
 

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 da EMERJ/TJ e publicados no 
dia 23 de janeiro de 2018, no Diário 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 Referência Bibliográfica e Atendimento ao Usuário estão disponíveis na 

página da Biblioteca no endereço eletrônico: www.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos 

Oficiais do PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO EXECUTIVO TJ 10/2018 23/01 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, na 2ª Vara de 

Família da Comarca da Capital nos dias 23 e 24 de 

janeiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 11/2018 23/01 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais, tanto dos processos físicos quanto 

eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, na 1ª Vara de 

Família da Comarca da Capital nos dias 22 e 23 de 
janeiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 12/2018 23/01 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais, tanto dos processos físicos quanto 

eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, da 7ª Vara Cível 
da Regional da Barra da Tijuca, no dia 23 de janeiro 

de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 3. 

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=206126&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206127&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206128&integra=1


AVISO TJ 3/2018 23/01 

Avisa aos Juízes de Direito selecionados para a 
atuação nas Centrais de Audiências de Custódia da 

Comarca da Capital, da Comarca de Volta Redonda e 

da Comarca de Campos dos Goytacazes, durante o 

quadrimestre outubro, novembro, dezembro de 2017 

e janeiro de 2018, que as atuais designações ficam 
prorrogadas até o dia 28/02/2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 2. 

EDITAL PAUTA CM SN1/2018 23/01 

Faz público, para conhecimento dos Juízes de Direito 

de Entrância Comum, que será realizada no próximo 
dia 31 de janeiro de 2018, quarta-feira, a partir das 

13 horas, Sessão administrativa do Conselho da 

Magistratura na qual serão recomendados os nomes 

dos Juízes de Direito de Entrância Comum candidatos 
à remoção (Edital nº 016/2017-OE) nos termos da 

Resolução 25/2016-OE.  

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 16. 

RESOLUÇÃO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 3 

1/2017 
23/01 

Resolve divulgar a atualização das custas judiciais 
referentes aos recursos excepcionais e seus incidentes 

e informar que as Guias de Recolhimento da União 

(GRU) deverão ser expedidas no site do Tribunal 

Superior respectivo e pagas em qualquer instituição 

bancária. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 91, p. 73. 

 

 

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