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ATO PUBLICAÇÃO TESES VINCULANTES 

AVISO TJ Nº 15/2015 

 

DJERJ, ADM, n. 212, p. 2. de 

21/07/2016 

Síntese dos julgamentos 

realizados nos conflitos 

de competência entre 

Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis 

especializadas, com 

eficácia vinculante, cujas 

deliberações são de 

observância obrigatória 

para todos os Órgãos do 

Tribunal. 

 

 * Texto consolidado, com a 

inclusão do enunciado nº 

85, 86 e 87, aprovados em 

sessões do Órgão Especial 

de 11 e 18 de julho de 

2016. 

AVISO TJ Nº 15/2015 

 

DJERJ, ADM, n. 190, p. 2. de 

21/06/2016 

Síntese dos julgamentos 

realizados nos conflitos 

de competência entre 

Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis 

especializadas, com 

eficácia vinculante, cujas 

deliberações são de 

observância obrigatória 

para todos os Órgãos do 

Tribunal. 

 

Texto consolidado, com a 

inclusão do enunciado nº 84, 

aprovado em sessão do Órgão 

Especial de 16.06.2016. 
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AVISO TJ Nº 15/2015 

 

DJERJ, ADM, n. 173, p. 5. de 

25/05/2016 

Síntese dos julgamentos 

realizados nos conflitos 

de competência entre 

Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis 

especializadas, com 

eficácia vinculante, cujas 

deliberações são de 

observância obrigatória 

para todos os Órgãos do 

Tribunal. 

Texto consolidado, com a 

inclusão do enunciado nº 83, 

aprovado em sessão do Órgão 

Especial de 19.05.2016. 

AVISO TJ Nº 15/2015 

 

DJERJ, ADM, n. 168, 

p. 2. 18/05/2016 

Síntese dos julgamentos 

realizados nos conflitos 

de competência entre 

Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis 

especializadas, com 

eficácia vinculante, cujas 

deliberações são de 

observância obrigatória 

para todos os Órgãos do 

Tribunal. 

Texto consolidado, com a 

inclusão do enunciado nº 82, 

aprovado em sessão do Órgão 

Especial de 16.05.2016. 

AVISO TJ Nº 15/2015 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 2. 

20/04/2016 

Síntese dos julgamentos 

realizados nos conflitos 

de competência entre 

Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis 

especializadas, com 

eficácia vinculante, cujas 

deliberações são de 

observância obrigatória 

para todos os Órgãos do 

Tribunal. 

Texto consolidado, com a 

inclusão do enunciado nº 81, 

aprovado em sessão do Órgão 

Especial de 18.04.2016. 

AVISO TJ Nº 15/2015 

 

DJERJ, ADM, n. 136, 

p. 2 de 31/03/2016  

 

Síntese dos julgamentos 

realizados nos conflitos 

de competência entre 

Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis 

especializadas, com 

eficácia vinculante, cujas 
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deliberações são de 

observância obrigatória 

para todos os Órgãos do 

Tribunal. 

 

Texto consolidado, com a 

inclusão do enunciado nº 80, 

aprovado em sessão do Órgão 

Especial de 28.03.2016. 

AVISO TJ Nº 15/2015 

 

DJERJ, ADM, n. 114, p. 2. 

26/02/2016 

Síntese dos julgamentos 

realizados nos conflitos 

de competência entre 

Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis 

especializadas, com 

eficácia vinculante, cujas 

deliberações são de 

observância obrigatória 

para todos os Órgãos do 

Tribunal. 

 

Texto consolidado, com a 

inclusão do enunciado nº 

79, aprovado em sessão do 

Órgão Especial de 

25.02.2016. 

AVISO TJ Nº 15/2015 

 

DJERJ, ADM, n. 101, p. 118. 

03/02/2016 

Síntese dos julgamentos 

realizados nos conflitos 

de competência entre 

Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis 

especializadas, com 

eficácia vinculante, cujas 

deliberações são de 

observância obrigatória 

para todos os Órgãos do 

Tribunal. 
 

Texto consolidado, com a 

inclusão dos enunciados nº 

77 e 78, aprovados em 

sessão de 25.01.2016 do E. 

Órgão Especial. 
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