
 

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 
08 de abril de 2019, 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 

AVISO CGJ 400/2019 08/04 

Avisa aos Chefes de Serventias, Encarregados pelas 
Centrais de Cumprimento de Mandados, Responsáveis 
Administrativos dos Núcleos de Apoio Recíproco de 
Oficiais de Justiça Avaliadores, Oficiais de Justiça 
Avaliadores, servidores e demais interessados que 

deverão observar os procedimentos a serem adotados 
pelas unidades organizacionais. 

  

DJERJ, ADM, n. 143, p. 18. 

AVISO TJ 23/2019 08/04 

Avisa aos Magistrados e Juízos com competência 
fazendária sobre a solicitação do Conselho Nacional de 

Justiça para que encaminhem informações acerca dos 
processos em tramitação com decisões judiciais que 
determinam a suspensão de grandes obras públicas em 
todo território nacional, cujo valor da obra seja igual ou 
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 

DJERJ, ADM, n. 143, p. 2. 

AVISO TJ/DGJUR 2/2019 08/04 

Avisa a todos os servidores efetivos em atividade, que 
se encontra disponível no site do Tribunal de Justiça, a 
relação dos servidores inscritos para eleição de membro 
do Comitê Gestor Regional de Política de Atenção 

Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, conforme 
Editais 03 e 04/2019 publicados no DJERJ 13/3 e 
republicado em 14/03/2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 143, p. 12. 

 

 

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

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=215742&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215741&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215745&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 

 


