
 

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 
03 de fevereiro 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 31/2020 03/02 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e dos eletrônicos, no 1º grau de 
jurisdição, do Fórum da Comarca de Santo Antônio de 
Pádua - Aperibé nos dias 30 e 31 de janeiro de 2020. 
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AVISO CGJ 83/2020 03/02 

Avisa aos Senhores Juízes de Direito, Chefes de 

Serventia e demais servidores, que o fornecimento de 
informações constantes no Cadastro Eleitoral às 
autoridades, dar-se-á exclusivamente por intermédio 
do Sistema de Informações Eleitorais - Siel, e dá outras 
providências. 
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AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 4/2020 03/02 

Avisam aos Magistrados de Serventias com 
competência para julgar crimes de Violência Doméstica 
e Feminicídio que reservem a semana de 09 a 13 de 
março de 2020, para intensificar o agendamento de 

audiências, júris e o julgamento de processos que 
envolvam crimes de violência doméstica contra a 
mulher e feminicídio, em decorrência da realização da 
16ª Edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa. 
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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=276897&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276899&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276896&integra=1


PROVIMENTO CGJ 3/2020 03/02 

Altera o texto do parágrafo 2º do artigo 368 da 
Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da 
Justiça - parte judicial, e inclui seu parágrafo 4º. 
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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=276900&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

