
 

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 18 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 

ATO EXECUTIVO TJ 273/2017 18/12 

Institui o Grupo de Trabalho da Justiça Restaurativa 
na área da Socioeducação (GT- JUSTIÇA 
RESTAURATIVA - SOCIOEDUCAÇÃO) do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, ADM, n. 68, p. 5. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

25/2017 
18/12 

Disciplina a remessa de feitos para a Central de 
Audiência de Custódia de Volta Redonda e dá outras 
providências.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 68, p. 2. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

26/2017 
18/12 

Disciplina a remessa de feitos para a Central de 

Audiências de Custódia de Campos dos Goytacazes e 
dá outras providências.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 68, p. 3. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

27/2017 
18/12 

Disciplina a remessa de feitos para a Central de 
Audiências de Custódia de Benfica e dá outras 
providências.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 68, p. 4. 

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=205002&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204509&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204509&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204510&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204510&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204536&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204536&integra=1


AVISO TJ 74/2017 18/12 

Avisa aos Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das 

Câmaras Cíveis e do Consumidor, bem como dos 
Juízos com competência em matéria cível que foi 
determinada, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, 
a suspensão de todos os processos que tramitem no 
âmbito Estadual, em qualquer juízo e grau de 
jurisdição, cujo objeto envolva a discussão acerca da 
existência de conexão ou prejudicialidade externa 
entre ações de busca e apreensão e revisional, 
fundadas no mesmo contrato de financiamento. 

 

DJERJ, ADM, n. 68, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 10/2017 18/12 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-
creche do período da comprovação da renovação de 
matrícula em creche ou estabelecimento particular de 
ensino legalmente constituído, onde se encontra 
matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 
das mensalidades para o exercício de 2018.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 68, p. 17. 

AVISO TJ/DGPES 11/2017 18/12 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 

recebem auxílio-educação o período de cadastro para 
percepção do benefício no exercício de 2018. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 68, p. 17. 

PORTARIA TJ 4337/2017 18/12 

Designa membros para compor o Grupo de Trabalho 
da Justiça Restaurativa na área da Socioeducação 
(GT-JUSTIÇA RESTAURATIVA- SOCIOEDUCAÇÃO) do 
Tribunal de Justiça o Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 68, p. 12. 

 

 

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