
 

 

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 julho 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 SN28/2016  08/07 

Dispõe sobre solicitação de indicação de oficial de 
justiça avaliador para proceder avaliação de bens - 
Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 24. 

ATO CGJ SN29/2016  08/07 
Dispõe sobre consulta acerca de cadastramento de 
impugnações às avaliações - Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 26. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
12/2016  

08/07 
Dispõe sobre a desinstalação da Central de 
Avaliadores Judiciais da Comarca da Capital. 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 78/2016  08/07 

Aprova a alteração do Plano Anual de Atividades de 
Controle (PAAC) da Diretoria Geral de Controle 
Interno para o exercício de 2016. 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 203, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 91/2016  08/07 

Resolve suspender os prazos processuais nos dias 07 
e 08 de julho e as atividades no dia 08 de julho de 
2016 na Comarca de Itatiaia, permanecendo um 
funcionário de plantão para orientação quanto às 
medidas de caráter urgente.  

DJERJ, ADM, n. 203, p. 3. 
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http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195791&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195792&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195781&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195781&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195303&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195784&integra=1


AVISO CÂMARA CÍVEL, 12    1/2016  08/07 

Avisa aos membros do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, Procuradores da União, Estado e 
Municípios, Advogados, Estagiários de Direito e 
demais interessados, que conforme decisão emanada 
pela maioria dos Desembargadores que compõe o 
Colegiado da Décima Segunda Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é 
indispensável que haja proclamação do resultado de 
julgamento para ser aplicado o disposto no artigo 
942 do Código de Processo Civil e este resultado só 
será proclamado quando houver o alinhamento do 
posicionamento de pelo menos dois julgadores que 
integrarem o quórum, sob pena de se violar o 
disposto no artigo 81 do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e 
que, na hipótese de os três julgadores que integrem 
o quórum de julgamento emitirem pronunciamentos 
qualitativamente divergentes, sem que seja possível 
delimitar a existência de uma tese vencedora, deverá 
ser iniciado, imediatamente, o procedimento previsto 
no artigo 84 do Regimento Interno e dá outras 
providências. 

DJERJ, 2. INST., n. 203, p. 229. 

AVISO NUR, 8  8/2016  08/07 

Avisa aos Delegatários, Interventores e Responsáveis 
pelos Expedientes dos Cartórios Extrajudiciais que 
deverão comprovar a regularidade com os encargos 
previdenciários e trabalhistas, remetendo ao 8º NUR 
a Certidão Negativa de Débito (CND- INSS), bem 
como o Certificado de Regularidade com o FGTS 
(CRF-FGTS). 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 35. 

AVISO TJ 51/2016  08/07 

Avisa aos Juízes de Direito, Titulares e Regionais, que 
se encontra aberta inscrição, para os plantões dos 
eventos "olimpíadas e jogos paralímpicos", a serem 
realizados, respectivamente, nos períodos de 03 a 21 
de agosto e, de 07 a 18 de setembro de 2016, em 
cadastro de reserva para eventual substituição. 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 3. 

AVISO TJ/OUVIDORIA 8/2016  08/07 

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

DJERJ, ADM, n. 203, p. 18. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN44/2016  08/07 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre Lar Tia Anastácia 
e o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 14. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN45/2016  08/07 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre Casa do Caminho 
e o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 14. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195782&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195794&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195783&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195788&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195786&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195787&integra=1


CONVOCAÇÃO CGJ 5/2016  08/07 

Convoca os Delegatários/Titulares e Responsáveis 
pelo Expediente dos Serviços Extrajudiciais 
localizados na Comarca da Capital, Duque de Caxias, 
Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, São 
Gonçalo, São João de Meriti e Belford Roxo a 
comparecerem à reunião referente ao funcionamento 
dos Serviços no período da realização das 
Olimpíadas. 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 23. 

PARECER CGJ SN44/2016  08/07 
Dispõe sobre comunicação de agendamento de 
reunião - Parecer. 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 23. 

PORTARIA CONJUNTA 
TJ/DGPCF/DGESP  1/2016  

08/07 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação na 
capa dos autos que tratam de contratações 
relacionadas à execução do Plano Estratégico do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 13. 

PORTARIA TJ/DGPCF 3/2016 08/07 
Altera o Quadro das Despesas do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 13. 

PROVIMENTO CGJ 32/2016 08/07 

Altera a Consolidação Normativa da Corregedoria 
Geral da Justiça   Parte Judicial para estabelecer as 
rotinas que devem ser adotadas pelo Departamento 
de Depósito Público, para as hipóteses de alienação 
ou de descarte de bens que estejam sob a sua 
guarda. 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 203, p. 24. 

PROVIMENTO CGJ 51/2016  08/07 

Acrescenta os artigos 352-K, 352-L, 352-M, 352-N, 
352-O, 352-P e 352-Q na Consolidação Normativa da 
Corregedoria Geral da Justiça, de forma a 
estabelecer os procedimentos para o cumprimento 
dos mandados de avaliação e das suas impugnações 
pelos oficiais de justiça avaliadores.  

DJERJ, ADM, n. 203, p. 26. 

 

(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 
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Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Dom Manuel, 37, térreo  
Tel.: 021 3133-6562/3133-6556 
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   Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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