
 

 

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 17 de 
novembro 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 

AVISO CGJ 1588/2016 17/11 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que a carta 
precatória expedida eletronicamente, em processo 
físico ou eletrônico, para este ou outro Estado, 
ensejará o recolhimento da notificação eletrônica, sem 
prejuízo das demais custas vigentes no último caso. 
Em processo físico, sendo necessária a digitalização de 
documento para sua instrução, será recolhido também 
o seu valor. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 50, p. 13. 

AVISO CGJ 1617/2016 17/11 

Avisa aos Magistrados em atuação nos Juizados 
Especiais Cíveis sobre a decisão proferida nos autos do 
processo administrativo nº 2011-172505. 

DJERJ, ADM, n. 50, p. 14. 

AVISO TJ 76/2016 17/11 

Avisa aos serventuários que a contar do dia 
18/11/2016 não serão abonadas faltas em razão de 
adesão ao movimento grevista. 

DJERJ, ADM, n. 50, p. 2. 

PARECER CGJ SN69/2016 17/11 
Dispõe sobre a suspensão de expedição de mandados 
com mais de cinco anos - Parecer.  

DJERJ, ADM, n. 50, p. 14. 

 

(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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http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198372&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198374&integra=1
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Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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