
 

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 
07 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 236/2018 07/11 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, no 2º grau de jurisdição, no dia 31 de 
outubro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 45, p. 3. 

AVISO TJ 85/2018 07/11 

Avisa, para o fim de adoção das providências cabíveis, 
que o Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do 

Pará decretou, nos autos da ação cautelar inominada 
nº 2008.39.00.010979 1, a indisponibilidade de bens, 
até o montante mencionado. 

 

DJERJ, ADM, n. 45, p. 2. 

AVISO TJ 86/2018 07/11 

Avisa aos Senhores Magistrados, Advogados, 
Promotores, Procuradores de Justiça, serventuários e 
demais Operadores do Direito de que, doravante, 
quaisquer expedientes que determinem bloqueio, 
desbloqueio e transferências de contas bancárias, 

referentes a valores arrecadados por meio de GRERJ, 
para crédito de pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser 
recebidos diretamente pelo Protocolo da Presidência 
deste Tribunal de Justiça, mesmo que direcionados a 
demais órgãos administrativos e a servidores. 

 

DJERJ, ADM, n. 45, 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=213338&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213336&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213337&integra=1


AVISO TJ/COJES 3/2018 07/11 

Dá nova redação ao item 1 do Aviso COJES 02/2016, 
em conformidade com a Lei 13.728/2018. 

 
DJERJ, ADM, n. 45, p. 10. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN70/2018 07/11 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre o Município de Queimados e 
o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 45, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN71/2018 07/11 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Associação Assistencial 
Educacional Amanhecer -AAEA e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 45, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN72/2018 07/11 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre o Município de Sumidouro e 
o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 45, p. 15. 

CONVOCAÇÃO TJ 6/2018 07/11 

Convoca os Juízes com competência na área da Infância 
e da Juventude para o evento mencionado. 

 

DJERJ, ADM, n. 45, p. 2. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

28/2018 
07/11 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 45, p. 18. 

PORTARIA TJ/DGPCF 6/2018 07/11 

Altera o Quadro das Despesas do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, ADM, n. 45, p. 16. 

 

 

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