
 

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 
18 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 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 5/2020 18/02 

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. 111, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN13/2020 18/02 

Convênio de cooperação técnica e material para 
prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 
débitos levados à dívida ativa e ao recebimento 
conjunto do montante da Dívida Ativa Municipal e das 
custas judiciais e taxa judiciária apuradas nos 

respectivos processos judiciais entre o Município de 
Nova Friburgo e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 111, p. 17. 

ORDEM DE SERVIÇO TJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 2 1/2020 
18/02 

Implementa a distribuição automatizada dos processos 

criminais na 2ª instância e estabelece novos horários 
de distribuição no Departamento de Autuação e 
Distribuição Criminal da Segunda Vice-Presidência do 
TJERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 111, p. 6. 

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