
 

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 14 de dezembro 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 SN22/2017 14/12 

Dispõe sobre solicitação de providências quanto aos 
Mandados de Intimação, expedidos pelos Juizados de 
Violência Doméstica e Família contra a Mulher, que 
são devolvidos sem cumprimento com certidão 
negativa por periculosidade - Despacho. 

 

DJERJ, ADM, n. 66, p. 53. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
29/2017 

14/12 

Esclarece aos Excelentíssimos Senhores Juízes, 
Servidores e demais auxiliares do Juízo que os 
processos cadastrados com a classe petição (código 
241) devem ser corretamente reclassificados, de 
acordo com a tabela processual unificada de classes 
do CNJ. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 66, p. 7. 

ATO EXECUTIVO TJ 274/2017 14/12 

Altera a redação do §8º do artigo 1º do Ato Executivo 
TJ nº 263/2017, publicado no DJERJ, ADM, nº 46, p. 
6, em 13/11/2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 66, p. 8. 

ATO EXECUTIVO TJ 275/2017 14/12 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, no 1º grau de 
jurisdição, no Fórum da Comarca de Natividade nos 
dias 28 e 29 de novembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 66, p. 8. 
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204886&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204972&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204975&integra=1


ATO EXECUTIVO TJ 276/2017 14/12 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, no 1º grau de 
jurisdição, no Fórum da Comarca de Paracambi no dia 
11 de dezembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 66, p. 8. 

ATO NORMATIVO TJ 15/2017 14/12 
Altera o Ato Normativo TJ nº 06 de 31 de março de 
2009. 

 

DJERJ, ADM, n. 66, p. 6. 

AVISO CONJUNTO TJ/COJES 15/2017 14/12 

Avisam que foram aprovados / cancelados / 
modificados / ratificados enunciados, em reunião 
conjunta dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais 
da Fazenda Pública, dos Juízes integrantes da Turma 
Recursal Fazendária e dos Juízes integrantes da Turma 
Recursal Fazendária Extraordinária. 

 

DJERJ, ADM, n. 66, p. 2. 

AVISO CONJUNTO TJ/COMAQ 22/2017 14/12 

Leva ao conhecimento dos Juízes a lista dos 
magistrados selecionados para integrar o Grupo de 
Sentença no quadrimestre (janeiro, fevereiro, março e 
abril/2018), de acordo com o art. 9º da Resolução 
TJ/OE/RJ nº 14/2015. 

 

DJERJ, ADM, n. 66, p. 5. 

AVISO TJ/DGPES 10/2017 14/12 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-
creche do período da comprovação da renovação de 
matrícula em creche ou estabelecimento particular de 
ensino legalmente constituído, onde se encontra 
matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 
das mensalidades para o exercício de 2018.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 66, p. 49. 

AVISO TJ/DGPES 11/2017 14/12 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 
recebem auxílio-educação o período de cadastro para 
percepção do benefício no exercício de 2018. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 66, p. 50. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204976&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204968&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204966&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204967&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204727&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204728&integra=1


RESOLUÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 1/2017 14/12 

Dispõe sobre o recolhimento de custas em processos 
eletrônicos por ocasião da interposição de Recurso 
Inominado em sede de Juizados Especiais Cíveis e 
Fazendários e de Apelação Criminal em ação penal 
privada em sede de Juizados Especiais Criminais, 
alterando, parcialmente, o disposto na Resolução 
Conjunta TJ/CGJ nº 01/2015 e no Anexo V da Portaria 
de Custas Judiciais. 

 

DJERJ, ADM, n. 66, p. 9. 

 

 

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