
 

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 outubro 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 199/2019 25/10 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e dos eletrônicos, no 
1º grau de jurisdição, da 2ª Vara Cível da Comarca de 
Niterói nos dias 25 e 29 de outubro de 2019.  

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 200/2019 25/10 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais, dos processos físicos e dos eletrônicos, no 
1º grau de jurisdição, da 3ª Vara Cível da Comarca de 
Niterói nos dias 25 e 29 de outubro de 2019.  

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 201/2019 25/10 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, da Comarca de Arraial do Cabo no 
dia 25 de outubro de 2019.  

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 202/2019 25/10 

Resolve suspender as atividades cartorárias da 12ª 
Vara de Família da Comarca da Capital por duas sextas-
feiras consecutivas, nos dias 25 de outubro e 01 de 
novembro de 2019, com o atendimento das medidas de 
caráter urgente pelo Juízo.  

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 4. 

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=218703&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218704&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218705&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218706&integra=1


AVISO CGJ 1367/2019 25/10 

Avisa aos Juízes de Direito com competência na matéria 

de infância, juventude e idoso, e respectivas serventias 
e equipes técnicas, que deverão utilizar e alimentar os 
sistemas Módulo Criança e Adolescente (MCA) e Quero 
Uma Família para consulta e atualização dos dados de 
crianças e adolescentes acolhidos, bem como para 
consulta das informações do censo da população 
infantojuvenil acolhida, tendo em vista a relevância de 
tais ferramentas.  

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 14. 

AVISO CGJ 1368/2019 25/10 

Avisa aos Juízes e Chefes de Serventias que a 

Corregedoria-Geral da Justiça iniciou a execução de 
projeto com ações direcionadas às unidades 
jurisdicionais de primeira instância, objetivando 
aumentar a produtividade e diminuir a taxa de 
congestionamento no primeiro grau.  

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 14. 

AVISO CGJ 1369/2019 25/10 

Avisa sobre a impressão das atas diárias de 

distribuição.  

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 15. 

AVISO CGJ 1370/2019 25/10 

Avisa sobre a distribuição de processos para a 1ª Vara 
Criminal Especializada da Comarca da Capital.  

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 16. 

AVISO TJ 87/2019 25/10 

Avisa que, a partir do primeiro dia útil do mês de 
novembro de 2019, entrará em vigor a revisão dos 
perfis das Unidades Organizacionais, nas condições 
estabelecidas consoante tabela demonstrativa.  

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 2. 

PROVIMENTO CGJ 54/2019 25/10 

Altera a redação do § 3º do artigo 352-D da 

Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 
Justiça, Parte Judicial, e acrescenta os §§ 4º, 5º, 6º e 
7º ao referido artigo.  

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 16. 

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