
 

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 28 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 
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Oficiais do PJERJ. 

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

AVISO CGJ 834/2017 28/12 

Avisa que, devido ao ponto facultativo, o dia 29 de 
dezembro de 2017 (sexta-feira), não haverá 
necessidade, na data acima mencionada, de manter 2 
(dois) servidores pelas Serventias não escaladas para 
o Plantão Diurno do Recesso, na Capital ou no 
Interior.  

 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 37. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN101/2017 28/12 

Convênio de cooperação técnica interinstitucional 
entre o TJRJ e o DPGE, que visa o desenvolvimento de 
estratégias e ações para oportunizar a adolescentes e 
jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica 
de acolhimento institucional ou que cumprem medida 
socioeducativa, a formação profissional como jovens 
aprendizes para a mútua cooperação institucional 
técnica entre os órgãos e entidades signatários.  

 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 3 e 4. 

PORTARIA CGJ 3209/2017 28/12 

Resolve aprovar as tabelas judiciais (Tabelas 01, 02 e 
03), bem como a Tabela de Despesas de 
Processamento Eletrônico (Tabela 04) e a Tabela de 
Despesas no Âmbito Administrativo (Tabela 05), que 
acompanham a presente Portaria, com efeito a partir 
do dia 01 de janeiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 5. 
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PORTARIA CGJ 3210/2017 28/12 

Resolve aprovar as Tabelas de Emolumentos 
Extrajudiciais que acompanham a presente Portaria, 
com vigência a partir de 01 de janeiro de 2018, 
incorporando as Tabelas da Lei Estadual n.º 3.350, de 
29/12/1999, com redação modificada pela Lei 
Estadual nº 6.370/2012, de 20/12/2012. 

 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 23. 

 

 

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