
 

 

Com o objetivo de disseminar a informação jurídica encaminhamos, abaixo, os Atos Oficiais do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, indexados pela equipe da Biblioteca do TJERJ e publicados no dia 03 de 
agosto de 2016, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 

Conheça outros Atos do PJERJ; Provimentos, Resoluções etc. que estão disponibilizados no site do 
Tribunal de Justiça;www.tjrj.jus.br, em Consultas > Legislação > Atos Oficiais do PJERJ. 

Os Boletins do Serviço de Referência Bibliográfica e Atendimento ao Usuário estão disponíveis na página da 
Biblioteca no endereço eletrônico: www.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais do PJERJ. 

 
                                                                                              

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

ATO CGJ SN32/2016 03/08 

Dispõe sobre as orientações transmitidas pela 
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, por meio do 
Ofício-Circular Nº 26 CGE, datado de 03 de maio de 
2016 - Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 221, p. 36. 

ATO EXECUTIVO TJ 114/2016 03/08 

Resolve suspender os prazos processuais e as 
atividades no dia 02 de agosto na Comarca de São 
Gonçalo, permanecendo um funcionário de plantão 
para orientação quanto às medidas de caráter 
urgente.  

DJERJ, ADM, n. 221, p. 4. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
150/2016 

03/08 

Modifica a redação do caput do art. 1º, caput do art. 
2º e seu parágrafo 1º, caput do art. 3º e seu 
parágrafo 1º, caput do art. 5º, o parágrafo 6º do art. 
8º, o parágrafo 3º do art. 14 e o parágrafo 4º do art. 
21 do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ 143/2016. 

DJERJ, ADM, n. 221, p. 3. 

AVISO CGJ 1244/2016 03/08 

Publica a relação atualizada dos Serviços 
Extrajudiciais que estão vagos e que deverão ser 
preenchidos por concurso público pelos critérios de 
admissão e remoção. 

DJERJ, ADM, n. 221, p. 33. 

AVISO CGJ 1253/2016 03/08 

Dispõe sobre as orientações transmitidas pela 
Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, por meio do 
Ofício-Circular Nº 26 CGE, datado de 03 de maio de 
2016. 

DJERJ, ADM, n. 221, p. 36. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196347&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196342&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196341&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196341&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196346&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196348&integra=1


AVISO TJ 52/2016 03/08 

Avisa aos Senhores Juízes de Direito, que no período 
de 23 de agosto a 23 de setembro de 2016, estará 
disponível no Portal Corporativo do Tribunal de 
Justiça, o sistema para lançamento das opções de 
férias para o ano de 2017. 

DJERJ, ADM, n. 221, p. 2. 

AVISO TJ 53/2016 03/08 

Avisa aos Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das 
Câmaras Cíveis de numeração 1ª a 22ª e aos Juízos 
com competência em matéria de fazenda pública, 
que ficam suspensos todos os processos pendentes, 
individuais ou coletivos, que versem a respeito do 
tema que menciona. 

DJERJ, ADM, n. 221, p. 3. 

AVISO TJ 54/2016 03/08 

Avisa que não haverá expediente forense no dia 04 
de agosto de 2016 (quinta-feira) na Comarca da 
Capital e suas Regionais. 

DJERJ, ADM, n. 221, p. 3. 

AVISO TJ/COJES 6/2016 03/08 

Avisa aos Juízes de Direito sobre a lista daqueles que 
foram selecionados para integrar o Grupo - Mutirão 
de Audiências no quadrimestre compreendido entre 
setembro e dezembro de 2016.  

DJERJ, ADM, n. 221, p. 8. 

AVISO TJ/DGPES 4/2016 03/08 

Avisa que no período de 13/06/2016 a 10/08/2016, 
os titulares de emprego público, servidores 
ocupantes exclusivamente de cargo de provimento 
em comissão do PJERJ e os servidores de outros 
órgãos ocupantes de cargo de provimento em 
comissão ou função gratificada no PJERJ, deverão 
comprovar as despesas com plano de assistência 
médica e/ou odontológica ou seguro saúde, 
realizadas no exercício de 2015, para fins de 
regularização do auxílio saúde. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 221, p. 14. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN57/2016 03/08 

Convênio de cooperação técnica com o objetivo de 
implementação de uma nova rotina para a realização 
das oitivas informais pelo Ministério Público e das 
audiências de apresentação dos adolescentes em 
conflito com a Lei, apreendidos no âmbito de todas 
as delegacias da Capital, nas dependências do TJERJ. 

DJERJ, ADM, n. 221, p. 16. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN74/2013 03/08 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 
Dívida Ativa e para recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais entre o Itaú 
Unibanco, o Município de Macuco e o Tribunal de 
Justiça. 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 221, p. 17. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196338&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196339&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196340&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196343&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195105&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196344&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=175181&integra=1


CONVOCAÇÃO TJ 20/2016 03/08 

Convoca os Chefes de Serventia, os Agentes de 
Capacitação e o Chefe do Setor de Pessoal do 9º 
Núcleo Regional para o Evento que divulgará os 
Programas desenvolvidos pelo Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria-Geral de 
Gestão de Pessoas. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 221, p. 2. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 
TJ/COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

19/2016 
03/08 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 221, p. 24. 

PARECER CGJ SN43/2015 03/08 

Dispõe sobre sugestão de prorrogação do prazo para 
a investidura dos candidatos aprovados no LIII 
Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga 
das Delegações das Atividades Notariais e/ou 
Registrais do Estado do Rio de Janeiro - Parecer. 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 221, p. 32. 

 

(Referências: RAD-PJERJ-002, RAD-DGCOM-008 e RAD-DGCOM-027) 
 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: seind@tjrj.jus.br 
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Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
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Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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