
 

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 19 de março 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 101/2018 19/03 

Resolve suspender os prazos processuais dos 
processos eletrônicos, no 1º e 2º graus de jurisdição, 
em todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro no 
dia 16 de março de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 126, p. 2. 

AVISO CGJ 188/2018 19/03 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Interventores ou 
Responsáveis pelo Expediente das Serventias 
Extrajudiciais autorizadas a prestar o serviço de 
apostilamento de documentos públicos que os 
documentos que não tratarem da matéria civil 

deverão ser apostilados nos termos da Convenção de 
Haia. 

 

DJERJ, ADM, n. 126, p. 26. 

AVISO CGJ 199/2018 19/03 

Avisa aos Analistas Judiciários na especialidade 
Execução de Mandados, em exercício em unidade 

administrativa ou judicial, com intento de ser 
removidos para as Unidades Organizacionais abaixo 
mencionadas, que poderão manifestar interesse 
através de requerimento na forma deste Aviso. 
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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=208463&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208473&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208476&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN19/2018 19/03 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes no 
sentido de viabilizar programas de monitoramento de 
penas e medidas alternativas à prisão entre e a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 

de Itaguaí e o Tribunal de Justiça. 
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CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

2/2018 
19/03 

Convoca os Chefes de Serventia, os Encarregados pelo 
Expediente, os Encarregados pelas Centrais de 
Cumprimento de Mandados, os Agentes de 

Capacitação e o Chefe do Setor de Pessoal do 5º 
Núcleo Regional para o Evento que divulgará os 
Programas desenvolvidos pelo Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria-Geral de 
Gestão de Pessoas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 126, p. 2. 

EDITAL TJ/ESAJ 1/2018 19/03 

Edital para ingresso na Turma do Curso de Pós-
graduação Lato Sensu "O Processo no Estado 
Democrático de Direito Brasileiro".  
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PARECER CGJ SN6/2018 19/03 

Dispõe sobre comunicado aos serviços extrajudiciais 
autorizados a prestar o serviço de apostilamento de 
documentos públicos - Parecer.  
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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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