
 

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 
22 de março 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 65/2019 22/03 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e dos eletrônicos, no 
1º grau de jurisdição, da Central de Dívida Ativa da 
Comarca de Niterói nos dias 08 e 11 de março de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 132, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 66/2019 22/03 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e dos eletrônicos, no 1º grau de 
jurisdição, do Fórum da Comarca de Porto Real - Quatis 
no dia 13 de março de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 132, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 67/2019 22/03 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e dos eletrônicos, no 1º grau de 
jurisdição, do Fórum da Comarca de Paracambi no dia 

13 de março de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 132, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 68/2019 22/03 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e dos eletrônicos, no 1º grau de 

jurisdição, do Fórum da Comarca de São Pedro da 
Aldeia no dia 13 de março de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 132, p. 3. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
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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=215451&integra=1
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215453&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215454&integra=1


ATO EXECUTIVO TJ 69/2019 22/03 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e dos eletrônicos, no 1º grau de 
jurisdição, do Fórum da Comarca de Engenheiro Paulo 
de Frontin no dia 13 de março de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 132, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 70/2019 22/03 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, 
do Fórum da Comarca de Barra Mansa no dia 19 de 

março de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 132, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 71/2019 22/03 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e dos eletrônicos, no 

1º grau de jurisdição, do X Juizado Especial Criminal do 
Fórum Regional da Leopoldina nos dias 21 e 22 de 
março de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 132, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 72/2019 22/03 

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 29 de março e 01 de abril de 2019.  

 

DJERJ, ADM, n. 132, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 73/2019 22/03 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e dos eletrônicos, no 1º grau de 
jurisdição, do Fórum da Comarca de São João da Barra 
no dia 15 de março de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 132, p. 5. 

AVISO CGJ 355/2019 22/03 

Avisa que é vedado limitar a quantidade de processos 
conclusos, sob pena de descumprir a lei processual 

vigente.  

 

DJERJ, ADM, n. 132, p. 30. 

CONVOCAÇÃO CGJ 1/2019 22/03 

Convoca os Analistas Judiciários na Especialidade 
Assistente Social relacionados para comparecerem em 
reunião nos dias, horário e local mencionados.  

 

DJERJ, ADM, n. 132, p. 26. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215455&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215456&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215457&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215458&integra=1
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215462&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215460&integra=1


PROVIMENTO CGJ 9/2019 22/03 

Resolve estabelecer critérios de atuação nas Centrais 
de Penas e Medidas Alternativas (CPMA), para 
atendimento exclusivo à determinação para realização 
de estudos técnicos na fase de conhecimento de 

matéria criminal.  

 

DJERJ, ADM, n. 132, p. 29. 

RESOLUÇÃO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 3 2 

/2019 
22/03 

Resolve divulgar a atualização das custas judiciais 
referentes aos recursos excepcionais e seus incidentes. 

 

DJERJ, 2.INST., n. 132, p. 84. 

 

 

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