
 

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 
05 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 

ATO EXECUTIVO TJ 173/2018 05/07 

Resolve estabelecer que, no dia 06 de julho de 2018 

(sexta-feira), o expediente forense terá início às 

08:00h e findar-se-á às 12:00h e, caso a Seleção 

Brasileira de Futebol conquiste a classificação para as 

semifinais da Copa do Mundo FIFA 2018, o expediente 

no dia 10 de julho de 2018 (terça-feira), também terá 

início às 08:00h e findar-se-á às 12:00h. 

 

DJERJ, ADM, n. 195, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 174/2018 05/07 

Resolve que não haverá expediente nas Centrais de 

Custódia de Benfica, Campos dos Goytacazes, Volta 

Redonda, bem como no Núcleo de Audiência de 

Apresentação de adolescentes - NAAP, no dia 06 de 

julho de 2018, em razão do jogo da Seleção Brasileira 

de Futebol. 

 

DJERJ, ADM, n. 195, p. 3. 

AVISO TJ 48/2018 05/07 

Avisa que o horário-limite para o envio de matérias ao 

Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro 

(DJERJ) será, excepcionalmente, às 11h, no dia 06 de 

julho de 2018 (sexta-feira), o mesmo horário-limite 

será adotado no dia 10 de julho de 2018 (terça-feira), 

no caso de classificação da Seleção Brasileira de Futebol 

para as semifinais da Copa do Mundo Fifa 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 195, 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=211005&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211006&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211004&integra=1


EDITAL TJ/ESAJ 2/2018 05/07 

Edital para ingresso na Turma do Curso de Pós-

graduação Lato Sensu "Direito Penal e Processo Penal". 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 195, p. 18. 

ORDEM DE SERVIÇO TJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 1 6/2018 
05/07 

Resolve que, excepcionalmente, não haverá 

distribuições de feitos livres e preventos não urgentes, 

às 11h e 11:30, respectivamente, no dia 06 de julho de 

2018. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 195, p. 64. 

 

 

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=210947&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211012&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211012&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

