
 

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 14 de julho 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 194/2017 14/07 
Delega a competência que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 207, p. 2. 

AVISO CGJ 427/2017 14/07 

Avisa que nas ações movidas em face da Unimed-Rio 
Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro - 
RJ, 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. 207, p. 13. 

AVISO CGJ 438/2017 14/07 

Avisa aos Senhores Juízes de Direito e respectivos 
Chefes de Serventia do Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro da prorrogação da suspensão das ações 
e execuções ("automatic stay" ou "stay period") 
perpetradas em face das sociedades empresariais que 
englobam o Grupo Oi - Em Recuperação Judicial pelo 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis, ou até a 
realização da Assembleia Geral de Credores, contados 
a partir de 16/05/2017, valendo aquele que primeiro 
tiver o seu termo. 

 

DJERJ, ADM, n. 207, p. 14. 

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=202716&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202712&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202715&integra=1


AVISO TJ 44/2017 14/07 

Avisa que foi criado no portal eletrônico do Tribunal de 
Justiça o tipo de documento "Cota Eletrônica" para fim 
exclusivo de "ciência", que poderá ser utilizado pelos 
integrantes das referidas instituições para tomar 
conhecimento de intimações do juízo, sem que haja a 
necessidade de inclusão de uma petição assinada aos 
autos do processo eletrônico. 

 

DJERJ, ADM, n. 207, p. 2. 

AVISO TJ 45/2017 14/07 

Avisa que foi habilitada no portal eletrônico do 
Tribunal de Justiça a possibilidade de distribuição 
eletrônica por dependência de ações de execução de 
alimentos ou cumprimento de sentença de alimentos 
relativas a feitos que originalmente tramitaram no 
suporte físico.  

 
DJERJ, ADM, n. 207, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN34/2013 14/07 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes no 
sentido de viabilizar programas de monitoramento de 
penas e medidas alternativas à prisão entre a 
Fraternidade Oficina do Amor e o Tribunal de Justiça.  

 

Prorrogação. DJERJ, ADM, n. 207, p. 12. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN59/2017 14/07 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o Centro Social e 
Cultural Tatiane Lima e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 207, p. 12. 

 

 

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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