
 

 

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 08 de 
junho 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 EXECUTIVO TJ 75/2016 08/06 

Resolve suspender as atividades para o público 
externo e os prazos processuais na 2ª Vara de Órfãos 
e Sucessões da Comarca da Capital, nos dias 08, 09 
e 10 de junho de 2016. 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 6. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
11/2016 

08/06 

Dispõe sobre a cessão de servidores de outros entes 
públicos para o Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro e dá outras providências. 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 5. 

AVISO CGJ 595/2016 08/06 

Autoriza em caráter experimental o envio por correio 
eletrônico dos Registros de Ocorrência destinados ao 
I e V Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher que se apliquem aos casos do 
PROJETO VIOLETA e dá outras providências. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 181, p. 41. 

AVISO CGJ 664/2016 08/06 

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. 181, p. 42. 

AVISO CGJ 958/2016 08/06 

Avisa aos servidores designados para o exercício de 
função gratificada ou cargo comissionado no âmbito 
da CGJ, incluindo 1ª Instância, que, conforme as 
disposições impostas pela Resolução 156, de 08 de 
agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça e 
pelo artigo 1º do Ato Normativo Conjunto TJ/RJ Nº 
06/2012, suas designações ou nomeações serão 
automaticamente tornadas sem efeito, caso não 
observem o prazo de 30 (trinta) dias para 
apresentação das certidões ou declarações negativas. 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 49. 

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=195101&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195100&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195100&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194293&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=195111&integra=1


AVISO CONJUNTO TJ/COJES 15/2016 08/06 

Avisam aos Magistrados, Membros do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, Advogados e demais 
interessados sobre os enunciados  que foram 
aprovados no XI Encontro de Juízes de Juizados 
Especiais Cíveis e Turmas Recursais Cíveis do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

DJERJ, ADM, n. 181, p. 2. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 16/2016 08/06 

Avisa que a ausência de boleto emitido nos terminais 
de autoatendimento ou por meio da Internet não 
configura justa causa para que se deixe de prestar o 
devido atendimento ao público. 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 5. 

AVISO TJ/DGPES 4/2016 08/06 

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. 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 24. 

AVISO TJ/OUVIDORIA 7/2016 08/06 

Divulga os resultados estatísticos da Ouvidoria Geral 
do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
referentes ao mês de maio de 2016. 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 26. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN36/2016 08/06 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre Vivendas da Fé e 
o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 22. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN37/2016 08/06 

Convênio de cooperação técnica e material para 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Guapimirim, Banco Bradesco e o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 22. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN38/2016 08/06 

Convênio que consiste na cooperação recíproca no 
sentindo de viabilizar programas de monitoramento 
de penas e medidas alternativas à prisão entre a 
Creche Nossa Senhora da Conceição e o Tribunal de 
Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 23. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 
TJ/COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

14/2016 
08/06 

Ementário de jurisprudência cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
 
DJERJ, ADM, n. 181, p. 33. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195098&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195099&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=195106&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195102&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195103&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195104&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195109&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195109&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195109&integra=1


RESULUÇÃO TJ/OE 17/2016 08/06 

Altera o artigo 142 do Regimento Interno do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, adequando-o 
ao Novo Código de Processo Civil. 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 32. 

RESULUÇÃO TJ/OE 18/2016 08/06 

Reorganiza as competências criminais na Comarca de 
Itaboraí, a partir da instalação da 2ª Vara Criminal 
da comarca. 

DJERJ, ADM, n. 181, 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 
 
 

 
Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento- DGCOM 

Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento - DECCO 
Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Dom Manuel, 37, térreo  
Tel.: 021 3133-6562/3133-6556 
E-mail: dgcom.biblio@tjrj.jus.br 

 
Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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