
 

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 junho 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 168/2018 25/06 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e dos eletrônicos, no 
1º grau de jurisdição, da 9ª Vara de Fazenda Pública da 
Comarca da Capital, nos dias 28 e 29 de junho de 2018.  

 

DJERJ, ADM, n. 188, p. 11. 

ATO EXECUTIVO TJ 170/2018 25/06 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e dos eletrônicos, no 
1º grau de jurisdição, da 16ª Vara de Fazenda Pública 
da Comarca da Capital, nos dias 28 e 29 de junho de 

2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 188, p. 12. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

6/2018 
25/06 

Disciplina a realização das audiências de custódia no 
âmbito dos Conselhos de Justiça Militar na hipótese de 

a prisão em flagrante, por crimes militares definidos em 
lei, envolver policial militar e bombeiro militar. 

 

DJERJ, ADM, n. 188, p. 11. 

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=210792&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210793&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210791&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210791&integra=1


AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 14/2018 25/06 

Divulga a Resolução CNPCP nº 03, de 07 de junho de 
2018, do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária - Ministério da Justiça, que dispõe sobre 
as recomendações que visam à interrupção da 

transmissão do HIV, das hepatites virais, da 
tuberculose e outras enfermidades entre as pessoas 
privadas de liberdade. 

 

DJERJ, ADM, n. 188, p. 2. 

PORTARIA TJ/CCESAJ 1/2018 25/06 

Designa Professor Supervisor para a área de Direito 
Empresarial. 

 

DJERJ, ADM, n. 188, p. 44. 

PORTARIA TJ/CCESAJ 2/2018 25/06 

Designa Professor Supervisor para a área de Direito 
Civil - Parte Geral. 

 

DJERJ, ADM, n. 188, p. 44. 

SÚMULA TJ 384 25/06 

A instalação de cortina de vidro, ou sistema retrátil de 
fechamento sem perfis de alumínio, ou semelhante, em 
material incolor e transparente, executada por 
profissional devidamente registrado no Conselho 

Regional de Engenharia - CREA, ou no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ, 
não configura obra a depender de licenciamento 
urbanístico, desde que não implique em transformação 
da varanda em um novo cômodo habitável da unidade.  

 

DJERJ, ADM, n. 188, p. 16. 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA 

PREDOMINANTE TJ SN1  
25/06 

Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 188, p. 16. 

 

 

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

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210790&integra=1
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=150637&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 


