
 

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 20 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 

AVISO CGJ 118/2018 20/02 

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, com experiência em diversas 
competências. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 107, p. 13. 

AVISO - CONVOCAÇÃO SN1/2018 20/02 

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. 107, p. 7. 

PORTARIA TJ 520/2018 20/02 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 107, p. 4. 

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=207126&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=207212&integra=1


PORTARIA TJ 521/2018 20/02 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 107, p. 4. 

 

 

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