
 

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 09 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 

ATO NORMATIVO TJ SN1/2017 09/10 

Dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório a que 
se refere o inciso XI do art. 37 da Constituição Federal 
aos servidores cedidos por outros órgãos, e servidores 
inativos de outros órgãos, quando ocupantes de cargo 
em comissão ou função gratificada, ou beneficiários de 
parcela remuneratória, no âmbito do Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, ADM, n. 25, p. 2. 

AVISO CGJ 654/2017 09/10 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para 
a requisição de apresentação de Policiais Rodoviários 
Federais às Audiências dentre outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 25, p. 33. 

AVISO TJ 67/2017 09/10 

Avisa aos juízes de direito que só serão aceitas 
solicitações de alterações dos meses de férias de 
escala para o ano de 2018, mediante troca com outro 
Magistrado de igual entrância, observados o Grupo e 
ou Região a que pertencem os requerentes. 

 

DJERJ, ADM, n. 25, p. 2. 

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=204019&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204022&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204018&integra=1


AVISO TJ/DGPES 9/2017 09/10 

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. 25, p. 21. 

 AVISO TJ/OUVIDORIA 11/2017 09/10 

Divulga os resultados estatísticos da Ouvidoria Geral 
do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
referentes ao mês de setembro de 2017. 

  

DJERJ, ADM, n. 25, p. 27. 

PORTARIA TJ 3523/2017 09/10 

Altera a composição da Comissão de Gestão 

Estratégica e Planejamento (COGEP) do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

  

DJERJ, ADM, n. 25, p. 4. 

 

 

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