
 

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 
26 de setembro 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 203/2018 26/09 

Resolve tornar público o Relatório de Gestão Fiscal 

desta E. Corte de Justiça, referente ao segundo 

quadrimestre de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 3. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 23/2018 26/09 

Avisam aos Magistrados de Serventias com 

competência para julgar crimes de Violência Doméstica 

e Feminicídio que reservem a semana de 26 a 30 de 

novembro de 2018, para intensificar o agendamento de 

audiências e Júri e o julgamento de processos que 

envolvam crimes de violência doméstica contra a 

mulher, em decorrência da realização da 12ª Edição da 

Semana da Justiça Pela Paz em Casa. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 2. 

AVISO TJ 70/2018 26/09 

Avisa aos magistrados, servidores, operadores do 

direito e ao público em geral que os recolhimentos de 

custas e taxa judiciária devem ser realizados apenas 

em GRERJ Eletrônica e que o levantamento de quantia 

depositada judicialmente em favor do devedor de 

custas e taxa judiciária, depende do prévio 

recolhimento em GRERJ do valor do tributo pelo 

interessado. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 3. 

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=212492&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212493&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212498&integra=1


AVISO TJ/ESAJ 10/2018 26/09 

Avisa que será realizado curso de Custas Processuais e 

GRERJ Eletrônica para o público externo. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 17. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 12/2018 
26/09 

Ementário de Jurisprudência Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 21. 

 

 

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=212500&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212502&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212502&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

