
 

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 janeiro de 2020, 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 28/2020 31/01 

Institui o Grupo de Trabalho sobre Primeira Infância, 
afeito à Comissão Interinstitucional da Criança e do 
Adolescente Vítima - CICAV (GT-CICAV-Primeira 
Infância), no âmbito do Tribunal de justiça do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 6. 

ATO EXECUTIVO TJ 30/2020 31/01 

Resolve suspender, no dia 27 e 28 de janeiro 2020, nos 
processos físicos e eletrônicos em trâmite na Comarca 
de Cambuci, bem como, no dia 28 de janeiro de 2020, 
nos processos físicos e eletrônicos em trâmite nas 
Comarcas de Itaocara e Miracema, a contagem dos 
prazos processuais para as Promotorias de Justiça que 
oficiem junto as referidas Comarcas. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 7. 

ATO TJ SN3/2020 31/01 

Dispõe sobre convênio de cooperação que consiste na 
implementação do projeto “Justiça Itinerante” que terá 

duração de 60 (sessenta) meses, contados da sua 
assinatura, entre o Município de Campos dos 
Goytacazes e o Tribunal de Justiça - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 12. 

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=276890&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276892&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276895&integra=1


AVISO TJ 6/2020 31/01 

Divulga a edição da Recomendação CNJ nº 55/2019, 
que apresenta orientações no tocante à gestão de 
processos de competência do Tribunal do Júri. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 2. 

AVISO TJ 7/2020 31/01 

Avisa sobre a edição da Resolução CNJ nº 288/2019, 
que define a política institucional do Poder Judiciário 
para a promoção da aplicação de alternativas penais, 

com enfoque restaurativo, em substituição à privação 
de liberdade.  

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 3. 

AVISO TJ 12/2020 31/01 

Avisa que a planilha de distribuição de veículos ativos 
da Frota do Poder Judiciário de Estado do Rio de Janeiro 
no ano de 2019 foi devidamente atualizada. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 6. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN10/2020 31/01 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre o CORBI - Centro de 
Orientação e Reabilitação Beneficente de Inhaúma e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 22. 

DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CÂMARA CÍVEL, 22 SN1/2020 
31/01 

Dispõe sobre a sistemática de julgamentos através de 
sessão virtual no âmbito da 22ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, 2. INST., n. 99, p. 846. 

ORDEM DE SERVIÇO CÂMARA CÍVEL, 3 

1/2020 
31/01 

Resolve que, nos termos do Aviso TJ n. 04/2020, de 16 
de janeiro de 2020, o Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ) é o meio oficial de divulgação dos atos 

processuais e a publicação, para fins de intimação, à 
exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação 
pessoal, substitui qualquer outro meio de publicação 
oficial, bem como a intimação via portal. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 99, p. 557. 

PORTARIA TJ/DGPCF 2/2020 31/01 

Altera o Quadro das Despesas do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 24. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276873&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276877&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276884&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276887&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276894&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276894&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276893&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276893&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276889&integra=1


PORTARIA TJ/NUPEMEC 1/2020 31/01 

Resolve que os expedientes direcionados ao NUPEMEC 

que dependam de procedimento administrativo, 
deverão ser encaminhados ao Protocolo da Presidência 
para autuação. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 20. 

PROVIMENTO CGJ 2/2020 31/01 

Resolve excluir a Comarca de Angra dos Reis e incluir a 
Comarca de Volta Redonda no Mutirão do Júri, devendo 
esta última observar as diretrizes previstas no 
Provimento CGJ nº 69/2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 33. 

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=276885&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276891&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

