
 

Com o objetivo de disseminar a informação jurídica encaminhamos, abaixo, os Atos Oficiais do Poder 
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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 428/2018 06/06 

Avisa aos titulares, delegatários, responsáveis pelo 

expediente e interventores dos serviços extrajudiciais 

do Estado do Rio de Janeiro, que atentem para as 

disposições do artigo 171 e seu parágrafo único da Lei 

nº 6.015/73. 

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 20. 

AVISO CGJ 429/2018 06/06 

Avisa aos titulares, delegatários, responsáveis pelo 

expediente e interventores dos serviços extrajudiciais 

do Estado do Rio de Janeiro, que deverão observar 

rigorosamente os ditames do artigo 195-A, parágrafo 

primeiro da Lei nº 6.015/73. 

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 20. 

AVISO CGJ 431/2018 06/06 

Avisa aos titulares, delegatários, interventores e 

responsáveis pelo expediente dos serviços 

extrajudiciais deste Estado, que os requerimentos 

feitos por pessoa jurídica de direito público, com o 

objetivo de que sejam declaradas inexistentes e 

canceladas a matrícula e o registro de imóvel rural 

vinculado a título nulo de pleno direito, ou feitos em 

desacordo com os artigos 221 e seguintes da Lei nº 

6015/73, deverão ser encaminhados ao serviço 

responsável pela matrícula que irá submetê-los ao Juiz 

de Direito com atribuição para feitos dos registros 

públicos. 

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 25. 

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://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210446&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210448&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210460&integra=1


AVISO CGJ 436/2018 06/06 

Avisa aos titulares, delegatários, responsáveis pelo 

expediente e interventores dos serviços extrajudiciais 

do Estado do Rio de Janeiro, que deverão cumprir o 

disposto nos artigos 231, §6º, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, e artigos 246, 

§§ 3º e 4º e 250, IV, da Lei nº 6.015/73 e o disposto 

no Provimento CGJ nº 8/2016, para que sejam 

declarados nulos e ineficazes os atos que tenham como 

objeto o registro, a ocupação, o domínio ou a posse de 

terras indígenas. 

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 23. 

AVISO TJ/DGPES 2/2018 06/06 

Avisa que no período de 04/06/2018 a 06/07/2018, 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 2017, para fins de 

regularização do auxílio saúde. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 176, p. 11. 

AVISO TJ/ESAJ 5/2018 06/06 

Avisa que será realizado curso de Formação de Peritos 

Judiciais em atendimento à Resolução nº 02/2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 12. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN22/2018 06/06 

Convênio para concessão de descontos nas 

mensalidades dos Cursos Internacionais de Mestrado, 

Doutorado e Pós-Doutorado entre o ILAE - Instituto 

Latino-Americano de Educação Cursos Educacionais 

LTDA - ME e o Tribunal de Justiça.  

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 176, p. 13. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN37/2018 06/06 

Convênio de cooperação técnica e material para 

prestação jurisdicional nos processos de execução da 

dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 

devidas nos processos judiciais entre o Município de 

Japeri, o Banco do Brasil S.A. e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 13. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210459&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210375&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210421&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208871&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210422&integra=1


CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

6/2018 
06/06 

Convoca os Chefes de Serventia, os Encarregados pelo 

Expediente, os Encarregados pelas Centrais de 

Cumprimento de Mandados, os Agentes de Capacitação 

e o Chefe do Setor de Pessoal do 4º Núcleo Regional 

para o Evento que divulgará os Programas 

desenvolvidos pelo Departamento de Desenvolvimento 

de Pessoas da Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas. 

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 2. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

13/2018 
06/06 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 14. 

PARECER CGJ SN14/2018 06/06 

Dispõe sobre acompanhamento da Meta 19 do CNJ - 

fiscalização do cumprimento dos dispositivos da Lei 

6.015/1973 - Parecer.  

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 19. 

PARECER CGJ SN15/2018 06/06 

Dispõe sobre acompanhamento da Meta 17 do CNJ - 

fiscalização da matéria referente à posse indígena nos 

serviços extrajudiciais - Parecer.  

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 20. 

PARECER CGJ SN16/2018 06/06 

Dispõe sobre acompanhamento da Meta 18 do CNJ - 

fiscalização dos registros e matrículas de imóveis rurais 

- Lei 6739/1979 - Parecer. 

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 23. 

PARECER CGJ SN17/2018 06/06 

Dispõe sobre autorização para expedição de certidões 

criminais gratuitas solicitadas por partidos políticos - 

Parecer. 

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 27. 

PROVIMENTO CGJ 14/2018 06/06 

Resolve que os requerimentos de certidões para 

registro de candidatura a cargos eletivos deverão 

especificar sua finalidade, consignando 

obrigatoriamente no pedido "Para Fins de Candidatura 

na Justiça Eleitoral". 

 

DJERJ, ADM, n. 176, p. 28. 

 

 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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