
 

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 junho 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 

AVISO CGJ 756/2019 14/06 

Avisa que é desnecessário o envio de ofício ao TRE 

informando a decretação de interdição, salvo nas 

situações que ensejam regularização de direitos 

políticos. 

 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 35. 

AVISO CGJ 757/2019 14/06 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Interventores e 

Responsáveis pelo Expediente dos Serviços 

Extrajudiciais credenciados no Estado do Rio de Janeiro 

de que somente devem realizar o apostilamento do ato 

de reconhecimento de firma dos signatários de 

documentos particulares redigidos em idioma 

estrangeiro, quando este documento estiver 

acompanhado de tradução juramentada para o 

português, que deverá integrar, para todos os efeitos, 

o documento original, fazendo-se constar tal 

informação na apostila. 

 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 35. 

AVISO CGJ 758/2019 14/06 

Avisa sobre a Paralisação Geral no dia 14/06/2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 36. 

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=216924&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216925&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216926&integra=1


AVISO TJ 46/2019 14/06 

Avisa que, tendo em vista a publicação do Decreto 

Estadual nº 46.676, de 12 de junho de 2019, e o 

disposto no inciso II do art. 66 da Lei nº 6.956/2015, 

não haverá expediente nos órgãos do Poder Judiciário 

do Estado do Rio de Janeiro no dia 21/06/2019 (sexta-

feira). 

 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 2. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN7/2019 14/06 

Convênio de cooperação técnica entre a Escola Superior 

de Advocacia Pública da Procuradoria-Geral do Estado 

do Rio de Janeiro (ESAP/PGE-RJ) e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 31. 

 

 

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=216922&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216914&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

