
 

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 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 248/2018 26/11 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, do Fórum da Comarca de 
Engenheiro Paulo de Frontin no dia 28 de novembro de 
2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 2. 

EDITAL TJ/DEMOV 7/2018 26/11 

Faz público para conhecimento dos juízes de direito das 
comarcas da capital e do interior, titulares e regionais, 
exceto os juízes em processo de vitaliciamento, que se 

encontra aberta a inscrição para atuação 
exclusivamente no plantão judiciário noturno, durante 
um quadrimestre, nos meses que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 21. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN74/2018 26/11 

Convênio para implantar o sistema Processo Judicial 
Eletrônico (PJe) no TJRJ, para tramitação de atos 
processuais, disponibilizando seus recursos humanos, 
tecnológicos e financeiros para adequada instalação e 
funcionamento do sistema entre o Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 17. 

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=213586&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213587&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213590&integra=1


PORTARIA NUR, 6 12/2018 26/11 

Resolve alterar o juiz de direito designado para presidir 
a correição do CEJUSC do Fórum Regional da 
Leopoldina. 
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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