
 

 

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 13 de outubro 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 SN39/2016 13/10 

Dispõe sobre a não utilização do texto 1322, do 
sistema DCP, para a Central de Depositário Judicial - 
Decisão. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 29, p. 33. 

AVISO CGJ 1438/2016 13/10 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que a despesa de 
envio eletrônico de citação, intimação, ofício e 
notificação deverá ser adiantada pela 
parte/interessado requerente; a despesa da 
intimação eletrônica determinada, inclusive ex-
officio, por decisão interlocutória, sentença, decisão 
final monocrática e acórdão deverá ser recolhida, ao 
final, pelo(s) sucumbente(s), conforme o decisum; o 
recolhimento das despesas citadas, nas ações penais 
públicas, nos Juizados Especiais e no mandado 
judicial eletrônico (este último quanto ao seu ofício 
eletrônico) deverá respeitar o estabelecido na 
legislação vigente. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 29, p. 26. 

AVISO CGJ 1439/2016 13/10 

Avisa aos interessados sobre quais serventias 
judiciais de 1ª Instância utilizam a funcionalidade 
expedição de mandado de pagamento eletrônico. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 29, p. 27 

AVISO CGJ 1457/2016 13/10 
Dispõe sobre a não utilização do texto 1322, do 
sistema DCP, para a Central de Depositário Judicial. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 29, p. 33. 

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=197042&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197014&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197015&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197043&integra=1


AVISO CGJ 1491/2016 13/10 

Avisa aos Delegatários, Titulares e Responsáveis pelo 
Expediente dos Serviços Extrajudiciais com atribuição 
Notarial e Registral acerca dos documentos que 
podem ser aceitos como documento de identificação 
civil para a prática dos atos extrajudiciais. 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 37. 

AVISO NUR, 11   14/2016 13/10 

Convida os Magistrados e Serventuários do 11º 
Núcleo Regional a participarem da audiência pública, 
na data e no local mencionados, com o objetivo de 
colher sugestões relacionadas ao novo estudo de 
lotação das serventias judiciais de 1ª instância para 
vigorar no ano de 2017. 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 47. 

AVISO TJ 66/2016 13/10 

Avisa aos Magistrados, Chefes de Serventia, 
Diretores-Gerais e Representantes da Direção (RD) 
que deverá ser respondido, até o dia 31/10/16, o 
questionário para o mapeamento de competências 
dos servidores de sua unidade organizacional.  

Republicação. DJERJ, ADM, n. 29, p. 2. 

CONVOCAÇÃO TJ 25/2016 13/10 

Convoca os Juízes de Direito que tenham ingressado 
na magistratura nos três últimos concursos, incluindo 
os vitaliciandos, para Seminário na data e no local 
mencionados. 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 2. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 
TJ/COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

24/2016 
13/10 

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

DJERJ, ADM, n. 29, p. 20. 

PARECER CGJ SN60/2016 13/10 

Dispõe sobre o projeto que institui as certidões 
eletrônicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro - 
Parecer. 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 33. 

PARECER CGJ SN61/2016 13/10 

Dispõe sobre recusa de aceitação da Carteira de 
Identidade Especial, expedida conforme Lei 
Complementar nº 75/1993, para ato de abertura de 
firma - Parecer. 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 36. 

PROVIMENTO CGJ 89/2016 13/10 
Regulamenta a emissão e o uso de certidões 
eletrônicas pelos serviços extrajudiciais deste Estado. 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 34. 

 

(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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