
 

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 da EMERJ/TJ e publicados no 
dia 30 de novembro 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 270/2017 30/11 

Institui Grupo de Trabalho para a Pesquisa da 
Proveniência do Acervo Documental do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), e 
designa seus membros.  

 

DJERJ, ADM, n. 57, p. 2. 

AVISO CGJ 774/2017 30/11 

Dispõe sobre o plantão judiciário referente ao 4º NUR, 
a ser realizado no dia 07 de janeiro de 2018, nas 
dependências do Fórum da Comarca de Duque de 
Caxias. 

 

DJERJ, ADM, n. 57, p. 27. 

AVISO CGJ 791/2017 30/11 

Consolida os correios eletrônicos para remessa das 
Atas de Plantão da Capital e do Interior e determina o 
envio da Ata de Plantão em anexo ao e-mail. 

 

DJERJ, ADM, n. 57, p. 28. 

AVISO TJ/DGPES 10/2017 30/11 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-
creche do período da comprovação da renovação de 
matrícula em creche ou estabelecimento particular de 
ensino legalmente constituído, onde se encontra 
matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 
das mensalidades para o exercício de 2018.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 57, 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://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=204769&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204776&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204777&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204727&integra=1


AVISO TJ/DGPES 11/2017 30/11 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 
recebem auxílio-educação o período de cadastro para 
percepção do benefício no exercício de 2018. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 57, p. 9. 

ORDEM DE SERVIÇO CGJ 2/2017 30/11 

Resolve revogar a Ordem de Serviço nº 02/2015, 
publicada no DJERJ ADM, n.151, de 27/04/2015, p. 
200, para que a Diretora do NUJAC - Núcleo dos Juízes 
Auxiliares da Corregedoria proceda e fiscalize a 
relação de frequência dos serventuários lotados no 
código 602.  

 

DJERJ, ADM, n. 57, p. 28. 

PARECER CGJ SN49/2017 30/11 

Dispõe sobre inclusão na Consolidação Normativa 
desta Corregedoria Geral de Justiça (Parte 
Extrajudicial) de regramento da questão envolvendo o 
pagamento dos emolumentos devidos ao Distribuidor, 
por atos lavrados a qualquer tempo pelos Serviços 
Extrajudiciais - Parecer. 

 

DJERJ, ADM, n. 57, p. 17. 

PORTARIA TJ 3794/2017 30/11 

Altera a composição da Comissão Judiciária de 
Articulação dos Juizados Especiais (COJES) do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 57, p. 5. 

PROVIMENTO CGJ 52/2017 30/11 
Dispõe sobre cobrança de emolumentos para a 
distribuição fora do prazo estabelecido. 

 

DJERJ, ADM, n. 57, p. 20. 

PROVIMENTO CGJ 65/2017 30/11 

Dispõe sobre atuação das Centrais de Cumprimento 
de Mandados, dos Núcleos de Auxílio Recíproco de 
Oficiais de Justiça Avaliadores; define as suas relações 
com os cartórios no período do recesso forense; e dá 
outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 57, p. 20. 

 

 

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