
 

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 23 de junho 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 187/2017 23/06 

Resolve suspender os prazos processuais, tanto dos 
processos físicos quanto eletrônicos, no Núcleo da 
Dívida Ativa da Comarca de Silva Jardim no dia 23 de 
junho de 2017. 
 

DJERJ, ADM, n. 192, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 188/2017 23/06 

Resolve suspender os prazos processuais, tanto dos 
processos físicos quanto dos eletrônicos, no Fórum da 
Comarca de Volta Redonda no dia 21 de junho de 
2017.  
 

DJERJ, ADM, n. 192, p. 2. 

AVISO NUR, 4 2/2017 23/06 

Avisa aos Chefes das Serventias mencionadas e 
vinculadas ao 4º NUR que serão realizadas inspeções 
pela equipe de fiscalização deste Núcleo Regional nas 
datas indicadas. 
 

DJERJ, ADM, n. 192, p. 46. 

CONVÊNITO TJ/ENTIDADES SN51/2017 23/06 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Associação 
Espírita Cairbar Schutel e o Tribunal de Justiça. 
 

DJERJ, ADM, n. 192, p. 40. 

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=202311&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202312&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202317&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202315&integra=1


CONVÊNITO TJ/ENTIDADES SN52/2017 23/06 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Fundação 
Educandário Princesa Isabel do Juizado da Infância da 
Juventude da Comarca de Petrópolis e o Tribunal de 
Justiça. 
 

DJERJ, ADM, n. 192, p. 40. 

SÚMULA TJ 14/1983 23/06 
A sentença proferida em ações de divórcio e de 
separação, quando condenar a pagar alimentos, terá 
efeito somente devolutivo. 
 

Revisão da Súmula. DJERJ, ADM, n. 192, p. 14. 

SÚMULA TJ 365/2017 23/06 

A validade da locação prescinde da propriedade do 
bem pelo locador, bastando que ele garanta o 
exercício da posse direta, desembaraçada, pelo 
locatário, salvo com relação à comprovação para 
legitimidade da propositura da ação de despejo, 
quando deverão ser observadas as exceções legais. 
 

DJERJ, ADM, n. 192, p. 14. 

SÚMULA TJ 366/2017 23/06 

Ainda que regularmente pago de forma indiscriminada 
e no valor máximo, o adicional de produtividade dos 
destinatários indicado no art. 1º. da Lei nº. 05/2003 
do Município de São Gonçalo não tem natureza 
jurídica de salário, razão pela qual não pode ser 
incorporado ao vencimento-base dos servidores sem 
que haja expressa disposição legal nesse sentido. 
 

DJERJ, ADM, n. 192, p. 14. 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA 
PREDOMINANTE TJ SN1/2008 

23/06 
Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
 

Alteração. DJERJ, n. 192, p. 14. 

 

 

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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