
 

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 
21 de junho 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 163/2018 21/06 

Institui a Comissão Gestora do Núcleo de 

Gerenciamento de Precedentes (COPRE). 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 164/2018 21/06 

Resolve revogar o artigo 4º do Ato Executivo nº 

152/2018, publicado em 11/06/2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 165/2018 21/06 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 

processos físicos e eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, 

da Comarca de Cachoeiras de Macacu, no dia 19 de 

junho de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 166/2018 21/06 

Resolve suspender as atividades da 13ª Vara de 

Fazenda Pública da Comarca da Capital nos dias 26, 27 

e 28 de junho de 2018, bem como suspender os prazos 

processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 

Grau de Jurisdição, do referido Juízo, nos dias 26 e 28 

de junho de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 5. 

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=210763&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210765&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210764&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210766&integra=1


ATO EXECUTIVO TJ 167/2018 21/06 

Resolve suspender as atividades da 15ª Vara de 

Fazenda Pública da Comarca da Capital nos dias 26, 27 

e 28 de junho de 2018, bem como suspender os prazos 

processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 

Grau de Jurisdição, do referido Juízo, nos dias 26 e 28 

de junho de 2018.  

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 5. 

AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 1/2018 21/06 

Avisa que, excepcionalmente no dia 27/06/2018 

(quarta-feira), as distribuições dos feitos urgentes 

ocorrerão às 10h e 12h e as distribuições dos feitos não 

urgentes acontecerão às 11h. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 2. 

AVISO TJ 45/2018 21/06 

Avisa aos Magistrados, membros do Ministério Público 

e da Defensoria Pública, Advogados, Delegados de 

Polícia, chefia da Secretaria de Administração 

Penitenciária, Responsáveis pelo Expediente, 

Secretários de Juízes e demais servidores em atuação 

nas Centrais de Audiência de Custódia, que está 

suspenso o expediente forense, nas respectivas 

serventias, no dia 27 de junho de 2018, das 09 às 13 

horas, apesar do disposto no art. 3º do Ato Executivo 

n. 152/2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 3. 

AVISO CGJ 430/2018 21/06 

Avisa aos delegatários, titulares, responsáveis pelo 

expediente e interventores das serventias extrajudiciais 

do Estado do Rio de Janeiro que para a averbação de 

cancelamento da Cédula de Crédito Imobiliário - CCI, 

previsto nos artigos 24 da Lei Federal nº 10.931/2004 

e 167, II, 2, da Lei Federal nº 6.015/1973, quando 

apresentada em momento distinto da solicitação do 

cancelamento da garantia real, devem ser cobrados 

emolumentos com valor correspondente à averbação 

sem valor declarado. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 29. 

AVISO CGJ 522/2018 21/06 

Avisa aos responsáveis pelo expediente dos serviços 

extrajudiciais vagos do Estado do Rio de Janeiro que 

deverão, no prazo que menciona, encaminhar a Divisão 

de Monitoramento Extrajudicial (DIMEX), declaração 

para esclarecimento do grau de parentesco com o 

anterior Titular / Delegatário / Responsável pelo 

Expediente do Serviço Extrajudicial. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 31. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210767&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210761&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210762&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210787&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210789&integra=1


AVISO CGJ 524/2018 21/06 

Reitera sobre a proibição de intimar a parte, já intimada 

pelo portal, novamente pelo Diário de Justiça 

Eletrônico, salvo sob determinação expressa do 

Magistrado. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 27. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN38/2018 21/06 

Convênio de cooperação dos convenentes para 

realização de procedimentos licitatórios em conjunto, 

preferencialmente por pregão eletrônico, quando forem 

identificadas necessidades em comum que possam ser 

supridas por meio de compras compartilhadas entre o 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o 

Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 20. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN39/2018 21/06 

Convênio de cooperação interinstitucional para o 

desenvolvimento de estratégias e ações integradas 

visando fomentar à aplicação da Lei 13.431/2017 em 

todas as Comarcas do Estado, ajustando fluxos 

pertinentes entre a Defensoria Pública Geral do Estado 

do Rio de Janeiro - DPGE, a Fundação para a Infância e 

Adolescência - FIA/RJ, o Ministério Público do Estado do 

Rio de janeiro, o Município do Rio de Janeiro, a 

Secretaria de Estado de Segurança, o Governo do 

Estado do Rio de Janeiro/Secretaria de Estado de Saúde 

- SES, a Ordem dos Advogados do Brasil - Comissão 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - OAB e o 

Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 20. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN40/2016 21/06 

Convênio de cooperação técnica que consiste no 

aprimoramento nas áreas de infraestrutura, logística e 

gestão de segurança institucional, com apoio de 

material, pessoal e implementação de medidas de 

capacitação e reciclagem entre o Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 187, p. 22.  

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN40/2018 21/06 

Convênio de cooperação que consiste na cessão pelo 

Município de profissionais Assistentes Sociais e 

Psicólogo para atuarem junto ao Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de 

Belford Roxo entre o Município de Belford Roxo e o 

Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 21. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210785&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210774&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210776&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195367&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210780&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN41/2018 21/06 

Convênio que consiste na promoção regular e 

sistemática de ações destinadas a levar a prestação 

jurisdicional diretamente à população residente no 

Município de Carapebus entre o Município de Carapebus 

e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 21. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN42/2018 21/06 

Convênio de cooperação com caráter de reciprocidade 

institucional, para que o Tribunal integre o Conselho 

dos Tribunais entre o Conselho dos Tribunais de Justiça 

e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 22. 

PARECER CGJ SN20/2018 21/06 

Dispõe sobre averbação de cancelamento da Cédula 

de Crédito Imobiliário - CCI - Parecer.  

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 27. 

PARECER CGJ SN21/2018 21/06 

Dispõe sobre acompanhamento do cumprimento da 

Meta 15 do CNJ, que tem o escopo de realizar 

levantamento detalhado sobre a existência de 

nepotismo na nomeação de interinos no serviço 

extrajudicial revogando os atos de nomeação em 

afronta ao princípio da moralidade - Parecer. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 30. 

PORTARIA TJ 1660/2018 21/06 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 

Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 14. 

PORTARIA TJ 1662/2018 21/06 

Designa membros para a Comissão Gestora do Núcleo 

de Gerenciamento de Precedentes (COPRE).  

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 14. 

 

 

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


 


