
 

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 
19 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 49/2020 19/02 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, 
do Cartório da Central da Dívida Ativa da Comarca de 
Nova Friburgo no dia 21 de fevereiro de 2020, e 
suspender as atividades da referida serventia na 
mesma data, a partir das 17 horas. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 15. 

AVISO TJ 17/2020 19/02 

Avisa que, tendo em vista o disposto no art. 66, II e III, 
da Lei nº 6956/2015 (LODJ), bem como a publicação 
do Decreto estadual nº 46.942, de 17 de fevereiro de 
2020, não haverá expediente forense nas referidas 
datas. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 15. 

AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 7/2020 
19/02 

Faz pública a composição da Comissão Examinadora da 

Segunda Etapa do XLVIII Concurso para Ingresso na 

Magistratura de Carreira do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. 
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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=277349&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277348&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277347&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277347&integra=1


AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 5/2020 19/02 

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. 112, p. 14. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN14/2020 19/02 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, através da VEP/DPMA - Divisão 
de Penas e Medidas Alternativas da Vara de Execuções 
Penais da Comarca da Capital, entre o Novo Rumo 
Obras Sociais e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 21. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN15/2020 19/02 

Convênio de cooperação técnica, a fim de possibilitar a 
utilização da estrutura ao sistema a utilização da 
estrutura destinada ao sistema de videocoferência pela 
justiça do trabalho, entre o Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região, Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária - SEAP e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 22. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN16/2020 19/02 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão, através da VEP/DPMA - Divisão de 

Penas e Medidas Alternativas da Vara de Execuções 

Penais da Comarca da Capital, entre o Educandário 

Social Lar de Frei Luiz e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 23. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN17/2020 19/02 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de programas de 

monitoramento de penas e medidas alternativas à 

prisão, através da Central de Penas e Medidas 

Alternativas da Comarca de Nova Friburgo, entre o 

Município de Nova Friburgo e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 23. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276948&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277350&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277351&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277352&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277353&integra=1


EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 11/2020 
19/02 

Faz público aos candidatos habilitados à segunda etapa, 

do XVLIII Concurso para Ingresso na Magistratura de 

Carreira do Estado do Rio de Janeiro, que a primeira 

prova escrita será realizada no dia, horário e locais 

mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 2. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

3/2020 
19/02 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 24. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA DAS 

TURMAS RECURSAIS 1/2020 
19/02 

Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 112, p. 27. 

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