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ATO EXECUTIVO TJ 1/2018 11/01 

Resolve suspender as atividades das serventias 
instaladas no Fórum da Comarca de Cabo Frio no dia 
11 de janeiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 83, p. 2. 

AVISO TJ 1/2018 11/01 

Avisa aos Juízes de Direito das Comarcas da Capital e 
do Interior, Titulares, Regionais e Substitutos, que se 
encontra aberta inscrição para atuação nos plantões 
do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, no 
evento "CARNAVAL - 2018", a ser realizado nos dias 
09, 10, 11, 12 e 17 de fevereiro de 2018, na Passarela 
do Samba - Sambódromo. 

 

DJERJ, ADM, n. 83, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 10/2017 11/01 

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. 83, p. 69. 

AVISO TJ/DGPES 11/2017 11/01 

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. 83, p. 70. 
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CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN1/2018 11/01 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes no 

sentido de viabilizar programas de monitoramento de 
penas e medidas alternativas à prisão 
entre a Associação Nova Casa do Trabalho do Rio de 
Janeiro - Casa do Trabalho e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 83, p. 71. 

PORTARIA CGJ 14/2018 11/01 

Estabelece a escala dos Juízes de Distribuição no Foro 
Central da Comarca da Capital para o ano de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 83, p. 71. 

SÚMULA TJ 52/2003 11/01 

Inexiste omissão a sanar através de embargos 
declaratórios, quando a decisão deixar de enfrentar 
argumentos que não são capazes de infirmar a 
conclusão adotada pelo julgador.  

 

Revisão de verbete sumular. DJERJ, ADM, n. 83, 

p. 41. 

SÚMULA TJ 58/2003 11/01 

Somente se reforma a concessão ou indeferimento de 
liminar, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente 
prova dos autos. 

 

Cancelamento de verbete sumular. DJERJ, ADM, 

n. 83, p. 42. 

SÚMULA TJ 59/2003 11/01 

Somente se reforma a decisão concessiva ou não, da 
tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se 
teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz 

respeito à probabilidade do direito invocado, ou à 
prova dos autos. 

 

Revisão de verbete sumular. DJERJ, ADM, n. 83, 

p. 42. 

SÚMULA TJ 105/2006 11/01 

A indenização por dano moral, fixada em valor inferior 
ao requerido, não implica, necessariamente, em 
sucumbência recíproca. 

 

Cancelamento de verbete sumular. DJERJ, ADM, 

n. 83, p. 42. 
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SÚMULA TJ 382/2018 11/01 

Para o acolhimento da pretensão reintegratória ou de 

manutenção, impõe-se a prova da posse, do esbulho 
ou turbação, a data em que ocorreu, como também a 
continuação da posse, na demanda de manutenção, e 
sua perda, no caso da reintegração. 

 

DJERJ, ADM, n. 83, p. 41. 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA 

PREDOMINANTE TJ SN1/2008 
11/01 

Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 83, p. 42. 

 

 

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