
 

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 
17 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 264/2018 17/12 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 

eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, no dia 13 

de dezembro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 4. 

AVISO CGJ 1384/2018 17/12 

Avisa aos chefes de serventias e seus substitutos, 

encarregados e demais serventuários, lotados nas 

varas híbridas relacionadas que em razão da 

virtualização do acervo estão liberadas do cumprimento 

do plantão diurno do recesso forense. 

 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 22. 

AVISO CONJUNTO TJ/COMAQ 32/2018 17/12 

Leva ao conhecimento dos Juízes a lista dos 

magistrados selecionados para integrar o Grupo de 

Sentença no quadrimestre (janeiro, fevereiro, março e 

abril/2019), de acordo com o art. 9º da Resolução 

TJ/OE/RJ nº 14/2015. 

 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 2. 

AVISO TJ 96/2018 17/12 
Declarações de bens e de rendimentos. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 71, p. 3. 

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/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=213952&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213954&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213941&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213901&integra=1


AVISO TJ 98/2018 17/12 

Avisa que o plantão judiciário do 4º Núcleo Regional, 

nos dias 15 e 16 de dezembro de 2018 (sábado e 

domingo), será realizado nas dependências da 3ª Vara 

Cível da Comarca de São João de Meriti, no endereço 

mencionado  

 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 4/2018 17/12 

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. 71, p. 18. 

AVISO TJ/DGPES 5/2018 17/12 

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. 71, 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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