
 

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 
01 de agosto 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.emerj.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais 

do PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO EXECUTIVO TJ 187/2018 01/08 

Resolve suspender nos dias 06 a 08 de agosto de 2018, 

nos processos físicos e eletrônicos, em trâmite em 1º e 

2º grau de jurisdição, a contagem dos prazos 

processuais para as 1ª e 2ª Promotorias de Justiça Cível 

e de Família da Pavuna. 
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AVISO TJ 58/2018 01/08 

Avisa que o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de 

Pacajus, no Estado do Ceará, noticiou a suspensão, em 

virtude da decisão interlocutória no Agravo de 

Instrumento nº 0626338-27.2017.8.06.0000 (TJCE), 

dos efeitos da sentença - proferida no processo nº 

14274-48.2016.8.06.0136 - que decretou a falência da 

sociedade SUCOS DO BRASIL S/A, CNPJ/MF n° 

05.919.420/0001-90, para fins de adoção das 

providências pertinentes ao desfazimento das 

consequências desta; tornando sem efeito o aviso TJ nº 

62/2017. 
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CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN47/2018 01/08 

Convênio de cooperação que consiste em um projeto 

socioeducativo que visa desenvolver habilidades e 

competências por meio de uma metodologia 

transdisciplinar de autoconhecimento, autoestima, 

descoberta do talento e projeto de vida e carreira, para 

jovens e adolescentes participantes do programa 

"criando juizo" entre a Amil Assistência Médica 

Internacional S.A e o Tribunal de Justiça. 
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EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

19/2018 
01/08 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
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