
 

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 10 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 

ATA AMAERJ SN1/2017 10/10 

Edita o regulamento eleitoral para o Conselho 
Deliberativo e Fiscal da AMAERJ.   

 

DJERJ, ADM, n. 26, p.11. 

ATO CGJ SN21/2017 10/10 

Dispõe sobre publicação de Aviso, a fim de dispor 
sobre a intimação pessoal do Município de Niterói, 
bem como suas respectivas autarquias e fundações de 
direito público, nos processos físicos - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 26, p. 26. 

ATO NORMATIVO TJ 12/2017 10/10 

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.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 26, p. 2. 

AVISO CGJ 659/2017 10/10 

Dispõe sobre a intimação pessoal do Município de 
Niterói, bem como suas respectivas autarquias e 
fundações de direito público nos processos físicos e dá 
outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 26, p. 26. 

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=204064&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204058&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204019&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204060&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN29/2014 10/10 

Convênio de cooperação técnica e material para a 

prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais, entre o Município de 
Porciúncula, Caixa Econômica Federal (Matriz). 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 26, p. 18. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN36/2014 10/10 

Convênio de cooperação técnica e material para 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Bom Jesus do Itabapoana, Banco do Brasil e o 
Tribunal de Justiça. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 26, p. 18. 

PROVIMENTO CGJ 50/2017 10/10 

Reativação do Posto de Atendimento nas 
dependências do Hospital Alcides Carneiro e sua 
Transformação em Unidade Interligada. 

  

DJERJ, ADM, n. 26, p. 25. 

 

 

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