
 

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 
20 de maio 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 117/2019 20/05 

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 17 de maio de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 118/2019 20/05 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, da Comarca de Rio das Ostras no dia 
17 de maio de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 119/2019 20/05 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, da Comarca de Macaé no dia 17 de 

maio de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 120/2019 20/05 

Resolve suspender as atividades da Central de 
Audiência de Custódia de Benfica no dia 17 de maio de 
2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 3. 

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=216419&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216420&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216421&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216422&integra=1


ATO EXECUTIVO TJ 122/2019 20/05 

Resolve suspender os prazos dos processos físicos do 
Departamento de Penas e Medidas Alternativas, 
vinculado à Vara de Execuções Penais, nos dias 03 a 07 
de junho de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 123/2019 20/05 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, da Comarca de Paraty no dia 17 de 

maio de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 124/2019 20/05 

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

jurisdição, da Comarca de Cabo Frio no dia 17 de maio 
de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 125/2019 20/05 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 

processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de 
jurisdição, dos órgãos do Poder Judiciário situados no 
Município do Rio de Janeiro no dia 17 de maio de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 5. 

ATO TJ SN1/2017 20/05 

Dispõe sobre o agravamento do quadro fiscal 
enfrentado pelo Estado do Rio de janeiro - Decisão. 

 

Alterações na Decisão. DJERJ, ADM, n. 167, p. 5. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN3/2019 20/05 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 
dos participantes e integração institucional, com ênfase 

na pesquisa jurídica e realização de atividades 
acadêmicas e culturais conjuntas, entre a Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Maranhão - 
ESMAM e a EMERJ. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 167, p. 
23. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216423&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216424&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216425&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216426&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200283&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215989&integra=1


CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN4/2019 20/05 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 
dos participantes, com a finalidade de integração 
institucional, com ênfase na pesquisa jurídica e 
realização de atividades acadêmicas e culturais 

conjuntas, entre o Instituto dos Advogados Brasileiros 
- IAB e a EMERJ. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 167, p. 
23. 

 

 

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

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215993&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

