
 

 

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 19 de 
janeiro 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 62/2016  19/01 
Convocação para os Serviços Extrajudiciais para 
evento de lançamento do papel de segurança. 
 
DJERJ, ADM, n. 91, p. 17. 

AVISO CONJUNTO TJ/VICE-
PRESIDÊNCIA, 1 1/2016  

19/01 

Autoriza a extensão dos procedimentos 
estabelecidos no Ato Normativo Conjunto 
Presidência / 1ª Vice-Presidência nº 38/2015, no 
que diz respeito à autuação e processamento dos 
pedidos de habilitações formulados pelos espólios ou 
herdeiros de credores falecidos, a outros Mandados 
de Segurança em fase processual similar a do 
Mandado de Segurança nº 0010360-
39.1993.8.19.0000 (1993.004.00605), em trâmite 
na Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. 
 
DJERJ, ADM, n. 91, p. 2. 

AVISO NUR, 4 1/2016  19/01 

Avisa aos Delegatários, Titulares, Interventores e 
Responsáveis pelo Expediente dos Serviços 
Extrajudiciais integrantes do 4º NUR que deverão 
enviar ao Setor de Fiscalização e Disciplina a 
respectiva certidão negativa de débitos, referentes 
aos encargos previdenciários e trabalhistas, 
incluindo-se, entre estes, a comprovação de 
recolhimentos do FGTS relativa aos empregados do 
Serviço, concernentes ao segundo semestre de 
2015, e dá outras providências. 
 
DJERJ, ADM, n. 91, p. 35. 

AVISO NUR, 10 1/2016  19/01 

Avisa aos Delegatários e Responsáveis pelo 
Expediente dos Cartórios Extrajudiciais integrantes 
do 10º NUR que ainda assim não procederam, para 
enviar ao Setor de Fiscalização e Disciplina a 
respectiva certidão negativa de débitos referentes 
aos encargos previdenciários e trabalhistas, 
incluindo-se, entre estes, a comprovação de 
recolhimentos do FGTS relativa aos seus 
empregados referentes ao segundo semestre do ano 
de 2015. 
 
DJERJ, ADM, n. 91, p. 39. 

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=192163&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192157&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192157&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192164&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192166&integra=1


AVISO TJ 103/2015 19/01 

Avisa aos Senhores Magistrados que deverão enviar 
à Diretoria Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais 
o planejamento de eventos de promoção da 
cidadania e de cunho social que envolvam a 
atividade jurisdicional previstos para 2016. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 91, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 1/2016  19/01 

Avisa que, no período de 18/01/2016 a 10/03/2016, 
os servidores poderão optar pela percepção dos 
auxílios alimentação/refeição na modalidade 100% 
pecúnia. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 91, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN3/2016  19/01 

Convênio de cooperação técnica e institucional para 
permissão de acesso ao Sistema de Cadastro 
Presencial, disponibilizado no Portal do TJERJ, entre 
o Município de Niterói e o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
DJERJ, ADM, n. 91, p. 12. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN4/2016  19/01 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, 
no sentido de viabilizar programas de 
monitoramento de penas e medidas alternativas à 
prisão entre Cáritas Diocesana de Nova Iguaçu - 
Casa Abrigo Beija-Flor e o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
DJERJ, ADM, n. 91, p. 12. 

CONVOCAÇÃO NUR, 3 1/2016 19/01 

Convoca os Chefes de Serventia e/ou substitutos, 
um servidor integrante do Gabinete das unidades 
organizacionais descritas, a participar da reunião 
com a DGDIN, a ser realizada no dia, horário e local 
mencionados. 
 
Retificação. DJERJ, ADM, n. 91, p. 34. 

EDITAL TJ/COJES 1/2016 19/01 
Edital de designação de juízes leigos por remoção. 
 
DJERJ, ADM, n. 91, p. 5. 

PARECER CGJ SN1/2016 19/01 

Dispõe sobre uso de papel de segurança para prática 
de atos extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro - 
Parecer. 
 
DJERJ, ADM, n. 91, p. 15. 

PORTARIA NUR, 9 1/2016 19/01 

Resolve organizar a Escala dos Juízes de Direito 
Distribuidores da Comarca de Cachoeiras de Macacu 
para o ano de 2016. 
 
DJERJ, ADM, n. 91, p. 36. 

PROVIMENTO CGJ 1/2016 19/01 
Regulamenta o uso de papel de segurança para 
prática de atos extrajudiciais deste Estado. 
 
DJERJ, ADM, n. 91, p. 17. 

 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191497&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192132&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192159&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192160&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192135&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192158&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192161&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192165&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192162&integra=1


(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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