
 

 

 

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 24 de 
junho 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 CGJ SN24/2016 24/06 
Dispõe sobre a transferência de pessoas estrangeiras 
condenadas - Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 25. 

ATO EXECUTIVO TJ 4251/2011  24/06 

Institui a Comissão de Segurança Institucional do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - 
COSEG. 

Texto Consolidado. DJERJ, ADM, n. 193, p. 6. 

ATO EXECUTIVO TJ 82/2016 24/06 

Acrescenta o artigo 6º ao Ato Executivo nº. 
4251/2011 que institui a Comissão de Segurança 
Institucional do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro (COSEG). 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 193, p. 6. 

ATO EXECUTIVO TJ 83/2016 24/06 
Resolve suspender os prazos processuais na Comarca 
de Magé no dia 27 de junho de 2016. 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 8. 

ATO EXECUTIVO TJ 84/2016 24/06 

Regulamenta o Plantão Judiciário de 2º grau de 
jurisdição e das unidades administrativas do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro, para o período 
compreendido entre os dias 05 e 22/08/2016, em 
razão da realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 8. 

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=195497&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=135940&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195445&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195488&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195491&integra=1


ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
143/2016 

24/06 

Regulamenta o Plantão Judiciário Especial da 1ª 
Instância nos Fóruns Central e Regionais da Capital e 
Fóruns das Comarcas que enumera, para o período 
compreendido entre os dias 05/08/2016 e 
22/08/2016, em razão da realização dos Jogos 
Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 2. 

AVISO CGJ 1072/2016 24/06 

Avisa aos Excelentíssimos Senhores Magistrados e 
Ilustríssimos Chefes de Serventias 
Judiciais/Substitutos dos Juízos com atribuição em 
matéria de execução penal e criminal de todo o 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre 
os novos procedimentos para solicitação de 
transferência de pessoas estrangeiras condenadas no 
Brasil para seu país de nacionalidade. 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 26. 

AVISO CGJ 1073/2016 24/06 

Avisa que os servidores que exerçam função 
gratificada de Secretário de Juiz, Auxiliares de 
Gabinete de Juiz, de JDS, de Turma Recursal, Chefes 
de Serventia e Auxiliares de Gabinete do Juízo que 
forem dispensados da função gratificada e colocados 
à disposição da Corregedoria Geral da Justiça, 
deverão comparecer à Divisão de Pessoal da 
Corregedoria na data da respectiva dispensa, a fim 
de que seja providenciada nova lotação, sob pena de 
ser lançada falta em sua frequência caso não seja 
observado o presente aviso. 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 38. 

AVISO CGJ 1074/2016 24/06 

Dispõe que as cópias para instrução de citação, 
notificação e intimação, em processos físicos ou 
eletrônicos, realizadas em prol da parte beneficiária 
da gratuidade de justiça, deverão ser fornecidas pela 
mesma na serventia judicial respectiva. 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 26. 

PORTARIA MI TJ 564/2016 24/06 

Resolve designar os Juízes de Direito em exercício 
nas Varas mencionadas para, conhecerem dos 
pedidos de medidas de caráter urgente, no mês 
de agosto de 2016, no Fórum Central e Regionais da 
Capital, em razão da realização dos jogos olímpicos 
na cidade do Rio de Janeiro, nos termos da 
Resolução TJ/OE/RJ nº 20/2016 e do Ato Normativo 
Conjunto nº 143/2016.  

DJERJ, ADM, n. 193, p. 10. 

PORTARIA MI TJ 565/2016 24/06 

Resolve designar os Juízes de Direito em exercício 
nas Varas mencionadas para, no período de 01 a 31 
de agosto de 2016, conhecerem dos pedidos de 
medidas de caráter urgente. 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 14. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195487&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195487&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195498&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195500&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195499&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195506&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195507&integra=1


PORTRIA MI TJ 566/2016 24/06 

Resolve designar os Juízes de Direito em exercício 
nas Varas mencionadas para, conhecerem dos 
pedidos de medidas de caráter urgente, em razão da 
realização dos jogos olímpicos na cidade do Rio de 
Janeiro, nos dias 05, 08 a 12, 15 a 19 e 22 de agosto 
de 2016, nos termos da Resolução TJ/OE/RJ nº 
20/2016 e do Ato Normativo Conjunto nº 143/2016.  

DJERJ, ADM, n. 193, p. 15. 

PROVIMENTO CGJ 37/2016 24/06 

Institui auxílio recíproco sem prejuízo nas serventias 
de 1ª instância que menciona e dá outras 
providências. 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 24. 

PROVIMENTO CGJ 38/2016 24/06 

Dispõe sobre a divulgação de relatório estatístico da 
situação de lotação de pessoal nas serventias 
administrativas e judicias de 1ª instância e do 
quantitativo de servidores em exercício no Poder 
Judiciário, por órgão de lotação, disponibiliza acesso 
ao sistema RELPRES, no módulo Corregedoria, a 
magistrados, chefes de serventia e substitutos, e dá 
outras providências. 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 25. 

PROVIMENTO CGJ 39/2016 24/06 

Dispõe sobre a autuação de processos e certificação 
inicial de custas em Foros e Comarcas que não 
contem com lotação de servidores em Núcleo ou 
Central de Autuação e dá outras providências. 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 25. 

 

(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 
 
 

 
Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento- DGCOM 

Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento - DECCO 
Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Dom Manuel, 37, térreo  
Tel.: 021 3133-6562/3133-6556 
E-mail: dgcom.biblio@tjrj.jus.br 

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