
 

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 03 de outubro 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 

AVISO CGJ 633/2017 03/10 

Dispõe sobre a necessidade de se observar o 
cumprimento do Enunciado 24 do Aviso TJ nº57/2010 
no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.  

 

DJERJ, ADM, n. 21, p. 17. 

AVISO CGJ 634/2017 03/10 

Dispõe sobre a cobrança da complementação das 
custas judiciais, quando houver pedido liminar a ser 
apreciado. 

 

DJERJ, ADM, n. 21, p. 17. 

AVISO CGJ 635/2017 03/10 

Avisa aos juízes de direito, aos encarregados de 
Centrais de Cumprimento de Mandados, aos 
responsáveis por Núcleos de Auxílio Recíproco de 
Oficiais de Justiça Avaliadores e aos analistas 
judiciários na especialidade de execução de 
mandados, que não há vedação legal à atuação do 
Oficial de Justiça Avaliador em leilões presenciais 
determinados em processos oriundos dos Juizados 
Especiais Cíveis, desde que excepcionalmente, e, em 
cumprimento a decisão judicial motivada. 

  

DJERJ, ADM, n. 21, p. 18. 

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=203923&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203924&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203926&integra=1


AVISO TJ/DGPES 9/2017 03/10 

Avisa que, no período de 25/09/2017 a 09/10/2017, 
os servidores que assim quiserem poderão optar pela 
percepção do auxílio alimentação/refeição em uma das 
modalidades mencionadas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 21, p. 12. 

 AVISO TJ/ESAJ 6/2017 03/10 
Avisa que será realizado curso de Custas Processuais e 
GRERJ Eletrônica para o público externo. 

  

Republicação. DJERJ, ADM, n. 21, p. 13. 

 AVISO TJ 65/2017 03/10 

Avisa aos magistrados, escrivães, responsáveis pelo 
expediente, secretários de juízes e demais servidores 
em atuação nas serventias de 1ª Grau com 
competência Criminal e de Violência Doméstica e 
Familiar contra Mulher, que torna- se sem efeito o 
Aviso n. 80/2015, devendo a partir de então, admitir- 
se, no sistema de Audiências de Custódia, o 
recebimento dos Autos de Prisão em Flagrante que 
tenham como objeto a apuração da prática de crimes 
relacionados à violência de gênero, a fim de que seja 
resguardado ao indiciado a realização da audiência de 
custódia. 

  

Retificação. DJERJ, ADM, n. 21, p. 2. 

 EDITAL TJ/DEMOV 14/2017 03/10 

Faz público para conhecimento dos Juízes de Direito 
de Entrância Especial que se encontram vagos as 
Varas e Juizados indicados, a serem preenchidos pelos 
critérios que menciona. 

  

DJERJ, ADM, n. 21, p. 15. 

 PORTARIA TJ 3448/2017 03/10 
Altera a composição da Subcomissão de Coordenação 
Especializada de Métodos Autocompositivos (COEMA). 

  

DJERJ, ADM, n. 21, p. 2. 

 PORTARIA TJ 3450/2017 03/10 
Altera a composição da Comissão Estadual Judiciária 
de Adoção Internacional (CEJAI). 

  

DJERJ, ADM, n. 21, p. 3. 

 

 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203854&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203919&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203917&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203918&integra=1
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