
 

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 27 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 78/2018 27/02 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, no 1º grau de 
jurisdição, do Fórum Regional da Leopoldina no dia 26 
de fevereiro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 3. 

AVISO TJ 8/2018 27/02 

Avisa aos Juízes de Direito que, no mês de 
março/2018 as férias serão usufruídas no período de 

02 a 31 do referido mês. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 112, p. 2. 

AVISO TJ 9/2018 27/02 

Avisa aos Juízes removidos na Sessão do E. Órgão 
Especial de 19 de fevereiro de 2018, objeto do edital 
nº 16/2017, que a posse será no dia 28 de fevereiro 
de 2018, no local e horário que menciona, sendo 
necessária para o ato o uso de vestes talares.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 112, p. 2. 

AVISO TJ 13/2018 27/02 

Avisa aos Juízes de Direito com competência na 
matéria de Infância e Juventude, que as Audiências 
Concentradas do primeiro semestre de 2018 deverão 
ser iniciadas em 02 de abril e finalizadas até o dia 30 

de abril de 2018 em todas as Comarcas.  

 

DJERJ, ADM, n. 112, 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=207592&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207260&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207263&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207590&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN12/2018 27/02 

Convênio de cooperação técnica e científica visando a 
digitalização de autos de processos judiciais 
permanentes armazenados no Arquivo Central do 
TJERJ entre a Associação Brasileira da Igreja de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos Dias e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 38. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN13/2018 27/02 

Convênio de cooperação que consiste no 

desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de 
propiciar a plena operacionalização de estágio 
obrigatório, não remunerado por bolsa - auxílio e/ou 
auxílio transporte, de estudantes regularmente 
matriculados e que frequentem, efetivamente, o curso 
de graduação em Serviço Social entre a UNIESP S.A e 

o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 39. 

PORTARIA EMERJ 11/2018 27/02 

Altera a Portaria n. 31/2017, referente à composição 
do Fórum Permanente de Direitos Humanos. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 112, p. 40. 

PORTARIA TJ 680/2018 27/02 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 

Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 21. 

 

 

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