
 

 

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 31 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 

ATO CGJ SN46/2016  31/10 

Dispõe sobre sugestão para promover a atualização 
das normas da CGJ relativas ao registro de penhoras e 
arrestos de imóveis - Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 17. 

ATO CGJ SN47/2016  31/10 
Dispõe sobre dúvidas em cobrança de envios 
eletrônicos - Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 18. 

ATO EXECUTIVO TJ 156/2016  31/10 
Declara vago o Serviço do Registro Civil das Pessoas 
Naturais do 1º Distrito da Comarca de Magé. 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 162/2016  31/10 

Resolve suspender os prazos processuais nos feitos 
em que atuem os membros do Ministério Público das 
Promotorias de Justiça das serventias de Jacarepaguá 
nos dias 26 e 27 de outubro de 2016.  

DJERJ, ADM, n. 40, p. 3. 

AVISO CGJ 1407/2016  31/10 

Revoga o Aviso CGJ nº 902/2016, que autorizava a 
distribuição e tramitação física dos processos oriundos 
de Notários e Registradores. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 40, p. 19. 

AVISO CGJ 1588/2016  31/10 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que a carta 
precatória expedida eletronicamente, em processo 
físico ou eletrônico, para este ou outro Estado, 
ensejará o recolhimento da notificação eletrônica, sem 
prejuízo das demais custas vigentes no último caso. 
Em processo físico, sendo necessária a digitalização de 
documento para sua instrução, será recolhido também 
o seu valor. 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 18. 
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http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
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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=197825&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197827&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197823&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197824&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196725&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197828&integra=1


AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 26/2016 
 

31/10 

Avisam aos Magistrados de serventias com 
competência para julgar crimes de violência doméstica 
e feminicídio, que a 6ª Edição da Campanha "Semana 
pela Paz em Casa" foi transferida para a semana 
compreendida entre os dias 28/11 e 02/12/2016, 
quando deverá ser realizado esforço concentrado para 
a designação de audiências e júris, sem prejuízo das 
pautas previstas para o período de 21/11 a 
25/11/2016, em razão do expressivo quantitativo de 
agendamentos.  

DJERJ, ADM, n. 40, p. 2. 

CONVOCAÇÃO TJ 27/2016  31/10 

Convoca os Chefes de Serventia, os Agentes de 
Capacitação e o Chefe do Setor de Pessoal do 12º 
Núcleo Regional para o Evento que divulgará os 
Programas desenvolvidos pelo Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria-Geral de 
Gestão de Pessoas. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 40, p. 2. 

PROVIMENTO CGJ 100/2016  31/10 

Altera o caput do artigo 247 da Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça - Parte 
Judicial e dá outras providências. 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 18. 

PROVIMENTO CGJ 101/2016  31/10 

Dispõe sobre a distribuição de feitos para a 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Teresópolis, e dá outras 
providências 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 20. 

 

(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. 
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