
 

 

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 26 de 
abril 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 SN10/2016 26/04 
Dispõe sobre custas de contrarrazões de apelações - 
Decisão. 
 
DJERJ, ADM, n. 152, p. 16. 

AVISO CGJ 1960/2015 26/04 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que a Divisão de 
Custas e Informações, da Diretoria Geral de 
Administração, da Corregedoria Geral da Justiça, 
imprimirá qualquer GRERJ solicitada pelos usuários 
diretamente em seu balcão de atendimento, 
excetuando-se aquelas referentes aos Recursos 
Ordinário, Especial e Extraordinário, que extrapolam 
às atribuições funcionais da referida Divisão, e dá 
outras providências. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 152, p. 14. 

AVISO CGJ 1962/2015 26/04 

Dispõe sobre o acesso, no sítio eletrônico deste 
Tribunal, à relação das normas e aos manuais do 
processo judicial eletrônico. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 152, p. 14. 

AVISO CGJ 1963/2015 26/04 

Dispõe sobre a proibição de intimar a parte, já 
intimada pelo portal, novamente pelo Diário de 
Justiça Eletrônico, salvo determinação expressa do 
magistrado. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 152, p. 15. 

AVISO CGJ 492/2016 26/04 

Dispõe sobre o mandado de citação do réu para 
comparecer à audiência de mediação e conciliação 
nas ações de família. 
 
DJERJ, ADM, n. 152, p. 16. 

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=194051&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191328&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191331&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191333&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194053&integra=1


AVISO CGJ 493/2016 26/04 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que o recolhimento 
das custas referentes às contrarrazões de apelação 
cível, nos moldes do §1º, do art. 1009, do novo 
Código de Processo Civil, deve atender ao disposto 
na Tabela 01, inciso I, item 4, da Portaria de Custas 
Judiciais. 
 
DJERJ, ADM, n. 152, p. 16. 

AVISO TJ/COJES 4/2016 26/04 

Avisa aos Juízes de Direito a lista daqueles que foram 
selecionados para integrar o Grupo Mutirão de 
Audiências vinculado a esta Comissão, no 
quadrimestre compreendido entre maio e agosto de 
2016. 
 
DJERJ, ADM, n. 152, p. 5. 

 

(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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