
 

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 02 de abril 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 EMERJ SN1/2018 02/04 

Regulamento do trabalho jurídico-científico de 

conclusão de curso da EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 134, p. 14. 

ATO EXECUTIVO TJ 105/2018 02/04 

Resolve suspender o atendimento ao público e os 

prazos processuais, tanto dos processos físicos quanto 

eletrônicos, na Vara Cível da Comarca de Magé-RJ, 

nos dias 06, 13, 20 e 27 de abril e 04 de maio de 

2018, devendo ficar um servidor a disposição para 

atender as medidas de caráter urgente.  

 

DJERJ, ADM, n. 134, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 106/2018 02/04 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 

grau de jurisdição, do Fórum da Comarca de Itaboraí 

no dia 28 de março de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 134, 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=208899&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208901&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208902&integra=1


AVISO CGJ 236/2018 02/04 

Avisa aos Senhores Magistrados, Chefes das 

Serventias das Varas de Fazenda Pública com 

atribuição para o processamento e julgamento das 

causas referentes ao Executivo Fiscal, Encarregado da 

Central de Cumprimento de Mandados das Varas de 

Fazenda Pública e Juizados Especiais da Fazenda 

Pública da Comarca da Capital, Encarregados das 

Centrais de Cumprimento de Mandados dos Fóruns 

Regionais da Comarca da Capital e Oficiais de Justiça 

Avaliadores que fica ampliada a atribuição das 

Centrais de Cumprimento de Mandados dos Fóruns 

Regionais da Comarca da Capital para o cumprimento 

de mandados judiciais oriundos das Varas de Fazenda 

Pública com competência para processarem e 

julgarem os feitos atinentes ao Executivo Fiscal. 

 

DJERJ, ADM, n. 134, p. 17. 

AVISO CGJ 250/2018 02/04 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da capacitação dos 

Chefes de Serventias, na realização dos cursos junto à 

ESAJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 134, p. 17. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 6/2018 02/04 

Avisam aos magistrados e servidores que deverão 

informar, no prazo que menciona, sobre eventual 

indicação como representante deste Tribunal de 

Justiça para compor, como membro, Órgãos 

Colegiados Administrativos criados por instituições 

externas, encaminhando cópia do respectivo 

instrumento utilizado para oficializar a indicação. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 134, p. 2. 

AVISO TJ 25/2018 02/04 

Avisa aos Juízes e Servidores sobre os processos 

distribuídos até 2013, que se encontram arquivados 

provisoriamente e da necessidade de dar tratamento 

aos mesmos, para fins de cumprimento da Meta 2 do 

CNJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 134, p. 2. 

AVISO TJ/ESAJ 2/2018 02/04 

Avisa que será realizado curso de Formação de Peritos 

Judiciais em atendimento às Resoluções nº 03/2011 e 

09/2016, do Conselho da Magistratura. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 134, p. 10. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208905&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208908&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208866&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208900&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208625&integra=1


CONVOCAÇÃO CGJ 3/2018 02/04 

Convoca os Chefes de Serventias Substitutos, para 

frequentarem obrigatoriamente o curso AOC-EAD-

Administrando o Cartório com Relatórios Gerenciais, 

que será ministrado conforme calendário 

disponibilizado pela Escola de Administração 

Judiciária.  

 

DJERJ, ADM, n. 134, p. 16. 

 

 

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

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208903&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

