
 

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 21 de agosto 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 EMERJ SN1/2017 21/08 
Edita o Regimento Interno da EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 20. 

ATO EXECUTIVO TJ 210/2017 21/08 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto dos 
eletrônicos, no Fórum da Comarca de Itatiaia no dia 
21 de agosto de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 2. 

AVISO CGJ 490/2017 21/08 

Avisa aos usuários em geral que ao receberem 
certidões de nascimento, casamento e óbito que 
tenham sido emitidas a partir de 04/09/2015 sem a 
utilização de papel de segurança previsto na Portaria 
Interministerial SEDH/MJ nº 1537, de 03/09/2014, 
deverão comunicar o fato a esta Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo da 
aceitação do aludido documento após consulta ao 
Serviço emitente acerca de sua autenticidade. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 39. 

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=203329&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203327&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203331&integra=1


AVISO TJ 57/2017 21/08 

Avisa que, tendo em vista o Decreto nº 46.064 de 15 
de agosto de 2017, e o disposto no artigo 66, II na Lei 
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio 
de Janeiro, fica considerado facultativo o ponto no dia 
08 de setembro de 2017, (sexta-feira), não havendo 
expediente forense na referida data. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 6/2017 21/08 

Avisa que, no período de 07/08/2017 a 06/09/2017, 
os servidores que assim quiserem poderão optar pela 
percepção do auxílio alimentação/refeição em uma das 
modalidades mencionadas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 233, p. 14. 

AVISO TJ/DGPES 7/2017 21/08 

Avisa que no período de 07/08/2017 a 06/09/2017, os 
titulares de emprego público, servidores ocupantes 
exclusivamente de cargo de provimento em comissão 
do PJERJ e os servidores de outros órgãos ocupantes 
de cargo de provimento em comissão ou função 
gratificada no PJERJ, deverão comprovar as despesas 
com plano de assistência médica e/ou odontológica ou 
seguro saúde, realizadas no exercício de 2016, para 
fins de regularização do auxílio saúde. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 233, p. 15. 

CONVOCAÇÃO NUR, 2 1/2017 21/08 

Convoca os Titulares, Delegatários, Interventores e 
Responsáveis pelo Expediente dos Serviços 
Extrajudiciais, ou seus Substitutos Legais, 
para reunião com a equipe da Diretoria Geral de 
Fiscalização Extrajudicial - DGFEX - desta 
Corregedoria, a se realizar na data e no local 
mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 46. 

PORTARIA TJ 3030/2017 21/08 

Designa Autoridade Gestora das Metas Nacionais da 
Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública - 
ENASP. 

 
DJERJ, ADM, n. 233, p. 8. 

PROVIMENTO CGJ 43/2017 21/08 

Altera a redação do caput do artigo 352 da 
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 
Justiça - Parte Judicial, de seus respectivos incisos e 
exclui o parágrafo 12, renumerando o antigo 
parágrafo 13. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 38. 

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203326&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203057&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203058&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203332&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203328&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203330&integra=1


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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