
 

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 12 de julho 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 SN15/2017 12/07 

Dispõe sobre a liberação do texto de mandado via 
postal de execução de título extrajudicial nos termos 
do Código Processo Civil vigente, do qual deverá 
constar além da assinatura do magistrado a assinatura 
do chefe da serventia - Despacho. 

 

DJERJ, ADM, n. 205, p. 63. 

AVISO CGJ 429/2017 12/07 

Avisa aos magistrados das Serventias Judiciais de 1ª 
Instância, com competência em infância, juventude e 
idoso e, aos servidores das respectivas Equipes 
Técnicas e Interdisciplinares, aos membros da 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e aos 
membros do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, quanto aos procedimentos que deverão ser 
adotados para o encaminhamento dos formulários 
com os dados cadastrais e documentos de 
adolescentes em conflito com a lei ou em situação de 
vulnerabilidade social para a Central de Aprendizagem 
da Corregedoria Geral da Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 205, p. 58. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN56/2017 12/07 

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 
São Francisco de Itabapoana e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 205, p. 45. 

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=202662&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202661&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202652&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN57/2017 12/07 

Convênio de cooperação que consiste na guarda, 
conservação, manutenção e disponibilização para a 
pesquisa pública da documentação judicial de valor 
histórico, em especial a produzida até o ano de 1960, 
na Comarca de Campos dos Goytacazes, de modo a 
fomentar a pesquisa acadêmica e científica local, 
contribuindo para a produção do conhecimento 
histórico e para a preservação desse acervo entre a 
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima e o 
Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 205, p. 45. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN58/2017 12/07 

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 
São João de Meriti e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 205, p. 46. 

EDITAL TJ/CGJ SN1/2017 12/07 

Edital do LIX concurso público de provas e títulos para 
outorga das delegações das atividades notariais e/ou 
registrais do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 205, p. 5. 

EDITAL PAUTA CM SN3/2017 12/07 

Faz público, para conhecimento dos Juízes de Direito 
de Entrância Especial, que será realizada no próximo 
dia 20 de julho de 2017, quinta-feira, a partir das 13 
horas, sessão de julgamento do Conselho da 
Magistratura na qual serão recomendados os nomes 
dos candidatos à promoção na vaga e pelos critérios 
mencionados no Edital nº 007/2017-OE. 

 

DJERJ, ADM, n. 205, p. 51. 

EDITAL PAUTA CM SN4/2017 12/07 

Faz público, para conhecimento dos Juízes de Direito 
de Entrância Comum, que será realizada no próximo 
dia 20 de julho de 2017, quinta-feira, a partir das 13 
horas, sessão de julgamento do Conselho da 
Magistratura na qual serão recomendados os nomes 
dos candidatos à promoção na vaga e pelos critérios 
mencionados no Edital nº 008/2017-OE. 

 

DJERJ, ADM, n. 205, p. 52. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 
17/2017 

12/07 
Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 205, p. 53. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202653&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202654&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199021&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202656&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202659&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202660&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202660&integra=1


PORTARIA TJ 2751/2017 12/07 
Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 205, p. 22. 

PORTARIA TJ 2752/2017 12/07 
Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 205, p. 22. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 5/2017 12/07 

Altera a redação dos dispositivos que menciona, todos 
da Resolução TJ/OE/RJ n.º 29/2015 que disciplina a 
audiência de custódia no âmbito do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 205, p. 50. 

 

 

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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