
 

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 
01 de novembro 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 

AVISO TJ 82/2018 01/11 

Avisa aos Desembargadores Presidentes das 1ª, 2ª ; 3ª 
Vice-Presidências; Desembargadores Presidentes de 
Câmaras e demais Desembargadores e Juízes 
Desembargadores Substitutos , que o Ministério Público 
Federal criou o canal eletrônico para recebimento de 

informações e documentos de cunho administrativo, de 
órgãos externos e pessoas jurídicas, de modo mais 
célere e com número de protocolo para 
acompanhamento, por meio do endereço eletrônico 
https://apps.mpf.mp.br/ouvidoria/app/protocolo/. 

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 2. 

AVISO TJ 83/2018 01/11 

DECLARAÇÕES DE BENS E DE RENDIMENTOS.  

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 3/2018 01/11 

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. 42, p. 12. 

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.emerj.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=213235&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213234&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212615&integra=1


PORTARIA TJ 2916/2018 01/11 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional.  

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 8. 

PROVIMENTO CGJ 48/2018 01/11 

Disciplina o procedimento a ser adotado pelos Oficiais 

de Justiça Avaliadores ao lançarem no sistema 
informatizado desta Corte os resultados dos mandados 
devolvidos aos Cartórios. 

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 18. 

 

 

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