
 

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 da EMERJ/TJ e publicados no 
dia 01 de setembro de 2017, 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 216/2017 01/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, do Fórum da Comarca de Paty do Alferes 
no dia 04 de setembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 1, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 6/2017 01/09 

Avisa que, no período de 07/08/2017 a 06/09/2017, 

os servidores que assim quiserem poderão optar pela 
percepção do auxílio alimentação/refeição em uma das 
modalidades mencionadas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 1, p. 14. 

AVISO TJ/DGPES 7/2017 01/09 

Avisa que no período de 07/08/2017 a 06/09/2017, 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 2016, para 
fins de regularização do auxílio saúde. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 1, p. 14. 

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=203447&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203057&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203058&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN72/2017 01/09 

Convênio de cooperação para realização de 

manutenção corretiva nos veículos da SEAP, de forma 
a viabilizar a apresentação de presos às diversas 
unidades jurisdicionais do Tribunal em todo o Estado, 
bem como o recambiamento de presos no âmbito da 
região sudeste entre o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, por intermédio da SEAP, e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 1, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN73/2017 01/09 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 

medidas alternativas à prisão entre o Abrigo Santa 
Luzia e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 1, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN74/2017 01/09 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Ong Perseverar 
Centro Social e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 1, p. 15. 

CONVOCAÇÃO NUR, 10 3/2017 01/09 

Convoca os titulares, delegatários, interventores e 
responsáveis pelo expediente dos Serviços 
Extrajudiciais ou seus substitutos legais para 
participar de reunião com a equipe da Diretoria Geral 
de Fiscalização Extrajudicial - DGFEX - desta 
Corregedoria, a se realizar no dia 28 de setembro de 
2017 no local e horário que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 1, p. 32. 

ORDEM DE SERVIÇO NUR, 10 1/2017 01/09 

Determina que a comunicação entre unidades 

organizacionais e os setores especializados deste 
Núcleo Regional com as ETIC's de Serviço Social e 
Psicologia deverá ser ordinariamente realizada por 
meio do correio eletrônico institucional. 

 

DJERJ, ADM, n. 1, p. 31. 

PORTARIA TJ 3254/2017 01/09 

Resolve designar os Juízes de Direito 
relacionados para desempenhar funções no Centro de 
Estudos e Debates - CEDES, na forma da Resolução 
TJ/OE/RJ Nº 06/2015. 

 

DJERJ, ADM, n. 1, p. 12. 

 

 

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

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203451&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203452&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203453&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203457&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203455&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203448&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 

 

 


