
 

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 
25 de maio 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.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais do 

PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO EXECUTIVO TJ 143/2018 25/05 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 

processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de 

jurisdição, em todo o Estado do Rio de Janeiro nos dias 

24 e 25 de maio de 2018.  

 

DJERJ, ADM, n. 170, p. 3. 

AVISO TJ 36/2018 25/05 

Avisa aos magistrados com competência criminal, 

família, violência doméstica e familiar e respectivos 

chefes de serventia que o prazo para efetuar a 

validação dos mandados de prisão para inserção na 

base de dados do BNMP 2.0 foi prorrogado para o dia 

que menciona. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 170, p. 2. 

AVISO TJ 38/2018 25/05 

Avisa aos Magistrados de 1ª Instância que deverão 

enviar informações sobre os processos ainda não 

julgados, pertencentes às Metas do CNJ 4 e 6.  

 

DJERJ, ADM, n. 170, p. 2. 

AVISO TJ 39/2018 25/05 

Avisa que, em razão das dificuldades para o 

abastecimento de combustível do ônibus baseado em 

Campos dos Goytacazes, utilizado para atender os 

Postos da Justiça Itinerante no Norte Fluminense, não 

haverá atendimentos nos dias e locais que menciona.  

 

DJERJ, ADM, n. 170, 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.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=210274&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210201&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210272&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210273&integra=1


CONVITE CGJ 1/2018 25/05 

Convida os Magistrados interessados, para 

participarem das palestras ministradas pela DGJUR 

"Administrando o Cartório com Relatórios Gerenciais", 

nos dias e locais abaixo mencionados. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 170, p. 9. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 6/2018 25/05 

Ajusta a regra do inciso I do artigo 51 da Lei Estadual 

nº 6.956/2015 (Lei de Organização e Divisão Judiciária 

do Estado do Rio de Janeiro) ao disposto no artigo 98 

da Lei nº 8069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), incluindo-se, na competência dos Juízos 

de Direito em matéria da Infância e da Juventude, a de 

processar, julgar e praticar todos os atos concernentes 

aos direitos de crianças e adolescentes que estejam em 

situação irregular ou de risco, na forma prevista nas 

respectivas legislações.  

 

DJERJ, ADM, n. 170, p. 8. 

 

 

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