
 

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 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 207/2019 30/10 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e dos eletrônicos, no 
1º grau de jurisdição, da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Niterói nos dias 01 e 04 de novembro de 2019.  

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 3. 

AVISO CGJ 1371/2019 30/10 

Avisa aos Chefes de Serventia Judicial de 1ª Instância 

do foro central que deverão indicar um servidor, para 
trabalho em horário integral, mediante designação de 
prestação de auxílio, com prejuízo de suas funções, em 
regime de mutirão junto à Vara de Execuções Penais - 
VEP, no período de 13/01/2020 a 31/01/2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 27. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 25/2019 30/10 

Avisa sobre alteração do cronograma de digitalização e 
virtualização dos processos físicos em trâmite nas 
serventias elencadas no anexo do Aviso Conjunto 17 de 
10 de julho de 2019, a partir de 18 de dezembro de 

2019. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 41, p. 2. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 14/2019 
30/10 

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

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 20. 

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=218745&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218746&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218733&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218747&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218747&integra=1


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