
 

 

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 
outubro 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 

AVISO CGJ 1438/2016  27/10 

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. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 39, p. 34. 

AVISO CGJ 1439/2016  27/10 

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

Republicação. DJERJ, ADM, n. 39, p. 35. 

AVISO CGJ 1577/2016  27/10 

Avisa aos Excelentíssimos Senhores Magistrados e 
Ilustríssimos Chefes de Serventias 
Judiciais/Substitutos em atuação nos Juízos com 
atribuição em matéria criminal e de família, nas 
Centrais de Cumprimento de Mandado, na Central de 
Custódia e nos Plantões Judiciários de todo Estado 
sobre alteração de uma das linhas telefônicas da DC 
Polinter para atendimento excepcional nas hipóteses 
de não cumprimento de ordens judiciais por questões 
técnicas. 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 40. 

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=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=197776&integra=1


AVISO CGJ 1586/2016  27/10 

Avisa aos Senhores Magistrados e Chefes de Serventia 
que devem zelar para que a carga horária de trabalho 
de todos os serventuários, a partir de 27 de outubro 
de 2016, seja integralmente cumprida, sob pena de 
corte do ponto. 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 40. 

AVISO TJ 71/2016  27/10 

Avisa que os Juízes removidos na sessão do E. Órgão 
Especial do dia 31 de outubro de 2016, objeto do 
Edital nº 013/2016, que a posse será na mesma data, 
às 17h 30m, no 10º andar, sendo necessário para o 
ato o uso de vestes talares. 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 2. 

PROVIMENTO CGJ 99/2016  27/10 

Desinstala a Central de Assessoramento Fazendário 
(CAF), cessa a remessa de feitos à unidade 
desinstalada e promove o retorno dos feitos do acervo 
às respectivas serventias de origem. 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 34. 

 

(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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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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