
 

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 
18 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 265/2018 18/12 

Resolve suspender as atividades da Central de 

Audiência de Custódia de Benfica no dia 17 de 

dezembro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 72, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 266/2018 18/12 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 

processos físicos e eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, 

do Fórum Regional do Méier no dia 14 de dezembro de 

2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 72, p. 2. 

ATO TJ SN22/2018 18/12 

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. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 72, p. 10. 

AVISO TJ/DGPES 4/2018 18/12 

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. 72, p. 73. 

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=213971&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213970&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=213633&integra=1


AVISO TJ/DGPES 5/2018 18/12 

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. 72, p. 74. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN4/2018 18/12 

Convênio de cooperação mútua entre o Terminal 

Garagem Menezes Côrtes S/A e a Escola da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 72, p. 79. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN77/2018 18/12 

Convênio de cooperação técnica para estabelecimento 

de critérios e procedimentos para abertura 

automatizada de contas - depósitos específicas 

destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas 

constantes da planilha de custos e formação de preços 

de contratos firmados pelo TJERJ entre o Banco do 

Brasil S.A. e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 72, p. 76. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN78/2018 18/12 

Convênio para aperfeiçoar o processamento referente 

aos precatórios judiciais devidos pelo Estado do Rio de 

Janeiro entre a Procuradoria Geral do Estado do Rio de 

Janeiro - PGE/Fundo Especial e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 72, p. 77. 

EDITAL PAUTA CM SN5/2018 18/12 

Faz público que será realizada no dia 29 de janeiro de 

2019, terça-feira, a partir das 13 horas, na sala de 

sessões do Egrégio Órgão Especial, sessão de 

julgamento do Egrégio Conselho da Magistratura, na 

qual serão selecionados, para exercício no biênio 

2019/2020, 45 (quarenta e cinco) Magistrados efetivos 

e 45 (quarenta e cinco) Magistrados suplentes, nos 

termos da Lei Estadual nº 5.781/10 e da Resolução nº 

06/2018 do Egrégio Conselho da Magistratura, para 

atuarem junto às Turmas Recursais Cíveis, Criminais e 

da Fazenda Pública (Edital CM 01/2018, publicado no 

DJERJ do dia 30 de novembro de 2018, Caderno I, 

Administrativo, páginas 30/31). 

 

DJERJ, ADM, n. 72, p. 80. 

 

 

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