
 

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 13 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 184/2017 13/06 

Resolve suspender os prazos processuais, tanto dos 
processos físicos quanto dos eletrônicos, no Fórum da 
Comarca de Campos dos Goytacazes no dia 12 de 
junho de 2017. 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 3. 

ATO NORMATIVO TJ 7/2017 13/06 
Revoga o Ato Normativo nº 09, de 12 de dezembro de 
2014. 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 3. 

AVISO CGJ 336/2017 13/06 

Avisa que as diligências de busca e apreensão de 
pessoas, de autos, de documentos e de coisas, bem 
como as diligências de condução a serem cumpridas 
em Comarca diversa daquela do Juízo prolator da 
ordem, poderão ser instrumentalizadas por mandado 
eletrônico, dispensando-se a expedição de Carta 
Precatória para tal fim. 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 20. 

AVISO CGJ 337/2017 13/06 

Avisa que nas ações movidas em face da Bradesco 
Seguros S/A, os atos processuais de citação e 
intimação poderão ser enviados às Centrais de 
Cumprimento de Mandados com atribuição nos 
endereços mencionados, ainda que da inicial conste 
endereço diverso. 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 20. 

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=202173&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202171&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202176&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202177&integra=1


AVISO CGJ 338/2017 13/06 

Avisa que nas ações movidas em face da Amil 
Assistência Médica Internacional S/A, Amico Saúde 
Ltda. (DIX) e Medial Saúde, os atos processuais de 
citação e intimação poderão ser enviados às Centrais 
de Cumprimento de Mandados com atribuição nos 
endereços mencionados, ainda que da inicial conste 
endereço diverso. 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 21. 

AVISO CGJ 352/2017 13/06 

Avisa que fica ampliada a atribuição das Centrais de 
Cumprimento de Mandados dos Fóruns Regionais da 
Comarca da Capital para o cumprimento de mandados 
judiciais oriundos das Varas de Fazenda Pública e dos 
Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 21. 

AVISO TJ 38/2017 13/06 
Avisa aos Juízes de Direito que, excepcionalmente, no 
mês de julho/2017 as férias serão usufruídas no 
período de 02 a 31 do referido mês. 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 2. 

AVISO TJ 39/2017 13/06 

Avisa que, tendo em vista o Decreto nº 46.009 de 30 
de maio de 2017, e o disposto no artigo 66, II na Lei 
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio 
de Janeiro, fica considerado ponto facultativo no dia 
16 de junho de 2017, (sexta-feira), não havendo 
expediente forense na referida data. 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 2. 

AVISO TJ/COJES 10/2017 13/06 

Avisa aos Juízes de Direito Titulares e/ou Juízes 
Substitutos em exercício nos Juizados Especiais Cíveis, 
que deverão ser encaminhas cópias de todas as ações 
em que se verifiquem indícios, ainda que mínimos, de 
fraudes, de qualquer natureza, para a Comissão de 
Articulação dos Juizados Especiais (COJES) a fim de 
efetuar o registro e mapeamento de suas ocorrências, 
no Estado do Rio de Janeiro, bem como acompanhar 
as medidas adotadas pelos respectivos juízos. 

 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 14. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202178&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202179&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202169&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202170&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202174&integra=1


CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 
1/2017 

13/06 

Convocam os Juízes de Direitos titulares e em 
exercício da Comarca da Capital e os Juízes 
Substitutos para a "Conferência Brasil para a Paz", 
cuja palestrante será a Excelentíssima Senhora 
Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministra 
Cármen Lúcia, a ser realizada no dia 19 de junho de 
2017, segunda-feira, às 10:00 horas, no Auditório 
Antônio Carlos Amorim (Fórum Central, Dom Manuel 
s/nº, 4º andar - Lâmina I). 

 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 2. 

PROVIMENTO CGJ 28/2017 13/06 

Altera a parte final do Artigo 344-A da Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça - Parte 
Judicial, e acrescenta o parágrafo primeiro ao referido 
artigo. 

 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 18. 

 

 

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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