
 

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 26 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 75/2018 26/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, nos processos físicos e eletrônicos, da 5ª 
Vara Cível da Comarca de Volta Redonda nos dias 22 e 
23 de fevereiro de 2018. 
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ATO EXECUTIVO TJ 76/2018 26/02 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, em tramitação no 1º 
grau de jurisdição, da Comarca de São Gonçalo, no dia 
23 de fevereiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 111, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 77/2018 26/02 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, em tramitação no 1º 
grau de jurisdição, da Comarca de Niterói, no dia 23 

de fevereiro de 2018.  
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AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 5/2018 26/02 

Avisam aos Magistrados com competência em matéria 
criminal que, nos termos da Resolução CNJ nº 

162/2012, deverão comunicar a prisão de qualquer 
pessoa estrangeira à missão diplomática de seu país 
de origem ou, na sua falta, ao Ministério das Relações 
Exteriores, e ao Ministério da Justiça, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias, e dá outras providências.  
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207493&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207490&integra=1


PORTARIA EMERJ 11/2018 26/02 

Altera a Portaria n. 31/2017, referente à composição 
do Fórum Permanente de Direitos Humanos. 
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PORTARIA TJ 646/2018 26/02 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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