
 

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 20 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 TJ/SETOE SN2/2017 20/04 

 
Faz público, para conhecimento dos Juízes de Direito 
de Entrância Especial, o adiamento, para data a ser 
oportunamente designada, da pauta administrativa do 
Órgão Especial somente na parte relativa às remoções 
dos Juízes de Direito de Entrância Especial. 
 
DJERJ, ADM, n. 150, p. 18. 

AVISO TJ 18/2017 20/04 

 
Avisa aos Senhores Magistrados e Servidores acerca 
das unidades jurisdicionais e administrativas com 
sistemas de gestão certificados de acordo com a 
Norma Internacional NBR ISO 9001, bem como das 
unidades organizacionais com Sistema Integrado de 
Gestão implementado. 
 
DJERJ, ADM, n. 150, p. 2. 

AVISO TJ 24/2017 20/04 

Avisa aos Senhores Juízes de Direito que, 
excepcionalmente, no mês de maio/2017 as férias 
serão usufruídas no período de 02 a 31 do referido 
mês. 
 
DJERJ, ADM, n. 150, p. 6. 

AVISO TJ/COJES 4/2017 20/04 

 
Avisa aos Senhores Juízes de Direito que estará aberta 
a inscrição para preenchimento de dezesseis (16) 
vagas para atuação junto ao Grupo - Mutirão 
vinculado a esta Comissão, sendo 6 vagas para 
preenchimento dos Juizados Especiais Cíveis e 10 
vagas nos Juizados Especiais Fazendários, no período 
compreendido entre maio e agosto de 2017. 
 
 
DJERJ, ADM, n. 150, p. 14. 
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http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201210&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201213&integra=1


AVISO TJ/COJES 5/2017 20/04 

 
Avisa aos Magistrados com atuação nos Juizados 
Especiais Cíveis que deverá constar do dispositivo da 
sentença que, antes da prática de qualquer ato 
executivo, uma vez escoado o prazo de 15 dias 
previsto no art. 523 do CPC, sem que tenha havido o 
cumprimento da obrigação reconhecida na sentença, 
incidirá automaticamente a multa de 10% (dez por 
cento) a que se refere o artigo, e se procederá a 
intimação da parte credora, e dá outras providências. 
 
DJERJ, ADM, n. 150, p. 14. 

AVISO TJ/ESAJ 1/2017 20/04 
Avisa que será realizado o curso Programa de 
Aperfeiçoamento em Administração Judicial. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 150, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN31/2017 20/04 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o Município de Rio 
das Flores e o Tribunal de Justiça. 
 
DJERJ, ADM, n. 150, p. 16. 

PORTARIA TJ 921/2017 20/04 

 
Resolve alterar a nomenclatura dos cargos em 
comissão e funções gratificadas, simbologia e/ou a 
vinculação às Unidades Organizacionais da estrutura 
da Diretoria Geral de Gestão de Pessoas, a contar de 
21 de fevereiro de 2017. 
 
Retificação. DJERJ, ADM, n. 150, p. 6. 

PORTARIA TJ 1741/2017 20/04 
Designação de Juiz Adjunto do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC da Capital. 
 
DJERJ, ADM, n. 150, p. 11. 

PORTARIA TJ 1742/2017 20/04 
Designação de Juiz Coordenador do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania do Leblon. 
 
DJERJ, ADM, n. 150, p. 11. 

 

 

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