
 

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 07 de agosto 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 CGJ SN12/2017 07/08 

Dispõe sobre solicitação de providências em face do 
Serviço do Ofício Único da Comarca de São João da 
Barra, sob a alegação de cobrança abusiva de valores 
para o registro de lotes de processo de inventário, 
pois os valores não coincidem com as tabelas de 
custas dos Serviços Extrajudiciais existentes - 
Decisão. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 223, p. 15. 

ATO CGJ SN19/2017 07/08 

Dispõe sobre consulta referente à exigibilidade de 
apresentação de certidão de feitos ajuizados para a 
lavratura de atos notariais - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 18. 

AVISO TJ/DGPES 6/2017 07/08 

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. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 11. 

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://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202239&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203064&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203057&integra=1


AVISO TJ/DGPES 7/2017 07/08 

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. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 11. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN63/2017 07/08 

Convênio de Cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o Município de 
Niterói e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 12. 

EDITAL TJ/DEMOV 10/2017 07/08 

Faz público para conhecimento dos Juízes de Direito 
de Entrância Especial que se encontra aberta a 
inscrição para 01 (um) cargo de Desembargador, a ser 
preenchido pelo critério indicado. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 14. 

EDITAL TJ/DEMOV 11/2017 07/08 

Faz público para conhecimento dos Juízes de Direito 
das Comarcas da Capital e do Interior, titulares e 
regionais, exceto os Juízes em Processo de 
Vitaliciamento, que se encontra aberta a inscrição 
para atuação exclusivamente no Plantão Judiciário 
Noturno, durante um quadrimestre, nos meses de 
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 15. 

EDITAL TJ/SETOE SN2/2017 07/08 

Faz público para conhecimento dos magistrados que a 
Escola Superior de Guerra está solicitando indicações 
para o Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia 
(CAEPE), com início previsto para a segunda quinzena 
de fevereiro de 2018 e duração aproximada de 10 
meses. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 14. 

      PORTARIA TJ/NUPEMEC 2634/2017 07/08 
Altera a composição do GT-PRÉ-PROTOCOLO. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 8. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203058&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203059&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203061&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203062&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203060&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203054&integra=1


PORTARIA TJ/NUPEMEC 2635/2017 07/08 
Altera a composição do GT-SISTEMA 
INFORMATIZADO. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 9. 

 

 

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

 

 
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Ensino 
Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Dom Manuel, 37, térreo  
Tel.: 021 3133-6562/3133-6556 
E-mail: emerj.biblio@tjrj.jus.br 

 

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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