
 

 

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 29 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 EXECUTIVO TJ 57/2016 29/04 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais na Comarca de Santa Maria Madalena 
nos dias 27 e 28 de abril de 2016, permanecendo um 
servidor de plantão para orientação quanto às 
medidas de urgência. 
 
DJERJ, ADM, n. 155, p. 3. 

AVISO CGJ 547/2016 29/04 

Avisa que os mandados de avaliação judicial deverão 
ser cumpridos pelos oficiais de justiça avaliadores 
lotados nas Centrais de Cumprimento e Mandados e 
nos Núcleos de Auxílio Recíproco de Oficiais de 
Justiça Avaliadores no âmbito das suas atribuições. 
 
DJERJ, ADM, n. 155, p. 32. 

AVISO CGJ 548/2016 29/04 

Dispõe sobre o desinteresse do Estado do Rio de 
Janeiro e do Município do Rio de Janeiro, conforme 
Ofício nº PG/GAB 031/2016 da Procuradoria-Geral do 
Município do Rio de Janeiro e Ofício nº 343-PG/2016 
da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro 
em participar de audiências de conciliação e 
mediação de que dispõe o art. 334 da Lei 
13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil). 
 
DJERJ, ADM, n. 155, p. 32. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 10/2015 29/04 

Recomenda que, na medida do possível, caso seja 
celebrado acordo antes da data designada para 
audiência, não seja o feito retirado de pauta, sendo o 
acordo homologado na presença das partes ou 
posteriormente à realização do referido ato. 
 
DJERJ, ADM, n. 155, p. 2. 

AVISO CONJUNTO TJ/VICE 
PRESIDÊNCIA,1  8/2016 

29/04 

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 
nº03/16. 
 
DJERJ, ADM, n. 155, p. 3. 

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=194176&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194181&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194030&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=188763&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194172&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194172&integra=1


AVISO TJ 30/2016 29/04 

Avisa aos Magistrados, Secretários de Câmaras, 
Chefes de Serventias e Diretores que em razão do 
feriado judaico Pessach, nos termos do que prevê a 
Lei Estadual nº: 6543 de 26/09/2013, os funcionários 
que professam a religião estão dispensados do 
trabalho nos dias 29 de abril do ano corrente. 
 
DJERJ, ADM, n. 155, p. 3. 

AVISO CGJ 420/2016 29/04 

Dispõe sobre a distribuição e tramitação do processo 
de Dúvida até o desenvolvimento do perfil 
"Delegatário/Escrevente Substituto" no Portal de 
Serviços do TJRJ. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 155, p. 31. 

CONVOCAÇÃO TJ 10/2016 29/04 

Convoca os Juízes de Direito das Varas da Fazenda 
Pública da Comarca da Capital para reunião na data e 
no local mencionados. 
 
DJERJ, ADM, n. 155, p. 2. 

 

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