
 

 

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 26 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 CGJ SN3/2017  26/01 

Faz publicar, para fins da premiação de que trata o 
Provimento CGJ nº 115/2016, a relação dos 
Servidores e Juízes que se destacaram no exercício de 
suas funções por sua produtividade. 

DJERJ, ADM, n. 96, p. 25. 

ATO EXECUTIVO TJ 79/2017  26/01 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais na 30ª Vara Cível da Comarca da Capital, 
nos dias 26 e 27 de janeiro de 2017.  

DJERJ, ADM, n. 96, p. 3. 

AVISO CGJ 49/2017  26/01 
Convocação de todos os Serviços Extrajudiciais do 
Estado do Rio de Janeiro para reunião. 

DJERJ, ADM, n. 96, p. 30. 

AVISO TJ 2/2017  26/01 

Avisa que a planilha de distribuição de veículos ativos 
da Frota do Poder Judiciário de Estado do Rio de 
Janeiro no ano de 2016 foi devidamente atualizada. 

DJERJ, ADM, n. 96, p. 2. 

RESOLUÇÃO CM 1/2017  26/01 

Resolve que a interposição de recursos junto a este 
Egrégio Conselho suscita o prévio recolhimento do 
valor correspondente a R$ 166,32 (cento e sessenta e 
seis reais e trinta e dois centavos), a ser efetuado em 
GRERJ eletrônica, utilizando a GRERJ administrativa - 
receitas individualizadas - diversos. 

DJERJ, ADM, n. 96, p. 24. 

 

(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 
 
 

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=199557&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199552&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199559&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199550&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199555&integra=1
mailto: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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