
 

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 01 de fevereiro de 2018, 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 36/2018 01/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, dos XIV e XVI Juizados Especiais 
Cíveis da Regional de Jacarepaguá no dia 31 de 
janeiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 98, p. 2. 

AVISO CGJ 103/2018 01/02 

Avisa que a Diretoria Geral de Fiscalização Judicial -
 DGFAJ, através da Divisão de Processamento Especial 
e Arquivamento - DIPEA, está recrutando servidores 

para participarem dos Grupos Emergenciais de Auxílio 
Programado Cartorário - GEAP-C, nas competências 
das Centrais de Arquivamento, Cíveis, Criminais, 
Empresarial, Execução Penal, Família, Fazendária, 
Infância e Juventude, Juízo Único e Órfãos e 
Sucessões. 

 

DJERJ, ADM, n. 98, p. 29. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN16/2014 01/02 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 

devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Natividade e o Tribunal de Justiça. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 98, p. 16. 
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http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
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CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN8/2018 01/02 

Convênio de cooperação mútua, visando a guarda e 
organização do acervo denominado Gestão do acervo 
documental histórico das atuais comarcas de 
Vassouras e Paty do Alferes entre o Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 98, p. 16. 

RESOLUÇÃO CM 1/2018 01/02 

Resolve que a interposição de recursos junto a este 

Egrégio Conselho suscita o prévio recolhimento do 
valor mencionado, a ser efetuado em GRERJ 
eletrônica, utilizando a GRERJ administrativa - receitas 
individualizadas - diversos. 

 

DJERJ, ADM, n. 98, p. 19. 

RESOLUÇÃO CM 2/2018 01/02 

Resolve estabelecer e consolidar normas, orientações 
e procedimentos para a execução das atribuições do 
Serviço de Perícias Judiciais, principalmente no que se 
refere à realização de perícia em processos judiciais 
com deferimento da assistência judiciária gratuita e 

processos inerentes a Acidente de Trabalho.  

 

DJERJ, ADM, n. 98, p. 19. 

RESOLUÇÃO CM 3/2018 01/02 

Resolve alterar os artigos 1º, § 4º; 3º; 4º, I; 5º e 6º, 
e acrescentar no artigo 4º o inciso VI, todos da 
Resolução CM nº 03/2013.  

 

DJERJ, ADM, n. 98, p. 28. 

 

 

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