
 

 

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 16 de 
janeiro 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 EXECUTIVO TJ 63/2017  16/01 

Resolve suspender as atividades no XVII Juizado 
Especial Criminal e no IV Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher - Bangu - 
Comarca da Capital nos dias 16 e 17 de janeiro de 
2017, permanecendo um funcionário de plantão em 
cada uma das serventias para atendimento às 
medidas de urgência. 

DJERJ, ADM, n. 89, p. 2. 

AVISO CGJ 1687/2017  16/01 

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

Republicação. DJERJ, ADM, n. 89, p. 20. 

AVISO TJ/DGPES 8/2016 16/01 

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 2017. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 89, p. 5. 

AVISO TJ/DGPES 1/2017 16/01 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 
recebem auxílio-educação do período para 
comprovação de despesas realizadas em 2015 e 2016. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 89, p. 6. 

PARECER CGJ SN3/2017 16/01 

Dispõe sobre esclarecimento acerca da cobrança de 
emolumentos para o registro da convenção de 
condomínio e sua averbação na matrícula da unidade - 
Parecer. 

DJERJ, ADM, n. 89, p. 13. 

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://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199194&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198664&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198486&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199113&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199197&integra=1


PARECER CGJ SN4/2017 16/01 

Dispõe sobre edição de provimento visando 
regulamentar o procedimento de intimação para 
constituição em mora do devedor fiduciante - Parecer. 

DJERJ, ADM, n. 89, p. 16. 

PORTARIA EMERJ 1/2017  16/01 
Designa o Juiz Coordenador dos Juízes Auxiliares do 
XXXVI Curso de Formação Inicial de Magistrados. 

DJERJ, ADM, n. 89, p. 11. 

PORTARIA EMERJ 2/2017  16/01 
Designa os Juízes Auxiliares do XXXVI Curso de 
Formação Inicial de Magistrados. 

DJERJ, ADM, n. 89, p. 12. 

PROVIMENTO CGJ 109/2016  16/01 
Resolve alterar o artigo 681 do Provimento CGJ Nº. 
12/2009 (Consolidação Normativa Extrajudicial). 

DJERJ, ADM, n. 89, p. 15. 

PROVIMENTO CGJ 2/2017 16/01 

Regulamenta procedimento de constituição em mora 
do devedor fiduciante pelos serviços extrajudiciais 
deste Estado. 

DJERJ, ADM, n. 89, p. 16. 

 

(Referências: RAD-PJERJ-002, RAD-DGCOM-008 e RAD-DGCOM-027) 
 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: seind@tjrj.jus.br 
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Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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