
 

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 22 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 72/2018 22/02 

Resolve manter na gestão 2017/2018 as atividades do 

Fórum Multiinstitucional formado pelo TJRJ, pela 

OAB/RJ e pela ADEMI/RJ, objetivando a identificação 

das melhores práticas nas relações contratuais entre 

incorporadores e consumidores e a desjudicialização 

das demandas do setor imobiliário. 

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 73/2018 22/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais, dos processos físicos e eletrônicos, da 

Central de Dívida Ativa da Comarca de Nova Friburgo, 

no dia 20 de fevereiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 3. 

AVISO TJ 11/2018 22/02 

Avisa aos Juízes de Direito, que observem a 

necessidade de manterem sempre atualizadas as 

comunicações eletrônicas mensais sobre 

interceptações telefônicas realizadas, e até mesmo às 

não determinadas, junto ao Sistema de Interceptações 

Telefônicas do Egrégio Conselho Nacional de Justiça - 

(CNJ), salientando-se, outrossim, a necessidade de 

regularizar àquelas que, porventura, se encontrem 

pendentes desde o mês de maio de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 2. 

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=207364&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207368&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207361&integra=1


AVISO TJ 12/2018 22/02 

Avisa que as correspondências destinadas a Massa 

Falida de Papa Giovanni Restaurante Ltda devem ser 

endereçadas para o local mencionado. 
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PORTARIA EMERJ 10/2018 22/02 

Instituiu a Comissão de Concurso Público para Seleção 

e Ingresso no Curso de Especialização em Direito 

Público e Privado - EMERJ.  

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 13. 

 

 

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