
 

 

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 14 de 
março 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 NORMATIVO TJ 3/2016 14/03 

Resolve aprovar a estrutura básica padronizada de 
minuta de edital para cadastramento de associações 
e cooperativas de catadores de resíduos recicláveis e 
todos os seus anexos, com vistas à celebração de 
termo de compromisso para receber, beneficiar e 
destinar os resíduos recicláveis descartados pelo 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro na 
Comarca da Capital, sem embargo das adaptações 
que se mostrarem porventura necessárias. 
 
Retificação. DJERJ, ADM, n. 125, p. 2. 

AVISO CGJ 351/2016 14/03 

Estabelece que os mandados de avaliação judicial 
deverão ser cumpridos pelos oficiais de justiça 
avaliadores lotados nas Centrais de Cumprimento de 
Mandados da Comarca de Niterói, incluindo a sua 
Região Oceânica, no âmbito das suas atribuições, a 
partir de 21 de março de 2016. 
 
DJERJ, ADM, n. 125, p. 27. 

PORTARIA TJ 620/2016 14/03 

Designação de Juiz Coordenador da Central de 
Cumprimento de Mandados da Comarca de Duque de 
Caxias. 
 
DJERJ, ADM, n. 125, p. 18. 

PORTARIA TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 
5/2016 

14/03 

Divulga a atualização das alterações e acréscimos no 
recolhimento de custas judiciais do Recurso Ordinário 
Constitucional. 
 
DJERJ, ADM, 2. INST  n. 125, p. 68. 

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=193109&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=193174&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=193175&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=193176&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=193176&integra=1


RESOLUÇÃO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 3 
2/2016 

14/03 

Resolve divulgar a atualização das custas judiciais 
referentes aos recursos excepcionais e seus 
incidentes. 
 
DJERJ, ADM, 2. INST  n. 125, p. 84. 

 

(Referencias: 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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