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Ato Oficial
AVISO TJ/DGPES 1/2014

Data de
Publicação

04/09

Ementa
Informa sobre calendário de recadastramento de
magistrados e servidores aposentados e pensionistas
de magistrados, referente ao exercício de 2014.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 4, p. 8.

AVISO TJ 72/2014

04/09

Avisa aos Juízes de Direito com competência na
matéria de Infância e Juventude, que as Audiências
Concentradas do segundo semestre de 2014 deverão
ser iniciadas em 01 de outubro e finalizadas até o dia
31 de outubro de 2014 em todas as Comarcas e dá
outras providências.
DJERJ, ADM, n. 4, p. 2.

PARECER CGJ SN144/2014

04/09

Dispõe sobre consulta acerca de vedação legal para
sua participação como sócia cotista de empresa
comercial, sem o exercício de sua gerência
administrativa - Parecer.
DJERJ, ADM, n. 4, p. 9.

RECOMENDAÇÃO NUR, 8 SN1/2014

04/09

Recomenda a todos os Juízes das Comarcas
integrantes do 8º NUR que dêem atenção aos pontos
mencionados
DJERJ, ADM, n. 4, p. 26.

(Referencias: RAD-PJERJ-002, RAD-DGCOM-008 e RAD-DGCOM-027)
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