
 

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 
07 de novembro 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 209/2019 07/11 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
eletrônicos e físicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, no 
dia 16 de outubro de 2019 e da Vara de Execuções 
Penais, nos dias 16 e 17 de outubro de 2019.  

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 55. 

ATO EXECUTIVO TJ 210/2019 07/11 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição e da Vara 
de Execuções Penais, no dia 31 de outubro de 2019.  

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 56. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

32/2019 
07/11 

Dispõe sobre a adoção de procedimentos voltados à 
otimização dos julgamentos das ações penais 
relacionadas a crimes dolosos contra a vida pelos 

Tribunais do Júri.  

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 54. 

AVISO CGJ 1439/2019 07/11 

Avisa, com a observância às tabelas 01, 03 e 04 da 
Portaria nº 2358/2018, desta E. Corregedoria, acerca 
das composições mencionadas.  

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 68. 

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=218847&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218848&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218846&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218846&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218851&integra=1


AVISO TJ 89/2019 07/11 

Avisa sobre a abertura de inscrições para 

preenchimento de vaga no Conselho Nacional do 
Ministério Público, conforme previsto no art. 130-A, inc. 
IV da Constituição Federal.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 47, p. 53. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN136/2019 07/11 

Convênio de cooperação que consiste na 
disponibilização, customização e implantação de 
Plataforma digital para implantação e operação de 
Centro Integrado de Solução de Conflitos em setores 
especializados, entre a Fundação Getúlio Vargas e o 
Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 66. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN137/2019 07/11 

Convênio de cooperação que consiste na 
disponibilização, customização e implantação de 
Plataforma digital para gestão de facilitadores 
(mediadores e conciliadores) do TJRJ, controle e 
agendamento de sessões de mediação/conciliação, 
bem como suporte e apoio ao tratamento integrado de 
demandas, entre a Fundação Getúlio Vargas e o 
Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 66. 

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