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ATO  EVENTO/ENUNCIADO 

AVISO TJ N. 100, DE 
15/12/2011 

Encontros de Desembargadores, com competência em 
matéria cível, realizados nos dias nos dias 31 de agosto 
de 2009, 21 de setembro de 2009, 09 de novembro de 
2009, 10 de dezembro de 2009, 30 de setembro de 
2010, 24 de março de 2011, 16 de junho de 2011 e 24 
de novembro de 2011, no Rio de Janeiro. 

Cento e quarenta e oito enunciados consolidados, que 
passam a constituir jurisprudência predominante do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre as 
respectivas matérias, inclusive para os fins do art. 557, 
do CPC: 

AVISO TJ N. 97, DE 
25/11/2011 

III Encontro de Desembargadores, com competência 
cível, realizado no dia 10 de novembro de 2011, no Rio 
de Janeiro. 

Vinte e três enunciados aprovados no III Encontro de 
Desembargadores, com competência em matéria cível, 
realizado no dia 10 de novembro de 2011, no Rio de 
Janeiro, os quais serão submetidos à ratificação do 
Órgão Especial, na forma de permissivo regimental, com 
vistas à sua inclusão na Súmula, passando, desde já, a 
constituir jurisprudência predominante do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre as respectivas 
matérias, inclusive para os fins do art. 557, do CPC: 

AVISO TJ N. 52, DE 
17/06/2011 

Encontros de Desembargadores, com competência em 
matéria cível, realizados nos dias 31 de agosto de 2009, 
21 de setembro de 2009, 09 de novembro de 2009, 10 
de dezembro de 2009, 30 de setembro de 2010, 24 de 
março de 2011 e 16 de junho de 2011, no Rio de 
Janeiro. 

Cento e vinte e cinco enunciados consolidados, que 
passam a constituir jurisprudência predominante do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre as 
respectivas matérias, inclusive para os fins do art. 557, 
do CPC: 

AVISO TJ N. 51, DE 
16/06/2011 

II Encontro de Desembargadores, com competência em 
matéria cível, realizado no dia 16 de junho de 2011, no 
Rio de Janeiro. 
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Vinte enunciados aprovados, os quais serão submetidos 
à ratificação do Órgão Especial, na forma de permissivo 
regimental, com vistas à sua inclusão na Súmula, 
passando, desde já, a constituir jurisprudência 
predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro sobre as respectivas matérias, inclusive para 
os fins do art. 557, do CPC: 

AVISO TJ N. 50, DE 
15/06/2011 

I Encontro de Desembargadores, com competência em 
matéria criminal, realizado no dia 15 de junho de 2011, 
no Rio de Janeiro. 

Dez enunciados aprovados para os fins do art. 557 do 
CPC, aplicável por analogia ao processo penal, nos 
termos do enunciado n º 69, da Súmula do TJRJ 

AVISO TJ N. 29, DE 
07/04/2011 

Encontros de Desembargadores, com competência em 
matéria cível, realizados nos dias 31 de agosto de 2009, 
21 de setembro de 2009, 09 de novembro de 2009, 10 
de dezembro de 2009, 30 de setembro de 2010 e 24 de 
março de 2011, no Rio de Janeiro. 
 
Cento e cinco enunciados consolidados, que passam a 
constituir jurisprudência predominante do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre as respectivas 
matérias, inclusive para os fins do art. 557, do CPC. 

AVISO TJ N. 27, DE 
25/03/2011 

Encontro de Desembargadores, com competência em 
matéria cível, realizado em 24 de marco de 2011, no Rio 
de Janeiro. 
 
Quinze enunciados aprovados, que passam a constituir 
jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro sobre as respectivas matérias, 
inclusive para os fins do art. 557, do CPC. 

Fonte: Sistema Sophia – Sistema Informatizado utilizado pela Biblioteca do TJERJ 
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