
 

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 novembro 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 235/2018 05/11 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais, dos processos físicos e dos eletrônicos, no 

1º grau de jurisdição, da 7ª Vara Cível da Comarca de 

Niterói nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 3. 

AVISO CGJ 1191/2018 05/11 

Recomenda que seja priorizada a expedição de 

mandados de pagamento antes do recesso forense. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 21. 

AVISO CGJ 1192/2018 05/11 

Avisa aos Senhores Magistrados, Chefes de Serventia e 

seus Substitutos, Encarregados, Serventuários e 

demais interessados, da impossibilidade, sob qualquer 

hipótese, de transformação de processos virtuais em 

processos físicos ("desvirtualização"). 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 22. 

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=213267&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213273&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213276&integra=1


AVISO CM SN1/2018 05/11 

Faz público o adiamento, para o dia 22 de novembro de 

2018, quinta-feira, a partir das 13 (treze horas), na 

Sala de Sessões do Egrégio Órgão Especial, da 

apreciação, pelo Egrégio Conselho da Magistratura, do 

Edital de Remoção nº. 006/2018-OE, designado, 

anteriormente, para o dia 08 de novembro de 2018, 

conforme publicado no dia 26 de outubro, páginas 

48/49, Caderno I, Administrativo, do DJERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 17. 

AVISO TJ/DGPES 3/2018 05/11 

Avisa que, excepcionalmente, no período de 

01/10/2018 a 06/11/2018, os servidores que assim 

quiserem poderão optar pela percepção do auxílio 

alimentação/refeição em uma das modalidades 

mencionadas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 43, p. 13. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN69/2018 05/11 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de programas de 

monitoramento de penas e medidas alternativas à 

prisão entre o Município de Angra dos Reis e o Tribunal 

de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 13. 

EDITAL TJ SN2/2018 05/11 

Faz público para conhecimento dos magistrados do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que a 

Escola Superior de Guerra prorrogou o prazo das 

indicações para o Curso de Altos Estudos de Política e 

Estratégia (CAEPE), que será realizado no período de 

18 de fevereiro a 06 de dezembro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 43, p. 2. 

PORTARIA NUR,2 60/2018 05/11 

Designa os Juízes Titulares ou em exercício no mês de 

novembro e dezembro de 2018, dos serviços 

relacionados, para presidirem a Correição 

Geral Ordinária do ano de 2018. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 43, p. 30. 

PORTARIA NUR,6 1/2018 05/11 

Designa os Juízes Titulares ou em exercício no período 

de 05-11 a 05-12-2018, das serventias relacionadas, 

para presidirem à Correição Geral anual do ano de 

2018. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 43, p. 33. 

 

 

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