
 

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 dezembro 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 

AVISO CGJ 782/2017 05/12 

Dispõe sobre o encaminhamento das citações, 
intimações e notificações nas ações propostas contra 
ou a favor da Universidade Estadual do Tocantins -
 UNITINS. 

 

DJERJ, ADM, n. 60, p. 22. 

AVISO CGJ 799/2017 05/12 

Avisa aos Senhores Juízes de Direito e respectivos 

Chefes de Serventia do Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro para que sejam observados os valores 
constantes na tabela anexa à Resolução n° CJF-RES-
2014/00305, do Conselho da Justiça Federal, que 
dispõe sobre o cadastro, nomeação e pagamento de 
honorários a advogados dativos, curadores, peritos, 
tradutores e intérpretes, em casos de assistência 
judiciária gratuita. 

 

DJERJ, ADM, n. 60, p. 22. 

AVISO CGJ 800/2017 05/12 

Avisa aos Magistrados, Chefes de Serventias, 

Servidores, Responsáveis pelos Serviços de 
Distribuição da Comarca da Capital, Regionais e 
Interior e demais interessados, no sentido de que seja 
observada a obrigatoriedade de utilização de rotina de 
redistribuição para os expedientes oriundos do plantão 
judiciário, mantendo a numeração lógica protocolizada 
naquela unidade.  

 

DJERJ, ADM, n. 60, p. 23. 

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=204819&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204820&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204821&integra=1


AVISO CGJ 804/2017 05/12 

Dispõe sobre a publicação da Errata do Aviso CGJ Nº 

791/2017, publicado no DJERJ em 30/11/2017, às fls. 
28, que 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. 60, p. 23. 

AVISO TJ 73/2017 05/12 

Avisa aos magistrados do Egrégio Órgão Especial, das 
Câmaras Cíveis e dos Juízos com competência em 
matéria fazendária e cível que foi determinada a 
suspensão de todos os processos em curso no âmbito 

deste Tribunal de Justiça que versem sobre a 
possibilidade de integração da Gratificação de 
Titularidade aos proventos dos escrivães aposentados 
deste Poder Judiciário, nos termos do art. 982, I, do 
CPC. 

 

DJERJ, ADM, n. 60, p. 2. 

PROVIMENTO CGJ 67/2017 05/12 

Instalação de Unidade Interligada nas dependências 

do Hospital Universitário de Vassouras.  

 

DJERJ, ADM, n. 60, p. 21. 

 

 

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