
 

 

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 20 de julho 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 97/2016 20/07 

Resolve suspender os prazos processuais nos 1º e 2º 
graus de jurisdição em todo o Estado do Rio de 
Janeiro no dia 19 de julho de 2016. 

DJERJ, ADM, n. 211, p. 3. 

AVISO CGJ 664/2016 20/07 

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. 211, p. 32. 

AVISO CGJ 1170/2016 20/07 

Avisa que é proibida a designação de Psicólogos, 
Assistentes Sociais e Comissários de Menores para o 
apoio previsto no caput do art. 15 do Ato Normativo 
Conjunto 143/2016. 

DJERJ, ADM, n. 211, p. 30. 

AVISO CGJ 1171/2016 20/07 

Avisa aos Chefes de Serventia dos cartórios incluídos 
na área do plantão olímpico e que são recebedores 
de prestação de trabalho à distância, que deverão se 
manter disponíveis por e mail ou Skype durante os 
Jogos Olímpicos, visando atender às eventuais 
dúvidas dos trabalhadores à distância. 

DJERJ, ADM, n. 211, p. 31. 

AVISO NUR,4   2/2016 20/07 

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 primeiro semestre de 2016, e dá 
outras providências. 

DJERJ, ADM, n. 211, p. 41. 

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=196039&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=196045&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196046&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196048&integra=1


AVISO NUR,10   2/2016 20/07 

Avisa aos Delegatários, Interventores e Responsáveis 
pelo Expediente dos Serviços Extrajudiciais 
integrantes deste Núcleo que assim ainda não 
procederam, para enviar ao Setor de Fiscalização e 
Disciplina as certidões negativas de débitos 
referentes aos encargos previdenciários e 
trabalhistas referentes ao primeiro semestre do ano 
de 2016, e dá outras providências. 

DJERJ, ADM, n. 211, p. 43. 

AVISO TJ/COJES 5/2016 20/07 

Avisa aos Juízes de Direito que estará aberta a 
inscrição para preenchimento de vinte e uma vagas 
para atuação junto ao Grupo - Mutirão de Audiências 
vinculado a esta Comissão, no quadrimestre 
compreendido entre setembro e dezembro de 2016. 

DJERJ, ADM, n. 211, p. 5. 

AVISO TJ/DGPES 4/2016 20/07 

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. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 211, p. 11. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN52/2016 20/07 

Convênio que consiste na cooperação recíproca no 
sentindo de viabilizar programas de monitoramento 
de penas e medidas alternativas à prisão entre a 
Casa da Criança Antônio de Pádua e o Tribunal de 
Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 211, p. 10. 

CONVOCAÇÃO TJ 18/2016 20/07 

Convoca os Chefes de Serventia, os Agentes de 
Capacitação e o Chefe do Setor de Pessoal do 8º 
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. 211, p. 2. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 
TJ/COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

18/2016 
20/07 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 211, p. 13. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA DAS 
TURMAS RECURSAIS TJ/COMISSÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA 6/2016 
20/07 

Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 211, p. 19 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196049&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196041&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=196042&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195902&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196043&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196043&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196043&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196044&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196044&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196044&integra=1


PORTARIA TJ 1456/2016 20/07 
Designação de Juiz Dirigente de Núcleo Regional. 

DJERJ, ADM, n. 211, p. 4. 

PROVIMENTO CGJ 59/2016 20/07 
Dispõe sobre a criação do Núcleo da Dívida Ativa da 
Comarca de Valença. 

DJERJ, ADM, n. 211, p. 31. 

 

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