
 

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 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 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

6/2020 
19/03 

Regulamenta a forma e o funcionamento do Regime 
Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU) no 
âmbito dos 1º e 2º graus de jurisdição do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, para o período 
compreendido entre os dias 17 e 31/03/2020, instituído 
pelo Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 05/2020. 
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AVISO EMERJ 1/2020 19/03 

Faz público que o Edital de Abertura do Concurso 
Público para Seleção e Ingresso na EMERJ, com 
primeira publicação prevista para 16 do corrente mês, 
está cancelado até segunda ordem. 
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CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN4/2020 19/03 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica entre os 
participantes de integração institucional, com ênfase na 
pesquisa jurídica e realização de atividades acadêmicas 
e culturais, entre a Faculdade de Direito da 

Universidade do Porto – FDUP e a EMERJ. 
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PORTARIA CÂMARA CÍVEL, 9 1/2020 19/03 

Dispõe sobre a sistemática de julgamentos através de 
sessão virtual no âmbito da 9ª Câmara Cível 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=277775&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277775&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277777&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277778&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277780&integra=1


PORTARIA TJ 737/2020 19/03 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 
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RESOLUÇÃO CONJUNTA CÂMARA 

CRIMINAL, 5 1/2020 
19/03 

Resolvem que serão submetidos a julgamento, em 
ambiente eletrônico, as apelações, os recursos em 
sentido estrito, os agravos em execução penal, os 

agravos de instrumento, as reclamações, os mandados 
de segurança, os habeas corpus, os embargos de 
declaração, os agravos internos, os embargos 
infringentes e de nulidade, os desaforamentos, as 
cartas testemunháveis, os conselhos de justificação e 
os conflitos de competência, desde que as partes 
(Ministério Público, Assistente de Acusação, Defensoria 
Pública e Advogados) e os interessados, intimados no 
prazo mínimo de 10 (dez) dias, não ofereçam objeção. 
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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