
 

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 
01 de agosto 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 NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

10/2019 
01/08 

Disciplina a distribuição eletrônica por dependência dos 
Embargos do Devedor, dos Embargos à Execução e dos 
Embargos de Terceiros, propostos nos autos das 
Execuções Fiscais que originalmente tramitaram por 
meio físico. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 218, p. 3. 

AVISO TJ 62/2019 01/08 

Avisa aos Juízes de Direito, que no período de 05 de 
agosto a 06 de setembro de 2019, estará disponível no 
Portal Corporativo do Tribunal de Justiça, o sistema 

para lançamento das opções de férias para o ano de 
2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 218, p. 2. 

AVISO TJ 63/2019 01/08 

Avisa aos Juízes de Direito das Comarcas da Capital e 

do Interior, Titulares, Regionais e Substitutos, que se 
encontra aberta inscrição para atuação nos plantões do 
Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, no evento 
"ROCK IN RIO 2019", a ser realizado nas datas e local 
mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 218, p. 3. 

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=217659&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217659&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217692&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217694&integra=1


AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 1 3/2019 01/08 

Avisa aos Senhores Magistrados, membros do 
Ministério Público, da Defensoria Pública, Advogados e 
ao Público em geral que, no mês de julho de 2019, 
houve expressivo incremento no número de recursos e 

feitos originários enviados a esta Primeira Vice-
Presidência. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 218, p. 79. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

3/2019 
01/08 

Convocam todos os magistrados com competência 

criminal para participarem da reunião da Comissão de 
Aplicação dos Recursos da Prestação Pecuniária - 
COAPP, a fim de tratar de temas relativos à prestação 
de serviço pecuniário, a realizar-se na data, horário e 
local mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 218, p. 2. 

EDITAL-PAUTA TJ/SETOE SN5/2019 01/08 

Faz público que será realizada no próximo dia 05 de 
agosto de 2019, segunda-feira, a partir das 13:00, 

sessão administrativa do Órgão Especial. 

 

DJERJ, ADM, n. 218, p. 21. 

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=217703&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217691&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217691&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217696&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

