
 

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 
30 de outubro 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 234/2018 30/10 

Resolve suspender em favor dos órgãos da Defensoria 
Pública em atuação junto a Vara de Execuções Penais a 
contagem dos prazos processuais dos processos 
eletrônicos vinculados ao referido Juízo, no período de 
09 a 23 de outubro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 2. 

AVISO CGJ 1181/2018 30/10 

Avisa aos Senhores Magistrados, Membros do 
Ministério Público, da Defensoria Pública, da 
Procuradoria Geral do Estado e do Município, 

Servidores, Advogados e demais interessados, que fica 
vedada a retirada pelas Partes e/ou Advogados dos 
procedimentos que estejam tramitando nos Cartórios 
dos Plantões Judiciais, para fins de extração de cópias 
reprográficas, exceto as Decisões e Sentenças dos 
Magistrados e Desembargadores e as manifestações do 

Ministério Público. 

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 15. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 27/2018 30/10 

Avisa sobre a Resolução 264 de 09 de outubro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 40, 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=213185&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213197&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213184&integra=1


AVISO TJ/DGPES 3/2018 30/10 

Avisa que, excepcionalmente, no período de 
01/10/2018 a 06/11/2018, os servidores que assim 
quiserem poderão optar pela percepção do auxílio 
alimentação/refeição em uma das modalidades 

mencionadas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 40, p. 12. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN68/2018 30/10 

Convênio para apoio às atividades desenvolvidas nas 
Centrais de Penas e Medidas Alternativas para 

atendimento, encaminhamento e acompanhamento 
social e psicológico dos beneficiários das penas 
restritivas de direito, aplicadas pelas Varas Criminais e 
pelos Juizados Especiais Criminais da Capital e do 
interior do Estado do Rio de Janeiro entre o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária - SEAP e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 13. 

PROVIMENTO CGJ 47/2018 30/10 

Dispõe sobre a impossibilidade das Equipes do Plantão 

Judiciário Noturno/Diurno de receberem no Cartório 
petições intercorrentes e demais documentos dirigidos 
a 1ª e 2ª instâncias, quando não comprovado o caráter 
de urgência.  

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 15. 

 

 

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