
 

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 
31 de julho 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 159/2019 31/07 

Resolve suspender no período de 25 a 29 de julho de 
2019, nos processos eletrônicos da Vara de Execuções 
Penais, a contagem dos prazos processuais para as 
Promotorias de Justiça de Execução Penal. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 160/2019 31/07 

Delega as competências que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 3. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

10/2019 
31/07 

Disciplina a distribuição eletrônica por dependência dos 
Embargos do Devedor, dos Embargos à Execução e dos 
Embargos de Terceiros, propostos nos autos das 
Execuções Fiscais que originalmente tramitaram por 
meio físico. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 2. 

AVISO CGJ 888/2019 31/07 

Dispõe sobre o funcionamento do NAROJA da Vara da 
Infância e Juventude da Comarca da Capital, do 
NAROJA da Auditoria da Justiça Militar, e do NAROJA do 
Serviço de Administração do Plantão Judiciário. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 37. 

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=217660&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217661&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217659&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217659&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217668&integra=1


AVISO TJ/DGPES 2/2019 31/07 

Avisa que no período de 24/06/2019 a 09/08/2019, os 
titulares de emprego público, servidores ocupantes 
exclusivamente de cargo de provimento em comissão 
do PJERJ e os servidores de outros órgãos ocupantes de 

cargo de provimento em comissão ou função gratificada 
no PJERJ, deverão comprovar as despesas com plano 
de assistência médica e/ou odontológica ou seguro 
saúde, realizadas no exercício de 2018, para fins de 
regularização do auxílio saúde. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 217, p. 21. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN80/2019 31/07 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, juntos à CPMA da Comarca de 
Campos dos Goytacazes, entre o Arco-Iris de Luz e o 

Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 23. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 10/2019 
31/07 

Ementário de Jurisprudência Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 26. 

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