
 

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 29 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 

AVISO TJ 42/2017 29/06 

Avisa aos Desembargadores inscritos para atuação no 
plantão judiciário para o semestre julho a dezembro 
de 2017, que resolve tornar sem efeito o edital nº 
05/2017, publicado no D.J.E.R.J., em 08 de junho de 
2017, tendo em vista o decidido na Sessão do E. 
Órgão Especial de 26 de junho de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 2. 

PARECER CGJ SN23/2017 29/06 
Dispõe sobre a natureza jurídica do "Termo de 
Arrolamento de Bens e Direitos" previsto no art. 64, 
parágrafo 5º da Lei nº 9.532/87 - Parecer. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 27. 

PORTARIA CGJ 1512/2017 29/06 
Altera a redação do enunciado nº 02, do Título V da 
Portaria CGJ 74/2013. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 28. 

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=202392&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202394&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202383&integra=1


RESOLUÇÃO TJ/OE 4/2017 29/06 

Dispõe sobre o exercício das atividades jurisdicionais 
em regime de plantão pelos Desembargadores nos 
dias e horários em que houver expediente forense do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e dá 
outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 26. 

 

 

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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