
 

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 
12 de março 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 CGJ 275/2020 12/03 

Avisa aos Magistrados, Chefes de Serventia das 
serventias criminais que caberá ao Juiz de Direito titular 
das respectivas varas criminais enviar ofício, conforme 
modelo mencionado, para o e-mail funcional 
(sei@mj.gov.br), solicitando o cadastramento da 
serventia judicial e do responsável pela unidade 
jurisdicional. 

 

DJERJ, ADM, n. 124, p. 25. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN3/2020 12/03 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 
dos participantes, com a finalidade de integração 
institucional, com ênfase na pesquisa jurídica e 
realização de atividades acadêmicas e culturais 
conjuntas, entre o Instituto Jurídico Luso Brasileiro - 
IJLB e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 124, p. 20. 

PORTARIA CGJ 469/2020 12/03 

Resolve que para efeito de compensação dos atos 
gratuitos abrangidos pelo Fundo de Apoio aos 

Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado do 
Rio de Janeiro - FUNARPEN/RJ, o reembolso será 
realizado por cada ato praticado, observando-se a 
Tabela mencionada. 

 

DJERJ, ADM, n. 124, p. 22. 

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=277674&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277672&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277673&integra=1


PROVIMENTO CGJ 16/2020 12/03 

Altera a Consolidação Normativa da Corregedoria Geral 

da Justiça - Parte Judicial, para incluir o art. 404-A e 
parágrafos, adequando-a às alterações oriundas das 
Leis 13.840/2019 e 13.886/2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 124, p. 24. 

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