
 

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 18 de abril 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 164/2017 18/04 

 
Resolve autorizar a destruição e/ou incineração do 
material entorpecente atualmente depositado junto ao 
órgão do ICCE/RJ que já tenha sido objeto de 
elaboração do laudo toxicológico definitivo, com a 
necessidade de se manter em depósito quantidade 
suficiente da droga à contraprova ante a possibilidade 
de impugnação do laudo pericial até que tenha se 
exaurido as vias ordinárias recursais em 2º grau de 
jurisdição, e dá outras providências. 
 
DJERJ, ADM, n. 148, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 165/2017 18/04 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais dos processos físicos e eletrônicos na 46ª 
Vara Cível da Comarca da Capital nos dias 18, 19 e 20 
de abril de 2017. 
 
DJERJ, ADM, n. 148, p. 3. 

AVISO CGJ 187/2017 18/04 

Avisa que os mandados oriundos do Núcleo de Penas e 
Medidas Alternativas do I e V Juizados da Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher deverão ser 
encaminhados para qualquer Central de Cumprimento 
de Mandados ou Núcleo de Auxílio Recíproco para 
Oficiais de Justiça Avaliadores que possua atribuição 
criminal, a depender do endereço a ser diligenciado, 
exceto a Central de Cumprimento de Mandados das 
Varas de Execuções Penais. 
 
DJERJ, ADM, n. 148, p. 9. 

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=201148&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201149&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201150&integra=1


AVISO TJ 23/2017 18/04 
Aviso aos magistrados que devem observar o Ato 
Executivo n. 1.453, de 15 de dezembro de 2014, na 
aplicação das penas pecuniárias. 
 
DJERJ, ADM, n. 148, p. 2. 

AVISO TJ/ESAJ 1/2017 18/04 
Avisa que será realizado o curso Programa de 
Aperfeiçoamento em Administração Judicial. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 148, p. 7. 

 

 

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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