
 

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 27 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 REGIMENTAL EMERJ 15/2017 27/09 

Institui a Medalha do Mérito da Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ.  

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 10. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 15/2017 27/09 

Avisam aos magistrados de serventias com 
competência para julgar crimes de Violência 
Doméstica e Feminicídio que reservem a semana de 
20 a 24 de novembro de 2017, para intensificar o 
agendamento de audiências e Júri e o julgamento de 
processos que envolvam crimes de violência 
doméstica contra a mulher, em decorrência da 
realização da 9ª Edição da Semana da Justiça Pela Paz 
em Casa. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 2. 

AVISO TJ 64/2017 27/09 

Avisa, para conhecimento dos Juízes, que no Edital nº 
013/2017, publicado no D.J.E.R.J. em 20 de setembro 
de 2017, foram selecionados os Magistrados listados 
para atuação nas Centrais de Audiência de Custódia 
da Comarca da Capital, da Comarca de Volta Redonda 
e da Comarca de Campos dos Goytacazes, durante um 
quadrimestre, outubro, novembro, dezembro de 2017 
e janeiro de 2018. 

 

 DJERJ, ADM, n. 17, p. 2. 
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http://www.tjrj.jus.br/
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203802&integra=1


AVISO TJ/DGPES 9/2017 27/09 

Avisa que, no período de 25/09/2017 a 09/10/2017, 

os servidores que assim quiserem poderão optar pela 
percepção do auxílio alimentação/refeição em uma das 
modalidades mencionadas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 17, p. 7. 

AVISO TJ/ESAJ 5/2017 27/09 

Avisa que será realizado curso de Formação de Peritos 
Judiciais em atendimento às Resoluções nº 03/2011 e 
09/2016, do Conselho da Magistratura. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 17, p. 7. 

CONVOCAÇÃO CGJ SN1/2017 27/09 

Convoca 02 (dois) servidores da serventia e 01 (um) 
do gabinete do juízo, dentre aqueles indicados, pelos 
Magistrados, para a utilização do Sistema de 
Identificação e Informação de Adolescentes (SIIAD), 
na forma do art. 2º, do Ato Normativo Conjunto 
TJ/CGJ nº 10/2017, com competência na área da 
Infância e Juventude, para participarem do 
treinamento acerca da utilização do SIIAD, a realizar-

se no dia, horário e local mencionados.  

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 22. 

 EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 12/2017 
27/09 

Ementário de Jurisprudência Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, 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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