
 

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 
11 de outubro 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.emerj.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais 

do PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO NORMATIVO CONJUNTO 

TJ/CGJ/VICE-PRESIDÊNCIAS 1 E 2 

15/2018 

11/10 

Altera o parágrafo 4º do art. 6º do Ato Normativo 

Conjunto nº. 12/2014 do TJ/CGJ/VICE PRESIDÊNCIAS 

para esclarecer aos órgãos Jurisdicionais e 

Administrativos que a representação do juízo com 

pedido de desaforamento (art. 427 do CPP) deverá ser 

realizado através de ofício encaminhado à Divisão de 

Protocolo DIPRO/DGJUR e receberá numeração 

originária da 2ª Instância. 

 

DJERJ, ADM, n. 28, p. 7. 

AVISO TJ 76/2018 11/10 

Avisa aos magistrados do Egrégio Órgão Especial, das 

Câmaras Cíveis, bem como dos Juízos com competência 

em matéria fazendária e cível que foi determinada, nos 

termos do art. 982, I, do CPC/2015, a prorrogação da 

suspensão de todos os processos pendentes que 

menciona, individuais ou coletivos que tramitam neste 

Tribunal. 

 

DJERJ, ADM, n. 28, p. 7. 

AVISO TJ/DGPES 3/2018 11/10 

Avisa que, excepcionalmente, no período de 

01/10/2018 a 06/11/2018, os servidores que assim 

quiserem poderão optar pela percepção do auxílio 

alimentação/refeição em uma das modalidades 

mencionadas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 28, p. 14. 
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CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

15/2018 
11/10 

Convocam os Chefes de Serventia das Varas com 

competência fazendária, da Capital e do Interior, e seus 

respectivos substitutos, para reunião sobre expedição 

de requisitórios de pequeno valor e precatórios 

judiciais. 

 

DJERJ, ADM, n. 28, p. 2. 

PORTARIA CGJ 1835/2018 11/10 

Determina a realização de Correição Geral Ordinária na 

forma do inciso XIX do artigo 22 e do artigo 23 da Lei 

de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de 

Janeiro (LODJ). 

 

DJERJ, ADM, n. 28, p. 24. 

 

 

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