
 

 

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 
dezembro de 2016, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 

Conheça outros Atos do PJERJ; Provimentos, Resoluçõ es 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 págin a da 
Biblioteca no endereço eletrônico: www.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais do PJERJ. 

 
 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação  
Ementa  

ATO CGJ SN12/2016 19/12 

Dispõe sobre impossibilidade técnica dos atos de 

comunicação eletrônica em processos físicos - 

Decisão. 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 71, p. 20. 

AVISO CGJ 1440/2016 19/12 

Dispõe sobre o envio dos documentos referentes às 

penas privativas de liberdade, medidas de segurança e 

livramento condicional, inclusive os aditamentos a CES 

Eletrônica, à Vara de Execuções Penais (VEP) 

obrigatoriamente por meio de Malote Digital. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 71, p. 17. 

AVISO CGJ 1588/2016 19/12 

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. 71, p. 17. 

AVISO CGJ 1612/2016 19/12 

Recomenda aos Senhores Magistrados que, na medida 

do possível, os processos físicos sejam retornados da 

conclusão, separados de acordo com as providências a 

serem tomadas, com o objetivo de reduzir o tempo de 

processamento dos feitos na serventia. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 71, p. 18. 



AVISO CGJ 1658/2016 19/12 

Avisa sobre a necessidade de os oficiais de justiça 

avaliadores utilizarem, exclusivamente, o modelo de 

Auto de Penhora de Renda e Depósito, disponibilizado 

pelo Sistema SCM (texto 1324), quando a Central de 

Depositário Judicial for designada arrecadadora. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 71, p. 19. 

AVISO CGJ 1683/2016 19/12 

Avisa aos Senhores Magistrados, Chefes de Serventias 

e demais Servidores das Varas da Capital e Interior 

inseridos no rol Serventias beneficiadas com 

envios/recebimentos de autos findos direcionados às 

Centrais/Núcleo de Arquivamento, quanto a adoção de 

rotinas e procedimentos durante o Recesso Forense, 

suspendendo tal fluxo no período compreendido entre 

19/12/2016 a 15/01/2017 e dá outras considerações. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 71, p. 19. 

AVISO CGJ 1687/2016 19/12 

Dispõe sobre a intimação pessoal do Estado do Rio de 

Janeiro e do Município do Rio de Janeiro, bem como 

suas respectivas autarquias e fundações de direito 

público nos processos físicos e dá outras providências. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 71, p. 21. 

AVISO TJ/COJES 8/2016 19/12 

Leva ao conhecimento dos Juízes de Direito a lista 

daqueles que foram selecionados para integrar o 

Grupo - Mutirão de Audiências vinculado a esta 

Comissão, no período compreendido entre fevereiro e 

abril de 2017, e dá outras providências. 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 7. 

AVISO TJ/DGPES 8/2016 19/12 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-

creche do período da comprovação da renovação de 

matrícula em creche ou estabelecimento particular de 

ensino legalmente constituído, onde se encontra 

matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 

das mensalidades para o exercício de 2017. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 71, p. 8. 

AVISO TJ/DGPES 9/2016 19/12 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 

recebem auxílio-educação o período de cadastro para 

percepção do benefício no exercício de 2017, bem 

como para comprovação de despesas realizadas em 

2015 e 2016. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 71, p. 9. 

AVISO TJ/DGPES 10/2016 19/12 

Avisa a todos os Magistrados e servidores que a 

frequência do mês de dezembro/2016 deverá ser 

lançada na WEB no período de 02 a 04 de janeiro de 

2017. 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 10. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN85/2016 19/12 

Convênio de cooperação reciproca no sentido de 

viabilizar programas de monitoramento de penas e 

medidas alternativas à prisão entre o Município de São 

José do Vale do Rio Preto e o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 12. 



CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN86/2016 19/12 

Convênio de cooperação técnica e material para a 

prestação jurisdicional nos processos de execução da 

dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 

devidas nos processos judiciais entre o Município de 

Maricá, o Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 13. 

EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 29/2016  

19/12 

Torna público o resultado da Prova Oral do XLVII 

Concurso para Ingresso na Magistratura de Carreira 

do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 2. 

EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 30/2016  

19/12 

Divulga o resultado da avaliação dos títulos do XLVII 

Concurso para Ingresso na Magistratura de Carreira 

do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 2. 

EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 31/2016  

19/12 

Divulga o resultado final das provas objetiva, 

discursiva, sentença (cível e penal), oral e da análise 

dos títulos do XLVII Concurso para Ingresso na 

Magistratura de Carreira do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 3. 

EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 32/2016  

19/12 

Divulga a classificação final do certame do XLVII 

Concurso para Ingresso na Magistratura de Carreira 

do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 4. 

PARECER CGJ SN77/2016 19/12 

Dispõe sobre solicitação de revogação do Provimento 

110/2016 - Parecer. 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 15. 

PORTARIA TJ 2417/2016 19/12 
Designação de Juiz Dirigente de Núcleo Regional. 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 5. 

 

(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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