
 

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 
04 de julho 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 

AVISO CGJ 579/2018 04/07 

Avisa que é vedado o agendamento de qualquer tipo de 

diligência via contato telefônico, dessa forma, a parte 

interessada/advogado deverá comparecer à Unidade 

Organizacional Especializada, para efetuar o referido 

agendamento no dia do Plantão do Oficial de Justiça 

Avaliador detentor da ordem. 

 

DJERJ, ADM, n. 194, p. 26. 

AVISO TJ 47/2018 04/07 

Avisa aos Desembargadores, Juízes de Direito, 

Membros do Ministério Público, Defensores Públicos, 

Chefes de Serventias Judiciais, e em especial as 

Autoridades Policiais das 88ª, 89ª, 90º, 91ª, 92ª, 93ª, 

94ª, 95ª, 96ª, 97ª, 98ª, 99ª, 100ª, 101ª, 165ª, 166ª, 

167ª e 168ª Delegacias de Polícia, que no dia 17 de 

julho do corrente, não haverá expediente na Central de 

Audiência de Custódia de Volta Redonda, em razão do 

feriado municipal criado pela Lei Municipal nº14/1955, 

devendo as comunicações de prisão em flagrante serem 

encaminhadas para o Plantão Judicial da 

municipalidade. 

 

DJERJ, ADM, n. 194, 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=210989&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210986&integra=1


AVISO TJ/DGPES 2/2018 04/07 

Avisa que no período de 04/06/2018 a 06/07/2018, os 

titulares de emprego público, servidores ocupantes 

exclusivamente de cargo de provimento em comissão 

do PJERJ e os servidores de outros órgãos ocupantes de 

cargo de provimento em comissão ou função gratificada 

no PJERJ, deverão comprovar as despesas com plano 

de assistência médica e/ou odontológica ou seguro 

saúde, realizadas no exercício de 2017, para fins de 

regularização do auxílio saúde. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 194, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN43/2018 04/07 

Convênio de cooperação técnica e material para 

prestação jurisdicional nos processos de execução da 

dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 

devidas nos processos judiciais entre o Município de 

Araruama, o Banco do Brasil S.A. e o Tribunal de 

Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 194, p. 19. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN44/2018 04/07 

Convênio de cooperação que consiste na cessão de, no 

mínimo, 01 (um) profissional formado em Psicologia e 

habilitado para atuar nessa especialidade, junto aos 

Juízos de Direito entre o Município de Itaguaí e o 

Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 194, p. 20. 

EDITAL TJ/ESAJ 2/2018 04/07 

Edital para ingresso na Turma do Curso de Pós-

graduação Lato Sensu "Direito Penal e Processo Penal". 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 194, p. 15. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

16/2018 
04/07 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 194, 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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