
 

 

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 15 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 77/2016 15/06 

Altera a redação dos artigos 2º e 3º, do Ato 
Executivo nº 71/2015, para substituição de 
delegatários de competências. 
 
DJERJ, ADM, n. 186, p. 3. 

AVISO CGJ 595/2016  15/06 

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. 186, p. 43. 

AVISO CGJ 664/2016  15/06 

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. 186, p. 43. 

AVISO CGJ 881/2016 15/06 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que, na ação de 
adjudicação compulsória que tiver por objeto apenas 
parte ou parcela do bem imóvel, a taxa judiciária 
incidirá tão somente sobre a parte ou parcela em 
questão, sem qualquer interferência do valor dado à 
causa, e dá outras providências. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 186, p. 47. 

AVISO CGJ 882/2016 15/06 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que, na ação de 
execução de cotas condominiais, a taxa judiciária 
deverá incidir, inicialmente, apenas sobre as 
prestações vencidas, e dá outras providências. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 186, p. 46. 

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=195245&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=194935&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194940&integra=1


AVISO CGJ 883/2016 15/06 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que, diante da 
nova redação do artigo 138 do Código Tributário 
Estadual, em caso de eventual necessidade de 
complementação do valor devido a título de taxa 
judiciária, apurada quando da certificação das custas 
iniciais na fase cognitiva, a parte autora deverá ser 
intimada para recolhimento imediato da diferença, e 
dá outras providências. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 186, p. 46. 

AVISO TJ/DGPES 4/2016 15/06 

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. 186, p. 20. 

CONVOCAÇÃO TJ 15/2016 15/06 

Convoca os Chefes de Serventia, os Agentes de 
Capacitação e o Chefe do Setor de Pessoal do 10º 
Núcleo Regional para o Evento que divulgará os 
Programas desenvolvidos pelo Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria-Geral de 
Gestão de Pessoas. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 186, p. 2. 

CONVOCAÇÃO TJ 16/2016 15/06 

Convoca os Chefes de Serventia, os Agentes de 
Capacitação e o Chefe do Setor de Pessoal do 6º 
Núcleo Regional para o Evento que divulgará os 
Programas desenvolvidos pelo Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria-Geral de 
Gestão de Pessoas. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 186, p. 2. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 
TJ/COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

15/2016 

15/06 
Ementário de jurisprudência cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 29. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA DAS 
TURMAS RECURSAIS TJ/COMISSÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA 5/2016 

15/06 
Ementário de jurisprudência das turmas recursais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 36. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 11/2016  15/06 

Dispõe sobre a reorganização e consolidação da 
Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da 
Infância e da Juventude e do Idoso do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (CEVIJ). 

Texto consolidado. DJERJ, ADM, n. 186, p. 26. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194944&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=195168&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195169&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195243&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195243&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195243&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195244&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195244&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195244&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195242&integra=1


RESOLUÇÃO TJ/OE 19/2016  15/06 

Altera a redação dos incisos VI VIII e IX do art. 4º e 
do art. 5º da Resolução TJ/OE/RJ nº 11/2016 e 
revoga o §2º do seu art. 3º. 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 25. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 20/2016 15/06 

Altera o artigo 5º da Resolução 43/2015 para instituir 
o regime de Plantão para os órgãos do Poder 
Judiciário nos dias úteis compreendidos no período 
de 05 a 22 de agosto de 2016, em razão da 
realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de 
Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 28. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 21/2016 15/06 

Cria o art. 8-A e seus parágrafos, e altera o art. 27, 
ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, para incluir dispositivo 
atinente à prevenção nas Câmaras Criminais, com 
base nas normas das Cortes Superiores sobre o 
tema.  

DJERJ, ADM, n. 186, p. 29. 

 

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