
 

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 
12 de setembro 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 176/2019 12/09 

Regulamenta o Plantão Judiciário do 2º grau de 
jurisdição durante o período de recesso forense, 
compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2019 e 
06 de janeiro de 2020, a suspensão dos prazos 
processuais, nos dias compreendidos entre 20 de 

dezembro de 2019 e 20 de janeiro de 2020 e dá outras 
providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 9, p. 33. 

ATO EXECUTIVO TJ 177/2019 12/09 

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

Regional da Leopoldina no dia 09 de setembro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 9, p. 34. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

22/2019 
12/09 

Regulamenta o Plantão Judiciário de 1ª Instância 
durante o período de recesso, compreendido entre os 

dias 20 de dezembro de 2019 e 06 de janeiro de 2020, 
e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 9, p. 29. 

AVISO CGJ 1182/2019 12/09 

Avisa sobre vedação de encaminhamento para 
digitalização dos processos em fase de execução. 

 

DJERJ, ADM, n. 9, p. 83. 

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=218172&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218173&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218171&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218171&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218177&integra=1


CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

4/2019 
12/09 

Convocam os gestores que farão a Avaliação Especial 
de Desempenho (AED) e os servidores que serão 
avaliados para realizarem capacitação na Escola de 
Administração Judiciária. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 9, p. 2. 

EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO SN1 /2019 
12/09 

XLVIII Concurso para Ingresso na Magistratura de 

Carreira do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Alterações no Edital. DJERJ, ADM, n. 9, p. 9. 

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