
 

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 novembro 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 
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Oficiais do PJERJ. 

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
25/2017 

10/11 

Disciplina a remessa de feitos para a Central de 
Audiência de Custódia de Volta Redonda e dá outras 
providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 45, p. 3. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
26/2017 

10/11 

Disciplina a remessa de feitos para a Central de 
Audiências de Custódia de Campos dos Goytacazes e 
dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 45, p. 4. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
12/2017 

10/11 
Disciplina o retorno às varas criminais dos processos 
do 2º Grau de Jurisdição, e dá outras providências. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 45, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN97/2017 10/11 

Convênio de cooperação técnica que consiste na 
promoção regular e sistemática de ações destinadas a 
levar a prestação jurisdicional diretamente à 
população residente em bairros do Município de 
Aperibé - RJ.  

 

DJERJ, ADM, n. 45, p. 24. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
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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=204509&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204509&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204510&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204510&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204496&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204496&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204514&integra=1


PORTARIA NUR, 6 2/2017 10/11 

Resolve designar os Juízes Titulares ou em exercício 
no período de 06-11 a 06-12-2017, das serventias 
relacionadas, para presidirem à Correição Geral anual 
do Ano de 2017. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 45, p. 46. 

 

 

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