
 

 

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 
setembro 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 SN3/2016  27/09 

Dispõe sobre sugestão de atualização da Consolidação 
Normativa da Corregedoria da Justiça com base no 
Novo Código de Processo Civil - Decisão. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 18, p. 16. 

ATO CGJ SN36/2016  27/09 

Dispõe sobre aditamentos a CES Eletrônica, os quais 
deverão ser enviados à Vara de Execuções Penais 
(VEP) obrigatoriamente por meio de malote digital - 
Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 23. 

ATO CGJ SN37/2016  27/09 

Dispõe sobre requerimento a fim de que os mandados 
de pagamento sejam expedidos de forma eletrônica 
durante todo o período de duração da greve dos 
bancários - Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 19. 

ATO CGJ SN38/2016  27/09 
Dispõe sobre dúvidas quanto a cobrança da intimação 
da parte em processo eletrônico - Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 18 

ATO CGJ SN39/2016  27/09 

Dispõe sobre a não utilização do texto 1322, do 
sistema DCP, para a Central de Depositário Judicial - 
Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 25. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
14/2016  

27/09 

Resolvem instalar o Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Cabo 
Frio. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 2. 

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=192711&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197019&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197020&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197029&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197042&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197011&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197011&integra=1


AVISO CGJ 1438/2016  27/09 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que a despesa de 
envio eletrônico de citação, intimação, ofício e 
notificação deverá ser adiantada pela 
parte/interessado requerente; a despesa da intimação 
eletrônica determinada, inclusive ex officio, por 
decisão interlocutória, sentença, decisão final 
monocrática e acórdão deverá ser recolhida, ao final, 
pelo(s) sucumbente(s), conforme o decisum; o 
recolhimento das despesas citadas, nas ações penais 
públicas, nos Juizados Especiais e no mandado judicial 
eletrônico (este último quanto ao seu ofício eletrônico) 
deverá respeitar o estabelecido na legislação vigente. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 18. 

AVISO CGJ 1439/2016  27/09 

Avisa aos interessados sobre quais serventias judiciais 
de 1ª Instância utilizam a funcionalidade expedição de 
mandado de pagamento eletrônico. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 19. 

AVISO CGJ 1440/2016  27/09 

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. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 23. 

AVISO CGJ 1457/2016  27/09 
Dispõe sobre a não utilização do texto 1322, do 
sistema DCP, para a Central de Depositário Judicial. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 25 

AVISO NUR, 2   3/2016  27/09 

Convida os Juízes de Direito e serventuários deste 2º 
Núcleo Regional a participarem da Audiência Pública 
no dia e local mencionados, com o objetivo de colher 
sugestões relacionadas ao novo estudo de lotação das 
serventias judiciais de 1ª Instância, para o ano de 
2017. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 35. 

AVISO CONJUNTO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 
2   23/2016 

27/09 

Dispõe sobre a distribuição de Reclamação destinada a 
dirimir divergência entre acordão prolatado pelas 
Turmas Recursais e a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, objeto da Resolução STJ/GP nº 
03/16. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 2. 

CONVOCAÇÃO NUR, 9   1/2016  27/09 

Convoca os Titulares, Delegatários, Interventores e 
Responsáveis pelo Expediente dos Serviços 
Extrajudiciais, ou seus Substitutos Legais, para 
participarem de reunião com a equipe da Diretoria 
Geral de Fiscalização Extrajudicial - DGFEX - desta 
Corregedoria, a se realizar no dia e local mencionados. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 39. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197014&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197015&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197016&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197043&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197018&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197010&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197010&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197044&integra=1


PROVIMENTO CGJ 83/2016  27/09 

Altera o artigo 205 da Consolidação Normativa da 
Corregedoria Geral da Justiça - Parte Judicial e dá 
outras providências. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 17. 

PROVIMENTO CGJ 84/2016  27/09 

Determina a distribuição compensatória entre as Varas 
Criminais da Comarca de São João de Meriti, 
referentes aos processos com competência criminal 
comum. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 17. 

PROVIMENTO CGJ 85/2016  27/09 

Dá nova redação ao artigo 352-R da Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, 
acrescenta lhe parágrafo único e dá outras 
providências. 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 25. 

 

(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 
 
 

 
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 
 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197012&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197013&integra=1
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