
 

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 
29 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 145/2018 29/05 

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 no dia 

28 de maio de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 172, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 146/2018 29/05 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais, dos processos físicos e eletrônicos em todo 

o Estado no dia 28 de maio de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 172, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 147/2018 29/05 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 

eletrônicos, no 2º grau de jurisdição, no dia 23 de maio 

de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 172, p. 3. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

8/2018 
29/05 

Altera o artigo 5º do Ato Normativo Conjunto nº 

07/2018, que dispõe sobre o credenciamento de 

leiloeiros públicos e corretores de imóveis para, no 

âmbito de suas atribuições legais, a realização de leilão 

judicial, nas modalidades eletrônica, presencial e 

simultânea, bem como de alienação judicial por 

iniciativa particular no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 172, p. 2. 
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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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