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Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

29/2017 
11/12 

Esclarece aos Excelentíssimos Senhores Juízes, 
Servidores e demais auxiliares do Juízo que os 
processos cadastrados com a classe petição (código 
241) devem ser corretamente reclassificados, de 
acordo com a tabela processual unificada de classes 
do CNJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 63, p. 2. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 20/2017 11/12 

Avisam aos desembargadores e juízes de direito, 
membros do Ministério Público, representantes da 
Defensoria Pública, advogados, chefes de serventias 
judiciais de 1ª Instância, respectivos substitutos que, 
em razão da decretação da Liquidação Extrajudicial 
Compulsória, em todos os documentos, cadastros e 
publicações de interesse da seguradora liquidanda, 
deverá ser utilizada, obrigatoriamente, a expressão 
que menciona.  

 

DJERJ, ADM, n. 63, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 10/2017 11/12 

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 2018.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 63, p. 6. 

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.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=204886&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204886&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204885&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204727&integra=1


AVISO TJ/DGPES 11/2017 11/12 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 
recebem auxílio-educação o período de cadastro para 
percepção do benefício no exercício de 2018. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 63, p. 6. 

PORTARIA TJ/DGPCF 9/2017 11/12 

Altera o Quadro das Despesas do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, ADM, n. 63, p. 7. 
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