
 

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 
14 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 TJ SN41/2019 14/10 

Dispõe convênio de cooperação técnica e material 
visando expansão do projeto violeta, a fim de 
estabelecer estrutura capaz de garantir a aplicação em 
todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro, entre o 
Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria 

de Estado da Polícia Civil, o Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro - MPERJ, a Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro - DPGE e o Tribunal de Justiça 
- Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 17. 

ATO TJ SN42/2019 14/10 

Dispõe sobre convênio de cooperação técnica, que tem 
como objeto a inserção da mediação no "Programa 
Pacto Niterói Contra a Violência", capacitando 
mediadores comunitários destinados a atuar nos 
Núcleos de Mediação Comunitária do município 

convenente, entre o Município de Niterói e o Tribunal 
de Justiça - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 18. 

ATO EXECUTIVO TJ 192/2019 14/10 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, no 
dia 08 de outubro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 13. 

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=218519&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218520&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218517&integra=1


ATO EXECUTIVO TJ 195/2019 14/10 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e dos eletrônicos, no 
1º grau de jurisdição, da Vara da Infância, da 
Juventude e do Idoso da Comarca de Niterói nos dias 

18 e 21 de outubro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 13. 

AVISO TJ 85/2019 14/10 

Avisa que, tendo em vista o Decreto nº 46.785 de 10 
de outubro de 2019, fica considerado ponto facultativo 

o dia 28 de outubro de 2019 (segunda-feira), não 
havendo expediente forense na referida data, nos 
termos do art. 66, II, da Lei nº 6956/2015 (LODJ). 

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 13. 

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