
 

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 29 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 EXECUTIVO TJ 238/2017 29/09 

Resolve tornar público o Relatório de Gestão Fiscal 
desta E. Corte de Justiça, referente ao segundo 
quadrimestre de 2017. 
 
 
DJERJ, ADM, n. 19, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 243/2017 29/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, na 30ª Vara Cível da Comarca da Capital 
nos dias 29 de setembro e 02 de outubro de 2017. 
 
 
DJERJ, ADM, n. 19, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 244/2017 29/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, na 31ª Vara Cível da Comarca da Capital 
nos dias 02 e 03 de outubro de 2017. 
 
 
DJERJ, ADM, n. 19, p. 4. 

ATO REGIMENTAL EMERJ 15/2017 29/09 
Institui a Medalha do Mérito da Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ.  
 
 
Retificação. DJERJ, ADM, n. 19, p. 30. 

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://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=203856&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203857&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203858&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203803&integra=1


AVISO CGJ 598/2017 29/09 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da capacitação dos 
Chefes de Serventias, na realização dos cursos junto à 
ESAJ. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 19, p. 35. 

AVISO CGJ 618/2017 29/09 

Dispõe sobre providências a serem tomadas pelos 
magistrados promovidos no mês de agosto de 2017.  

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 36. 

AVISO CGJ 624/2017 29/09 

Avisa aos juízes com jurisdição nas Comarcas que 
integram o 3º NUR que, nos dias 29/09/17 e 
06/10/17, às 11:00 horas, na sala de audiências da 1ª 
Vara Criminal da Comarca de Teresópolis, será 
disponibilizado treinamento técnico, devendo os 
magistrados, previamente, formalizar, junto ao 
NUDECA/DIATI/CGJ, a indicação de um dos membros 
do Gabinete (secretários ou auxiliares), que 
acompanharão os depoimentos, a fim de receberem as 
necessárias orientações quanto ao manuseio dos 
equipamentos de transmissão de videoconferência 
utilizados durante a colheita de Depoimentos Especais.  

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 35. 

AVISO TJ 61/2017 29/09 

Avisa aos Juízes de Direito que, excepcionalmente, no 
mês de outubro/2017 as férias serão usufruídas no 
período de 02 a 31 do referido mês. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 19, p. 2. 

AVISO TJ 65/2017 29/09 

Avisa aos magistrados, escrivães, responsáveis pelo 
expediente, secretários de juízes e demais servidores 
em atuação nas serventias de 1ª Grau com 
competência Criminal e de Violência Doméstica e 
Familiar contra Mulher, que torna- se sem efeito o 
Aviso n. 80/2015, devendo a partir de então, admitir- 
se, no sistema de Audiências de Custódia, o 
recebimento dos Autos de Prisão em Flagrante que 
tenham como objeto a apuração da prática de crimes 
relacionados à violência de gênero, a fim de que seja 
resguardado ao indiciado a realização da audiência de 
custódia. 

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 2. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203563&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203864&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203859&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203697&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203854&integra=1


AVISO TJ/DGPES 9/2017 29/09 

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. 19, p. 26. 

 PROVIMENTO CGJ 48/2017 29/09 

Altera o texto do inciso XII do artigo 250 da 
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 
Justiça (parte judicial). 

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 36. 

 PROVIMENTO CGJ 49/2017 29/09 

Dispõe sobre a exclusão do § 2º do art. 245- A da 
Subseção XIV, do Capítulo I, do Título I, do Livro II da 
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de 
Justiça -  parte judicial. 

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 37. 

 

 

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