
 

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 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 EXECUTIVO TJ 128/2018 27/04 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, da Comarca de São Sebastião do 
Alto no dia 27 de abril de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 152, p. 7. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

7/2018 
27/04 

Dispõe sobre o credenciamento de leiloeiros públicos e 
corretores de imóveis para, no âmbito de suas 
atribuições legais, a realização de leilão judicial, nas 
modalidades eletrônica, presencial e simultânea, bem 

como de alienação judicial por iniciativa particular no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 152, p. 2. 

AVISO CGJ 346/2018 27/04 

Avisa aos Senhores Magistrados, Membros do 

Ministério Público, da Defensoria Pública, da 
Procuradoria Geral do Estado e do Município, 
Servidores, Advogados e demais interessados, o 
encerramento das atividades do Posto Avançado do 
PROGER da Capital devido à mudança das instalações 
físicas das Serventias da Comarca da Capital do anexo 

da Avenida Presidente Vargas para Fórum Central. 

 

DJERJ, ADM, n. 152, p. 47. 

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=209659&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209658&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209658&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209662&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN28/2018 27/04 

Convênio para promoção regular e sistemática de 
ações destinadas a levar a prestação jurisdicional 
diretamente à população residente no Complexo da 
Maré, Manguinhos e bairros adjacentes à Fundação, 

como também a realização em parceria de pesquisas, 
cursos, eventos e projetos específicos com a 
população em situação de vulnerabilidade social e 
econômica na área do Direito, Cidadania e Saúde 
entre a Fundação Oswaldo Cruz e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 152, p. 45. 

EDITAL TJ/CGJ SN1/2017 27/04 

Edital do LIX Concurso Público de Provas e Títulos 

para Outorga das Delegações das Atividades Notariais 
e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 152, p. 8. 

EDITAL TJ/ESAJ 1/2018 27/04 

Edital para ingresso na Turma do Curso de Pós-
graduação Lato Sensu "O Processo no Estado 
Democrático de Direito Brasileiro".  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 152, p. 42. 

 

 

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