
 

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 
14 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 39/2020 14/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e dos eletrônicos, no 
1º grau de jurisdição, da Vara da Infância e da 
Juventude e da Vara de Execuções de Medidas 
Socioeducativas da Comarca da Capital, situadas no 
Santo Cristo, no dia 20 de fevereiro de 2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 6. 

ATO EXECUTIVO TJ 41/2020 14/02 

Disciplina o funcionamento da Central de Audiência de 
Custódia de Volta Redonda e da Central de Audiência 
de Custódia de Campos dos Goytacazes durante os 
finais de semana e feriados e dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 6. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 5/2020 14/02 

Avisa que, a partir do dia 17 de fevereiro de 2020, todas 
as citações e intimações de empresas públicas e 
privadas, ressalvadas as microempresas e empresas de 
pequeno porte, deverão ser realizadas exclusivamente 

pela via eletrônica indicada no Cadastro de Pessoas 
Jurídicas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (SISTCADPJ), salvo expressa determinação 
judicial para utilização de outro modo de citação ou 
intimação (art. 246, §1º, do Código de Processo Civil). 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 109, p. 3. 

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=277246&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277247&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276948&integra=1


AVISO TJ 5/2020 14/02 

Divulga ofício nº 79174/CJF, de 05 de dezembro de 

2019, do Conselho da Justiça Federal, comunicando 
aprovação da Resolução CJF nº 603/2019, aprovada em 
sessão de 11.11.2019, dispondo sobre modificações 
implementadas ao exercício da competência federal 
delegada pelos magistrados estaduais, regulamentando 
aspectos da Lei nº 13876/2019. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 109, p. 4. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN1/2020 14/02 

Convênio de cooperação institucional visando à 
cooperação acadêmica e técnica, com a finalidade de 
integração institucional, com ênfase na pesquisa 

jurídica e realização de eventos acadêmicos, entre a 
Universidade Autônoma de Lisboa "Luís de Camões" - 
U.A.L. e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 33. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN2/2020 14/02 

Convênio de cooperação institucional visando à 
cooperação acadêmica e técnica, com a finalidade de 
integração institucional, com ênfase na pesquisa 
jurídica e realização de eventos acadêmicos, entre a 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - 
ALERJ e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 33. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN11/2020 14/02 

Convênio que consiste na cooperação recíproca entre 
as partes, no sentido de viabilizar o cumprimento de 
penas e medidas alternativas à prisão, através da 
VEP/CPMA - Central de Penas e Medidas Alternativas da 
Comarca de Itaperuna, entre o Município de Italva e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 31. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN12/2020 14/02 

Convênio de cooperação mútua entre os partícipes para 
executar o "Programa Conexão Jovem Cidadão", focado 
em propiciar condições para superação da 
vulnerabilidade e do risco social de jovens, indicados 
pelos Juízos competentes, por meio de projetos e 
ofertas de capacitação profissional, entre o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/ARRJ e 
o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 31. 

CONVOCAÇÃO CGJ 2/2020 14/02 

Convoca analistas judiciários nas especialidades de 
Psicólogo e Assistente Social para atividade de 
capacitação na data e no local mencionado. 

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 34. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277142&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277260&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277265&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277251&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277252&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277255&integra=1


EDITAL TJ SN1/2020 14/02 

Comunica que será realizado processo de seleção 

interna para todos os servidores ocupantes dos cargos 
de provimento efetivo de Analista Judiciário e de 
Técnico de Atividade Judiciária do Quadro Único de 
Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, 
lotados em qualquer serventia judicial, de 1ª ou 2ª 
Instâncias, ou administrativa do Tribunal de Justiça, 
com formação em Ciências Contábeis e Administração, 
para compor duas equipes multidisciplinares 
denominadas Grupo de Apoio à Análise de Contas, uma 
vinculada à Diretoria-Geral de Planejamento, 
Coordenação e Finanças - DGPCF e outra vinculada à 
Corregedoria-Geral de Justiça. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 109, p. 2. 

PARECER TJ/CGJ SN1/2020 14/02 

Dispõe sobre implantação do Sistema PJe nas Varas da 
Infância, da Juventude e do Idoso com o novo modelo 
de gestão do Judiciário - Parecer. 

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 7. 

PORTARIA TJ 444/2020 14/02 

Designação para a função de Juiz Auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 109, p. 20. 

PORTARIA TJ 445/2020 14/02 

Designação para a função de Juiz Auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 109, p. 20. 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277182&integra=1
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