
 

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 05 de setembro 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 NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

10/2017 
05/09 

Dispõe sobre a obtenção de acesso ao Sistema de 
Informações e Identificação de Adolescentes (SIIAD) e 
respectivo procedimento. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 3, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 6/2017 05/09 

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. 3, p. 36. 

AVISO TJ/DGPES 7/2017 05/09 

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. 3, p. 37. 

PORTARIA TJ 3255/2017 05/09 

Designa membro para a Coordenadoria Estadual da 

Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar 
(COEM). 

 

DJERJ, ADM, n. 3, p. 6. 

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=203462&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203462&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=203485&integra=1


PROVIMENTO CGJ 46/2017 05/09 

Dispõe sobre a absorção das atividades do Serviço de 

Distribuição e PROGER das 1ª e 2ª Varas da Infância, 
Juventude e Idoso da Capital pelos Cartórios da 1ª e 
2ª Varas da Infância, Juventude e Idoso da Capital e 
dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 3, p. 41. 

SÚMULA TJ 245/2011 05/09 

Incabível agravo regimental contra as decisões de que 
trata o artigo 527, incisos II e III do Código de 
Processo Civil. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 3, p. 10. 

SÚMULA TJ 268/2012 05/09 

A caducidade da medida liminar, em virtude de não 
haver sido proposta a ação principal, não implica a 
extinção do processo sem resolução do mérito. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 3, p. 10. 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA 

PREDOMINANTE TJ SN1/2008 
05/09 

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

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 3, p. 10. 

 

 

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