
 

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 TJ/EMERJ e publicados no 
dia 16 de fevereiro 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 51/2018 16/02 

Altera o Ato Executivo nº 114/2017, de 10 de 
fevereiro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 52/2018 16/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 

eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, na 21ª Vara 
Cível da Comarca da Capital nos dias 19, 20 e 21 de 
fevereiro de 2018. 

 
DJERJ, ADM, n. 105, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 53/2018 16/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, na 22ª Vara 
Cível da Comarca da Capital nos dias 20, 21 e 22 de 
fevereiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 54/2018 16/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, na 23ª Vara 
Cível da Comarca da Capital nos dias 21, 22 e 23 de 

fevereiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, 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=207043&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207046&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207047&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207050&integra=1


ATO EXECUTIVO TJ 55/2018 16/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, na 24ª Vara 
Cível da Comarca da Capital nos dias 22, 23 e 26 de 

fevereiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 56/2018 16/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, na 25ª Vara 

Cível da Comarca da Capital nos dias 23 e 26 de 
fevereiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 57/2018 16/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 

eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, na 26ª Vara 
Cível da Comarca da Capital no dia 26 de fevereiro de 
2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 58/2018 16/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, na 27ª Vara 
Cível da Comarca da Capital no dia 26 de fevereiro de 
2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 59/2018 16/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, na 28ª Vara 
Cível da Comarca da Capital nos dias 26, 27 e 28 de 
fevereiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 60/2018 16/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, na 29ª Vara 
Cível da Comarca da Capital nos dias 27 e 28 de 

fevereiro e 01 de março de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 6. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207052&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207055&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207057&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207059&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207061&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207063&integra=1


ATO EXECUTIVO TJ 61/2018 16/02 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de 
jurisdição, no Fórum Central, nos Fóruns Regionais e 
demais órgãos judiciais situados no Município do Rio 

de Janeiro, no dia 15 de fevereiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 6. 

ATO EXECUTIVO TJ 62/2018 16/02 

Resolve suspender o expediente forense e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 
Fórum Regional de Bangu, no dia 15 de fevereiro de 

2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 6. 

ATO EXECUTIVO TJ 63/2018 16/02 

Resolve suspender o expediente forense e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 
Fórum Regional de Madureira, nos dias 15 e 16 de 

fevereiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 7. 

ATO EXECUTIVO TJ 64/2018 16/02 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, na Comarca de 
Seropédica, no dia 15 de fevereiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 7. 

ATO EXECUTIVO TJ 65/2018 16/02 

Resolve revogar os Atos Executivos nº 43/2018, 
44/2018, 45/2018, 46/2018, 47/2018, 48/2018 e 
50/2018, publicados no DJERJ de 15/02/2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 8. 

ATO TJ SN5/2018 16/02 

Dispõe sobre celebração de convênio de cooperação 
técnica e material entre o Município de Japeri e o 
Tribunal de Justiça, com a interveniência do Banco do 
Brasil - Decisão.  

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 8. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 3/2018 16/02 

Dispõe sobre a necessidade de se observar a conta 
única cadastrada junto ao STJ, quando do bloqueio on 
line.  

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 2. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207064&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207068&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207069&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207072&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207074&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207081&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207041&integra=1


AVISO - CONVOCAÇÃO TJ/DGPES 

SN1/2018 
16/02 

Convoca os servidores efetivos ativos e inativos do 
PJERJ, titulares do plano de saúde AMIL, que possuam 
dependentes a partir dos 18 (dezoito) anos de idade, 
para informar o(s) número(s) do(s) CPF(s) do(s) 

respectivo(s) dependente(s) no prazo de 15 (quinze) 
dias, com o objetivo de prestar corretamente essa 
informação à Receita Federal, bem como possibilitar a 
emissão dos demonstrativos anuais de imposto de 
renda.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 105, p. 42. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN11/2018 16/02 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes no 
sentido de viabilizar programas de monitoramento de 
penas e medidas alternativas à prisão entre o Lar 
Fabiano de Cristo e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 44. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 1/2018 16/02 

Disciplina a fruição de férias anuais e licença especial 
pelos magistrados, em períodos parcelados, e dá 
outras disposições. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 46. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 2/2018 16/02 

Cria Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC. 

 

DJERJ, ADM, n. 105, p. 46. 

 

 

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