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Ato Oficial

ATO CGJ SN5/2013

Data de
Publicação

13/06

Ementa
Dispõe sobre o fornecimento de papel de segurança
por parte da Casa da Moeda aos Serviços de
Registro Civil de Pessoas Naturais para emissão de
certidões de nascimento, casamento e óbito Decisão.
Alteração. DJERJ, ADM, n. 185, p. 24.

AVISO TJ/DGPES 1/2014

13/06

Informa sobre calendário de recadastramento de
magistrados e servidores aposentados e pensionistas
de magistrados, referente ao exercício de 2014.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 185, p. 17.

AVISO TJ 48/2014

13/06

Avisa aos gestores da área jurisdicional e
administrativa que ao receberem novos servidores
ingressados na Instituição, a partir de 15/05/2014,
deverão preencher, em conjunto com o novo
servidor, itens do formulário TEMP-DGPES DEDEP007- Recepção e Integração do Servidor RecémIngressado na Unidade, e dá outras providências.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 185, p. 2.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN35/2014

13/06

Convênio
para
viabilizar
programas
de
monitoramento de penas e medidas alternativas a
prisão entre o Instituto de Pesquisa e Promoção da
Saúde e o Tribunal de Justiça.
DJERJ, ADM, n. 185, p. 16.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN36/2014

13/06

Convênio de cooperação técnica e material para
prestação jurisdicional nos processos de execução da
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas
devidas nos processos judiciais entre o Município de
Bom Jesus do Itabapoana, Banco do Brasil e o
Tribunal de Justiça.
DJERJ, ADM, n. 185, p. 16.

ORDEM DE SERVIÇO CÂMARA CÍVEL, 6
2/2014

13/06

Resolve que a Secretaria da 6ª Câmara Cível
procederá, nos termos do art. 10 da Resolução
16/2009, à intimação eletrônica para todos os feitos,
dispensada a providencia do art. 236 do CPC, e dá
outras providências.
DJERJ, 2. INST., n. 185, p. 261.
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