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 TJERJ e publicados no dia 07 de janeiro de
2014, noDiário 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 Disseminação estão disponíveis na página da Biblioteca no endereço eletrônico:
www.tjrj.jus.br>Biblioteca> Produtos >Boletins do Serviço de Disseminação.

ATOS OFICIAIS DE CARÁTER DE NORMATIVIDADE E GENERALIDADE
PUBLICADOS NO DJERJ
PARA ACESSAR A ÍNTEGRA DOS ATOS OFICIAIS, CLIQUE SOBRE O TÍTULO DO ATO

Ato Oficial
ATO CGJ SN296/2013

Data de
Publicação

07/01

Ementa
Dispõe sobre cancelamento de convocação acerca do
sistema ARQWEB - Decisão.
DJERJ, ADM, n. 84, p. 194.

ATO EXECUTIVO TJ 33/2014

07/01

Resolve suspender os prazos processuais em face do
Município de Niterói, da Fundação Municipal de
Saúde e da EMUSA, Empresa Municipal de Moradia,
Urbanização e Saneamento por 30 (trinta) dias, a
partir de 07 de janeiro de 2014.
DJERJ, ADM, n. 84, p. 3.

AVISO CGJ 1479/2013

07/01

Avisa aos responsáveis pelos Serviços Extrajudiciais
que deverão cumprir a determinação do Conselho
Nacional de Justiça, fornecendo até o dia 15 de
janeiro de 2014 as informações necessárias sobre
produtividade e arrecadação em relação ao 2°
semestre de 2013.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 84, p. 193.

AVISO CGJ 1588/2013

07/01

Avisa aos Juízes e Serventuários designados para os
plantões judiciários que, em caso de decretação de
prisão durante o plantão, nesta mesma sede devem
se efetivar, obrigatoriamente, a expedição, a
assinatura eletrônica e o encaminhamento do
respectivo mandado, e dá outras providências.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 84, p. 193.

AVISO CGJ 1611/2013

07/01

Avisa que está cancelada a convocação, publicada
no DJERJ em 13/12/2013, das serventias híbridas e
eletrônicas designadas para treinamento do Sistema
ARQWEB nos dias 13/01/2014 e 15/01/2014.
DJERJ, ADM, n. 84, p. 194.

AVISO NUR, 6 3/2013

07/01

Avisa aos Titulares e Chefes de Serventias Judiciais
que, no período de 07/01/2014 a 20/02/2014, a
Equipe do 6º NUR visitará todas as Comarcas
vinculadas a este Núcleo Regional, e dá outras
providências.
DJERJ, ADM, n. 84, p. 212.

AVISO NUR, 6 4/2013

07/01

Avisa aos Titulares e Chefes de Serventias Judiciais
de todas as Comarcas vinculadas ao 6º NUR que
eventuais dúvidas, irregularidades ou dificuldades
por parte do usuário do sistema informatizado
quanto à vinculação das GRERJs eletrônicas pagas
deverão ser sanadas, exclusivamente, junto à
DGTEC.
DJERJ, ADM, n. 84, p. 212.

AVISO TJ/DGPES 12/2013

07/01

Avisa aos servidores que recebem o auxílio creche
que a 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 2014,
deverá atender à programação descrita.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 84, p. 185.

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 35/2013

07/01

Avisam aos Magistrados titulares e/ou em exercício
nas Varas Criminais com competência do Tribunal do
Júri, membros do Ministério Público, da Defensoria
Pública, serventuários, advogados, partes e usuários
em geral, que deverão adotar providências de forma
a permitir que sejam realizadas sessões de Júri nas
datas mencionadas.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 84, p. 2.

PARECER CGJ SN282/2013

07/01

Dispõe sobre reclamações referentes à recusa dos
escrivães e chefes de serventia em permitirem que
os advogados sejam intimados das publicações em
cartório - Parecer.
DJERJ, ADM, n. 84, p. 189.

(Referências: RAD-PJERJ-002, RAD-DGCOM-008 e RAD-DGCOM-027)
Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico:seind@tjrj.jus.br
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