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dia 11 de setembro 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. 
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Oficiais do PJERJ. 

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

ATO CGJ SN20/2017 11/09 

Dispõe sobre esclarecimentos sobre os documentos a 
serem encaminhados a esta Corregedoria Geral da 
Justiça no que diz respeito ao regime de 
contratação de prestador de serviços sem vínculo 
empregatício para realização de atividade-fim - 
Decisão.  

 

DJERJ, ADM, n. 5, p. 16. 

ATO EXECUTIVO TJ 218/2017 11/09 

Resolve suspender os prazos processuais e o 
atendimento ao público na Central de Arquivamento 
do 1º NUR nos dias 11 e 12 de setembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 5, p. 2. 

AVISO TJ 58/2017 11/09 

Avisa aos juízes de direito com competência na 
matéria de Infância e Juventude, que as audiências 
concentradas do segundo semestre de 2017 deverão 
ser iniciadas em 02 de outubro e finalizadas até o dia 
31 de outubro de 2017 em todas as Comarcas. 

 

DJERJ, ADM, n. 5, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN76/2017 11/09 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Associação de 
Educação Infantil Florescer e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 5, p. 8. 

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=203535&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203528&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203527&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203530&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN77/2017 11/09 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Fundação para a 
Infância e Adolescência e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 5, p. 8. 

CONVOCAÇÃO NUR, 11 SN1/2017 11/09 

Convoca Titulares, Delegatários, Interventores e 
Responsáveis pelo Expediente dos Serviços 
Extrajudiciais, ou seus Substitutos Legais, para 
participarem de reunião com a equipe da Diretoria-
Geral de Fiscalização Extrajudicial (DGFEX) na data e 
no local mencionados. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 5, p. 28. 

 

 

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