
 

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 
02 de maio 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 

ATO EXECUTIVO TJ 104/2019 02/05 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, do Fórum de Japeri no dia 29 de abril 
de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 155, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 105/2019 02/05 

Resolve suspender as atividades do Fórum de Maricá e 
da Central de Dívida Ativa da Comarca no dia 29 de 
abril de 2019 até às 13 horas, bem como suspender os 
prazos processuais, dos processos físicos e eletrônicos, 

no 1º grau de jurisdição, do referido Fórum e da 
mencionada serventia na mesma data. 

 

DJERJ, ADM, n. 155, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 106/2019 02/05 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, do Fórum de Nova Iguaçu no dia 29 
de abril de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 155, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 107/2019 02/05 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, do Fórum de Mesquita no dia 29 de 
abril de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 155, p. 5. 
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216104&integra=1


AVISO TJ 31/2019 02/05 

Avisa que o Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial da 
Comarca de Belo Horizonte, do Poder Judiciário do 
Estado de Minas Gerais, decretou a falência da empresa 
que menciona, determinando a suspensão de todas as 

execuções e ações individuais contra os falidos sobre 
direitos e interesses relativos à Massa Falida.  

 

DJERJ, ADM, n. 155, p. 3. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 11/2019 02/05 

Avisa sobre a realização de inspeção pelo E. Conselho 

Nacional de Justiça para a verificação do funcionamento 
dos setores administrativos e judiciais do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro e das serventias 
extrajudiciais do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 155, p. 3. 

CONVOCAÇÃO TJ 2/2019 02/05 

Convoca os Juízes de Direito relacionados para 
participarem do curso "Questões Controvertidas de 
Direito Tributário - tributos estaduais e municipais", 
que será realizado nos dias, horário e local que 
menciona. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 155, p. 2. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

10/2019 
02/05 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 155, p. 23. 

PORTARIA TJ 1556/2019 02/05 

Dispensa e reconduz membros para compor a equipe 
de pregoeiros do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 155, 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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