
 

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 TJ/EMERJ e publicados no 
dia 08 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 41/2018 08/02 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, no 1º grau de 
jurisdição, das serventias judiciais instaladas no Anexo 
da Avenida Presidente Vargas e na Praça Onze de 
Junho, na Cidade Nova, no dia 08 de fevereiro de 

2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 103, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 42/2018 08/02 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, no 1º grau de 

jurisdição, das serventias judiciais da Comarca de 
Italva-Cardoso Moreira nos dias 02 e 05 de fevereiro 
de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 103, p. 3. 

AVISO - CONVOCAÇÃO TJ/DGPES 

SN1/2018 
08/02 

Convoca os servidores efetivos ativos e inativos do 
PJERJ, titulares do plano de saúde AMIL, que possuam 
dependentes a partir dos 18 (dezoito) anos de idade, 
para informar o(s) número(s) do(s) CPF(s) do(s) 
respectivo(s) dependente(s) no prazo de 15 (quinze) 
dias, com o objetivo de prestar corretamente essa 

informação à Receita Federal, bem como possibilitar a 
emissão dos demonstrativos anuais de imposto de 
renda.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 103, p. 18. 

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=206953&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206954&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206841&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206841&integra=1


CONVOCAÇÃO CGJ 1/2018 08/02 

Convoca os Senhores Secretários, de todas as Vara 
Cíveis e Juizados Especiais Cíveis do 2º NUR, para 
participarem do treinamento objetivando a efetividade 
do projeto de protesto eletrônico de sentença. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 103, p. 24. 

CONVOCAÇÃO TJ 1/2018 08/02 

Convoca os Chefes de Serventia, os Encarregados pelo 
Expediente, os Encarregados pelas Centrais de 
Cumprimento de Mandados, os Agentes de 

Capacitação e o Chefe do Setor de Pessoal do 3º 
Núcleo Regional para o Evento que divulgará os 
Programas desenvolvidos pelo Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria-Geral de 
Gestão de Pessoas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 103, p. 2. 

LISTA DE ANTIGUIDADE TJ SN6/2002 08/02 

Lista unificada de antiguidade dos funcionários 
públicos do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça e 
Corregedoria Geral da Justiça). 

 

Lista de Progressão/Promoção. DJERJ, ADM, n. 

103, p. 19. 

 

 

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

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206846&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206829&integra=1
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