
 

 

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 18 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 EXECUTIVO TJ 41/2016  18/03 

Estabelece as atribuições e a composição do Comitê 

Gestor de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e 

Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro, e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 129, p. 2. 

AVISO CGJ 361/2016  18/03 

Avisa aos Chefes de Serventia que devem zelar, sob 

pena de responsabilidade funcional, para que a carga 

horária de trabalho de todos os serventuários, nos 

dias 16, 17 e 18 de março de 2016, seja 

integralmente cumprida, observando-se o mínimo de 

8 (oito) horas diárias, comunicando à Corregedoria 

Geral da Justiça, através do Setor de Fiscalização e 

Disciplina dos respectivos NUR, no dia imediatamente 

subsequente, qualquer alteração ocorrida, nestes 

dias, para a adoção das medidas disciplinares e 

administrativas cabíveis. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 129, p. 39. 

AVISO TJ/DGPES 2/2016  18/03 

Avisa que, no período de 15/03/2016 a 11/04/2016, 

os servidores que assim quiserem poderão optar pela 

percepção dos auxílios alimentação/refeição na 

modalidade 100% pecúnia. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 129, p. 38. 

AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 4/2016  

18/03 

Avisa aos candidatos e demais interessados que os 

resultados dos julgamentos dos recursos contra o 

gabarito da prova objetiva serão conhecidos, em 

sessão pública, no próximo dia 22 de março de 2016, 

às 11 horas no local que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 129, p. 2. 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA 

PREDOMINANTE TJ SN1/2008  

18/03 

Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 129, p. 11. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
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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=193304&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=193239&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=193230&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=193303&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=193303&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=150637&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=150637&integra=1


SÚMULA TJ 345/2016  18/03 

São devidas, no incidente de impugnação ao 

cumprimento de sentença, custas judiciais e taxa 

judiciária complementares aos valores a esse título 

recolhidos na fase de cognição, incidindo sobre o 

valor da condenação e cobrando-se da parte 

sucumbente. 

 

DJERJ, ADM, n. 129, p. 10. 

 

(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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