
 

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 22 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 

PORTARIA TJ 2504/2017 22/06 
Designa membros para a Coordenadoria Estadual da 
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar 
(COEM). 

 
DJERJ, ADM, n. 191, p. 6. 

PORTARIA TJ 2511/2017 22/06 
Designa membro suplente para o Comitê Gestor de 
Contas Especiais do Poder Judiciário do Estado do Rio 
de Janeiro. 

 
DJERJ, ADM, n. 191, p. 6. 

SÚMULA TJ 360/2017 22/06 

Para perícias de engenharia de menor complexidade, 
relativas a fornecimento de energia elétrica, água e 
esgotamento ou serviço de telefonia, atendem aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade os 
honorários fixados em quantia equivalente a até 4 
(quatro) salários mínimos vigentes na data do 
arbitramento. 
 
 
DJERJ, ADM, n. 191, p. 9. 

SÚMULA TJ 361/2017 22/06 

Ressalvadas as demandas acidentárias, para perícias 
médicas de menor complexidade que apuram 
extensão das lesões da vítima, atendem aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade os honorários 
fixados em quantia equivalente a até 3,5 (três e meio) 
salários mínimos vigentes na data do arbitramento. 

 
DJERJ, ADM, n. 191, p. 9. 

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=202286&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202287&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202288&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202289&integra=1


SÚMULA TJ 362/2017 22/06 

Para perícias grafotécnicas, atendem aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade os honorários 
fixados em quantia equivalente a até 4 (quatro) 
salários mínimos vigentes na data do arbitramento, 
ressalvadas as despesas com o custo da diligência. 

 
DJERJ, ADM, n. 191, p. 9. 

SÚMULA TJ 363/2017 22/06 

Para perícias que apuram erro médico, atendem aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade os 
honorários fixados em quantia equivalente a até 5 
(cinco) salários mínimos vigentes na data do 
arbitramento, ressalvados os casos de especialização 
incomum. 

 
DJERJ, ADM, n. 191, p. 9. 

SÚMULA TJ 364/2017 22/06 

Para perícias contábeis de menor complexidade, 
relativas a operação de mútuo bancário, 
arrendamento mercantil ou cartão de crédito, 
atendem aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade os honorários fixados em quantia 
equivalente a até 3,5 (três e meio) salários mínimos 
vigentes na data do arbitramento. 

 
DJERJ, ADM, n. 191, p. 9. 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA 
PREDOMINANTE TJ SN1/2008 

22/06 
Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
Alteração. DJERJ, n. 191, p. 10. 

 

 

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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