
 

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 
19 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 EXECUTIVO TJ 229/2018 19/10 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, da Comarca de Arraial do Cabo no 
dia 22 de outubro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 3. 

AVISO TJ 77/2018 19/10 

Avisa aos Senhores Magistrados com competência 

Fazendária, sobre a necessidade de esclarecimento na 
decisão que determinar a expedição do ofício de 
requisição, da incidência ou não de Imposto de Renda 
sobre o valor a ser pago por meio do precatório. 

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 2. 

AVISO TJ 78/2018 19/10 

Avisa aos Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das 
Câmaras Cíveis, bem como dos Juízos com competência 
em matéria fazendária e cível que a E. Seção 
Cível acolheu o recurso mencionado, para que no 
dispositivo do Acórdão que admitiu o IRDR passe a 

constar a suspensão de todos os processos pendentes, 
individuais ou coletivos que tramitam neste Tribunal, 
relacionados a pedido, revisão ou atualização de pensão 
por morte de militar falecido após a EC 41/2003, seja 
em 1ª ou 2ª instância. 

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 2. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
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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=213009&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213006&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213007&integra=1


AVISO TJ 79/2018 19/10 

Avisa que o bairro Colubandê integra o limite territorial 
dos Juizados Especiais Cíveis do Fórum Central da 
Comarca de São Gonçalo. 

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 3/2018 19/10 

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. 33, p. 18. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN65/2018 19/10 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Associação Pestalozzi de 
São Fidélis e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 20. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN66/2018 19/10 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Associação Síndrome de 
Down - ASSIND e o Tribunal e o Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 20. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN67/2018 19/10 

Convênio para disponibilização diária, por meio 
eletrônico, de acesso aos arquivos do Diário da Justiça 
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro entre o Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 21. 

PORTARIA EMERJ 39/2018 19/10 

Altera a Portaria nº 33/2018 de 04 de setembro de 
2018, passando a ter a seguinte redação.  

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 25. 

PORTARIA NUR, 1 3/2018 19/10 

Designa os Juízes de Direito Titulares ou em exercício 
no mês de novembro do corrente ano para presidirem 
as Correições Ordinárias nas serventias relacionadas. 

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 34. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213008&integra=1
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213018&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213022&integra=1


PORTARIA NUR, 5 3/2018 19/10 

Designa os Juízes de Direito Titulares ou em exercício 

no período de 05 de novembro a 05 de dezembro do 
corrente ano para procederem as Correições Gerais nas 
serventias relacionadas. 

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 36. 

 

 

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