
 

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 
13 de dezembro 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 261/2018 13/12 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 

grau de jurisdição, do Fórum da Comarca de Duque de 

Caxias no dia 12 de dezembro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 262/2018 13/12 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 

eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, nos dias 11 

e 12 de dezembro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 5. 

ATO TJ SN22/2018 13/12 

Dispõe sobre aprovação da atualização do plano de 

auditoria de longo prazo - PALP (2018-2021) e o plano 

anual de auditoria - PAA para o ano de 2019 - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 7. 

AVISO CGJ 1353/2018 13/12 

Avisa aos Titulares/Delegatários, Responsáveis pelo 

Expediente e Interventores dos Serviços Extrajudiciais 

do Estado do Rio de Janeiro, que fica prorrogado para 

o dia 22 de abril de 2019, a utilização de QR CODE junto 

ao Selo de Fiscalização Eletrônica nos atos 

materializados por meio de etiquetas, mantendo, nos 

demais atos, a data de 21 de janeiro de 2019 para sua 

implementação. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 33. 

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=213902&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213903&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213904&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213912&integra=1


AVISO CGJ 1378/2018 13/12 

Avisa aos chefes de serventia que tenham sob sua 

guarda agravos de instrumento, cadastrados na classe 

genérica 241 - Petição Cível, que procedam na forma 

que menciona.  

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 35. 

AVISO CGJ 1379/2018 13/12 

Avisa aos Senhores Magistrados, Chefes de Serventia e 

seus Substitutos, Encarregados, Serventuários e 

demais interessados que as Varas com competência 

cível podem enviar mandado de citação acompanhado 

de senha provisória, para acesso à petição inicial e 

demais documentos a ela anexados.  

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 35. 

AVISO TJ 96/2018 13/12 
Declarações de bens e de rendimentos. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 4. 

AVISO TJ 97/2018 13/12 

Recomendação nº 29, de 28 de novembro de 2018, da 

Corregedoria Nacional de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 4/2018 13/12 

Avisa a todos os magistrados e servidores que recebem 

auxílio-educação o período de cadastro para percepção 

do benefício no exercício de 2019.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 69, p. 27. 

AVISO TJ/DGPES 5/2018 13/12 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-

creche do período da comprovação da renovação de 

matrícula em creche ou estabelecimento particular de 

ensino legalmente constituído, onde se encontra 

matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 

das mensalidades para o exercício de 2019. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 69, p. 27. 

AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 3/2018 13/12 

Avisa que os protocolos havidos por urgentes que 

chegarem ao DECRI até às 14h30min do dia 19 de 

dezembro de 2018, quer pelo PortalWeb, quer pela 

Central de Digitalização, serão autuados e distribuídos 

nesse próprio dia, nos horários estabelecidos na 

Portaria 2VP nº 04/2015. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 2. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213916&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213917&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213901&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213900&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213633&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213636&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213899&integra=1


PARECER CGJ SN33/2018 13/12 

Dispõe sobre implementação do sistema QR CODE - 

Parecer. 

 

Alterações no Parecer. DJERJ, ADM, n. 69, p. 32. 

PARECER CGJ SN40/2018 13/12 

Dispõe sobre a regulamentação da publicação de 

notificação de edital por meio eletrônico no sítio da 

Associação dos Registradores de Imóveis do Estado do 

Rio de Janeiro - ARIRJ - Parecer.  

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 30. 

PROVIMENTO CGJ 56/2018 13/12 

Resolve que as intimações e notificações por edital a 

cargo dos Oficiais de Registro de Imóveis deverão ser 

publicadas por meio da Central de Serviços Eletrônicos 

Compartilhados dos Registradores de Imóveis (Central 

de Registradores de Imóveis), que será mantida pela 

Associação dos Registradores de Imóveis do Estado do 

Rio de Janeiro - ARIRJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 31. 

PROVIMENTO CGJ 58/2018 13/12 

Dispõe sobre a distribuição compensatória de feitos 

entre a 1ª e 2ª Varas Cíveis da Comarca de Resende, 

no que tange aos feitos da Dívida Ativa, e dá outras 

providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 32. 

PROVIMENTO CGJ 59/2018 13/12 

Normatiza o recebimento de Cartas Precatórias 

originárias de outros Estados pelos Serviços de 

Distribuição. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 34. 

 

 

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