
 

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 
17 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 193/2018 17/08 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais da Central de Arquivamento e Apuração 

das Despesas Judiciais do 5º Núcleo Regional (Volta 

Redonda) no dia 17 de agosto de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 226, p. 6. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

10/2018 
17/08 

Regulamenta o Plantão Judiciário de 1ª Instância 

durante o período de recesso, compreendido entre os 

dias 20 de dezembro de 2018 e 06 de janeiro de 2019 

e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 226, p. 2. 

AVISO TJ 60/2018 17/08 

Avisa aos Magistrados e aos Chefes de Serventias com 

competência fazendária que o ofício que comunica 

alterações em precatórios, relativas à titularidade, 

natureza do crédito e valor requisitado, nos termos do 

art. 6º § 1º do Ato Executivo Conjunto nº 11/2012, 

deverão ser encaminhadas à Presidência do Tribunal de 

Justiça pela via eletrônica, através do sistema 

informatizado DCP ou e-JUD, conforme se trate de 

processo originário da 1ª ou 2ª instância, sendo 

obrigatória a utilização do sistema institucionalizado 

para a expedição do ofício retificador. 

 

DJERJ, ADM, n. 226, 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.emerj.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=211791&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211790&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211790&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211789&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN50/2018 17/08 

Convênio de cooperação técnica e material em relação 

à cobrança judicial da dívida ativa do Município entre o 

Município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 226, p. 29. 

CONVOCAÇÃO CGJ 10/2018 17/08 

Convoca os analistas judiciários com especialidade em 

psicologia para o Evento "Subjetividade, Ética e 

Produtividade", a realizar-se no dia 31 de agosto de 

2018, no local e horário que menciona.  

 

DJERJ, ADM, n. 226, p. 31. 

PORTARIA TJ 2224/2018 17/08 

Designação para a função de Juiz Auxiliar da Terceira 

Vice-Presidência.  

 

DJERJ, ADM, n. 226, p. 8. 

PORTARIA TJ 2225/2018 17/08 

Altera a composição do Grupo de Trabalho da Justiça 

Restaurativa na área da Socioeducação (GT-JUSTIÇA 

RESTAURATIVA-SOCIOEDUCAÇÃO) do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 226, p. 8. 

 

 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211796&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211797&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

