
 

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 
28 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 TJ SN4/2020 28/02 

Dispõe sobre celebração de termo aditivo para ampliar 
o presente para todas as Comarcas - Decisão. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 115, p. 58. 

ATO TJ SN5/2020 28/02 

Dispõe sobre convênio de cooperação técnica cujo 
objeto consiste na viabilidade de acesso eletrônico às 

informações afetas à identidade civil estadual, 
disponibilização da certificação biométrica de 
identidade, indicação de Registro Civil, nas certidões 
expedidas pelos serviços extrajudiciais de RCPN deste 
Estado, entre o DETRAN/RJ e o Tribunal de Justiça - 

Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 115, p. 58. 

ATO EXECUTIVO TJ 51/2020 28/02 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 

grau de jurisdição, da 1ª Vara Criminal do Fórum 
Regional de Bangu no dia 27 de fevereiro de 2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 115, p. 56. 

ATO EXECUTIVO TJ 52/2020 28/02 

Delega as competências que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 115, p. 57. 

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=277388&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277420&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277415&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277417&integra=1


ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

2/2020 
28/02 

Dispõe sobre a fixação de padrão mínimo/básico para a 
cobrança das custas finais em processos de execução 
fiscal já findos, nos quais houve a citação do devedor e 
o pagamento do respectivo débito, bem como sobre o 

parcelamento do pagamento das custas dos processos 
de execução fiscal municipal. 

 

DJERJ, ADM, n. 115, p. 55. 

EDITAL TJ 1/2020 28/02 

LXI Concurso Público para o Provimento de Vagas e a 

Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de 
Analista Judiciário e LX Concurso Público para o 
Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de 
Reserva em Cargos de Técnico de Atividade Judiciária. 

 

DJERJ, ADM, n. 115, p. 2. 

LISTA DE ANTIGUIDADE TJ SN6 28/02 

Lista unificada de antiguidade dos funcionários públicos 
do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça e Corregedoria 
Geral da Justiça). 

 

Lista de Posicionamento. DJERJ, ADM, n. 115, p. 
86. 

PORTARIA TJ 556/2020 28/02 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 115, p. 59. 

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=277414&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277414&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277413&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=152967&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277418&integra=1
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