
 

 

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 27 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 NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
149/2016 

27/07 

Prorrogar para 180 (cento e oitenta) dias a partir de 
03 de agosto de 2016, o prazo previsto no artigo 5º 
do Ato Normativo Conjunto 102, de 29 de abril de 
2016, publicado no DOERJ do dia 04 de maio de 
2016. 

DJERJ, ADM, n. 216. n. 2. 

AVISO NUR, 6   2/2016 27/07 

Avisa aos Delegatários, Titulares e Responsáveis pelo 
Expediente dos Cartórios Extrajudiciais privatizados, 
integrantes deste 6º Núcleo Regional, que deverão 
enviar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
apuração de falta disciplinar, ao Setor de Fiscalização 
e Disciplina deste NUR a respectiva Certidão Negativa 
de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União e o Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF da CEF), esclarecendo-se ainda, que tais 
documentos deverão ser emitidos a partir do 
vigésimo dia do mês subsequente ao término do 
respectivo semestre (emitidos a partir de 20 de julho 
de 2016), visando o correto e integral fechamento do 
1º semestre de 2016.  

Republicação. DJERJ, ADM, n. 216, p. 36. 

AVISO TJ/DGPES 4/2016 27/07 

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. 216, p. 6. 

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=196177&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196177&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196136&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195105&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN54/2016 27/07 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o Serviço de 
Obras Sociais de Volta Redonda e o Tribunal de 
Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 216, p. 8. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN55/2016 27/07 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais Volta Redonda e o 
Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 216, p. 8. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN56/2016 27/07 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda e o 
Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 216, p. 8. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 
CRIMINAL TJ/COMISSÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA 9/2016 
27/07 

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

DJERJ, ADM, n. 216, p. 11. 

PARECER CGJ SN46/2016 27/07 

Dispõe sobre solicitação de regulamentação dos 
procedimentos a serem adotados pelos Serviços de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, 
para registro de livros eletrônicos gerados pelo 
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED - 
Parecer. 

DJERJ, ADM, n. 216, p. 25. 

PORTARIA TJ/DGPES 2/2016 27/07 

Estabelece os procedimentos para a capacitação 
recomendada para os servidores inseridos no Banco 
de Secretário de Juiz e de Auxiliar de Gabinete, no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 216, p. 7. 

PORTARIA TJ/DGPCF 4/2016 27/07 
Altera o Quadro das Despesas do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro 

DJERJ, ADM, n. 216, p. 9. 

PROVIMENTO CGJ 62/2016 27/07 

Instrui para a aplicação do item 5 da tabela 02 da 
portaria CGJ 1.772/14 (item 5 da tabela 17 da Lei 
6370/12) e procedimentos para recepção, 
autenticação, registro, guarda, recuperação de 
informações de livros contábeis, fiscais, societários e 
atos em geral. 

DJERJ, ADM, n. 216, p. 25. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196179&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196180&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196181&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196183&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196183&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196183&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196184&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196178&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196182&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196185&integra=1


 

(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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