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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

ATO CGJ SN27/2016 06/07 
Dispõe sobre apresentação de preso para exame 
toxicológico - Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 201, p. 20. 

AVISO CGJ 664/2016  06/07 

Dispõe sobre a intimação pessoal do Estado do Rio 
de Janeiro e de suas autarquias e fundações de 
direito público nos processos eletrônicos e dá outras 
providências. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 201, p. 22. 

AVISO CGJ 1114/2016  06/07 

Avisa que durante o mês de agosto de 2016 não 
haverá GEAP C nas comarcas enumeradas na 
Resolução TJ/OE 43/2015, modificada pela Resolução 
TJ/OE 20/2016. 

DJERJ, ADM, n. 201, p. 25. 

AVISO CGJ 1812/2015 06/07 

Dispõe sobre a priorização, pelas serventias judiciais, 
das repetições de procedimentos cartorários que 
foram realizados com erro ou que, por engano, 
deixaram de ser realizados. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 201, p. 22. 

CONVOCAÇÃO CGJ 4/2016 06/07 

Convoca 02 (dois) servidores, preferencialmente 
dentre os designados para a utilização do Sistema de 
Identificação Penitenciária (SIPEN), lotados nas 
Varas com competência em matéria criminal de 
comarcas de entrância especial, para participarem do 
treinamento acerca do novo procedimento de 
solicitação de perícias, referentes a incidentes de 
sanidade mental e dependência toxicológica junto ao 
Instituto de Perícias Heitor Carrilho, que passará a 
ser realizado através do SIPEN, de forma on line, no 
local e data mencionados. 

DJERJ, ADM, n. 201, p. 20. 

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=195734&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194522&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195723&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191035&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195724&integra=1


EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 
TJ/COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

16/2016  

06/07 
Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 201, p. 12. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 23/2016 06/07 

Cria a 4ª Vara de Família Regional de Alcântara da 
Comarca de São Gonçalo, por transformação da 4ª 
Vara de Família da Comarca de São Gonçalo, altera- 
lhe a denominação e dá outras providências. 

DJERJ, ADM, n. 201, p. 11. 

 

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