
 

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 15 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 TJ/OE SN1/2017 15/09 

Dispõe sobre a retificação dos erros materiais 
ocorridos, determinando que se proceda a 
republicação da Resolução 01/2017 com o 
apostilamento das respectivas correções - Decisão.  

 

DJERJ, ADM, n. 9, p. 17. 

AVISO TJ 55/2017 15/09 

Avisa aos Juízes de Direito, que no período de 15 de 
agosto a 15 de setembro de 2017, estará disponível 
no Portal Corporativo do Tribunal de Justiça, o sistema 
para lançamento das opções de férias para o ano de 
2018. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 9, p. 2. 

AVISO TJ 60/2017 15/09 

Avisa aos Magistrados, Secretários de Câmaras, 
Chefes de Serventias e Diretores que em razão dos 
feriados judaicos de Rosh Hashaná e Yom Kippur os 
funcionários que professam a religião judaica estão 
dispensados do trabalho nos dias 20, 21, 22 e 29 de 
setembro de 2017. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 9, p. 2. 

AVISO TJ/OUVIDORIA 10/2017 15/09 

Divulga os resultados estatísticos da Ouvidoria Geral 
do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
referentes ao mês de agosto de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 9, p. 12. 

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=203617&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203108&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203591&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203614&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN79/2017 15/09 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Reciclarte e o 
Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 9, p. 8. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN80/2017 15/09 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o Núcleo Sócio-
Cultural Semente do Amanhã e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 9, p. 9. 

CONVOCAÇÃO NUR, 4 1/2017 15/09 

Convoca os titulares, delegatários, interventores e 
responsáveis pelo expediente dos serviços 
extrajudiciais, ou seus substitutos legais, para 
participar de reunião com a equipe da Diretoria Geral 
de Fiscalização Extrajudicial - DGFEX - desta 
Corregedoria, a se realizar no dia 20 de setembro de 
2017 no local e horário que menciona. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 9, p. 154. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 1/2017 15/09 
Aprova a Estrutura Organizacional do Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 9, p. 18. 

 

 

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