
 

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 20 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 CGJ SN12/2017 20/06 

Dispõe sobre solicitação de providências em face do 
Serviço do ofício Único da Comarca de São João da 
Barra, sob a alegação de cobrança abusiva de valores 
para o registro de lotes de processo de inventário, 
pois os valores não coincidem com as tabelas de 
custas dos Serviços Extrajudiciais existentes - 
Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 189, p. 26. 

ATO EXECUTIVO TJ 185/2017 20/06 
Resolve suspender os prazos processuais, tanto dos 
processos físicos quanto dos eletrônicos, no Fórum da 
Comarca de Natividade no dia 14 de junho de 2017.  

DJERJ, ADM, n. 189, p. 2. 

AVISO CGJ 362/2017  20/06 

Avisa aos responsáveis pelas Serventias Oficializadas 
dos Ofícios de Registro de Distribuição das Comarcas 
de Interior que os valores passíveis de cobrança para 
expedição de Certidões referentes ao ajuizamento de 
feitos, respeitando as normas inseridas nas Tabelas 16 
e 19 da Lei Estadual nº 6.370/2012, de Custas 
Extrajudiciais e na legislação vigente, devem 
acompanhar os critérios mencionados. 

DJERJ, ADM, n. 189, p. 28. 

AVISO TJ 38/2017 20/06 
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. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 189, p. 2. 

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=202239&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202237&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202241&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202169&integra=1


AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 9/2017 20/06 

Avisa aos senhores servidores ocupantes de função 
gratificada e cargo em comissão do Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro que deverão declarar se 
possuem parentes, magistrados ou servidores, até o 
3º grau, em linha reta, colateral ou por afinidade, bem 
como a relação de parentesco existente, no prazo de 
48 horas. 

DJERJ, ADM, n. 189, p. 2. 

PARECER CGJ SN22/2017 20/06 

Dispõe sobre a viabilidade de uniformização na 
composição dos valores das certidões judiciais e 
extrajudiciais, em razão das divergências existentes - 
Parecer. 

DJERJ, ADM, n. 189, p. 27. 

PORTARIA EMERJ 53/2017 20/06 
Determina estudo para estabelecimento da lotação 
ideal em cada unidade organizacional da Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ. 

DJERJ, ADM, n. 189, p. 25. 

 

 

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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