
 

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 
28 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 194/2018 28/08 
Altera o Ato Executivo TJ nº. 141, de 23/05/2018.  

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 2. 

AVISO CGJ 826/2018 28/08 

Dispõe sobre as rotinas pertinentes aos processos 

judiciais em fase de liquidação de sentença que 

condenar a pagamento de quantia ilíquida, abrangendo 

a elaboração de cálculos, inclusive sobre as atribuições 

dos Contadores Judiciais, e também sobre a liquidação 

por arbitramento, e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 35. 

AVISO TJ 62/2018 28/08 

Avisa que o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Currais 

Novos, no Estado do Rio Grande do Norte, determinou 

no processo que menciona a prorrogação do prazo de 

suspensão das ações e execuções movidas contra a 

empresa recuperanda "A Maré Mansa Comércio de 

Móveis e Eletrodomésticos Ltda" por mais 180 (cento e 

oitenta) dias, a serem contados a partir de 07/06/2018, 

em dias corridos, por se tratar de prazo de natureza 

material. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, 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=211938&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211942&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211934&integra=1


AVISO TJ 63/2018 28/08 

Avisa, a pedido do Poder Judiciário do Estado do 

Tocantins, que foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Porto Nacional (TJTO) o pedido de 

processamento da recuperação judicial da empresa 

Fazendas Ecológicas S.A. (CNPJ nº 30.958.516/0001-

04), tendo sido determinada a suspensão de todas as 

ações e execuções, de qualquer natureza, em face da 

referida empresa, bem como dos prazos prescricionais 

pelo período improrrogável de 180 (cento e oitenta) 

dias. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 2. 

PROVIMENTO CGJ 30/2018 28/08 

Altera o artigo 364 da Consolidação Normativa da 

Corregedoria Geral da Justiça - Parte Judicial. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 34. 

 

 

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