
 

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 
23 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 EXECUTIVO TJ/COMAQ 1/2020 23/03 

Resolve fixar como limite para o envio de processos 
judiciais maduros ao Grupo de Sentença, os feitos 
distribuídos até o ano de 2018, observada a capacidade 
de desempenho mensal do referido grupo. 

 

DJERJ, ADM, n. 131, p. 6. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

2/2020 
23/03 

Disciplina o rodízio de servidores de primeiro e segundo 

graus de jurisdição em sistema de sobreaviso durante 
a vigência do Regime Diferenciado de Atendimento de 
Urgência (RDAU). 

 

DJERJ, ADM, n. 131, p. 3. 

ATO NORMATIVO TJ 7/2020 23/03 

Disciplina o rodízio de servidores e colaboradores da 
área administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro e dá outras providências durante a 
vigência do período de Plantão Extraordinário. 

 

DJERJ, ADM, n. 131, p. 2. 

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=277786&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277785&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277785&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277784&integra=1


AVISO CGJ 326/2020 23/03 

Avisa aos Senhores Magistrados, Chefes de Serventias, 

Encarregados das Centrais de Cumprimento de 
Mandados, Responsáveis Administrativos dos Núcleos 
de Auxílio Recíproco de Oficiais de Justiça Avaliadores, 
Oficiais de Justiça Avaliadores e demais servidores 
sobre os procedimentos a serem adotados durante o 
Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência 
(RDAU). 

 

DJERJ, ADM, n. 131, p. 16. 

AVISO TJ 30/2020 23/03 

Avisa que, durante a vigência do período de Plantão 
Extraordinário, a comunicação com as unidades 

jurisdicionais e administrativas do Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro será realizada remotamente, 
pelos meios tecnológicos mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 131, p. 2. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN2/2020 23/03 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 
dos participantes, com a finalidade de integração 
institucional, com ênfase na pesquisa jurídica e 
realização de eventos acadêmicos, entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, com 
interveniência da Escola do Legislativo do Estado do Rio 

de Janeiro - ELERJ e a EMERJ. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 131, p. 
14. 

DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CÂMARA CÍVEL, 17 SN1/2020 
23/03 

Dispõe sobre a sistemática de julgamentos virtuais no 
âmbito da 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

Retificação. DJERJ, 2. INST., n. 131, p. 34. 

ORDEM DE SERVIÇO CÂMARA CÍVEL, 26 

2/2020 
23/03 

Comunica aos senhores advogados os endereços 
eletrônicos dos Desembargadores e JDS integrantes 
desta Câmara Cível. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 131, p. 55. 

PROVIMENTO CGJ 21/2020 23/03 

Dispõe sobre o rodízio de servidores de primeiro grau 
em sistema de sobreaviso, durante a vigência do 
Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência 
(RDAU), e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 131, p. 18. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277787&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277783&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277265&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277758&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277758&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277791&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277791&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277789&integra=1


PROVIMENTO CGJ 22/2020 23/03 

Autoriza temporariamente a suspensão das atividades 

dos Serviços Extrajudiciais e o atendimento virtual ao 
público; prorroga os prazos de validade dos protocolos, 
de qualificação, de prática dos atos notariais e de 
registro, bem como a eficácia do certificado de 
habilitação de casamento que expirar no período da 
vigência do Provimento CGJ nº 19/2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 131, p. 17. 

PROVIMENTO CGJ 23/2020 23/03 

Estabelece o procedimento para o cumprimento dos 
Alvarás de Soltura expedidos durante o período de 
funcionamento do Regime Diferenciado de Atendimento 

de Urgência (RDAU). 

 

DJERJ, ADM, n. 131, p. 21. 

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=277788&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277790&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

