
 

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 
31 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 85/2020 31/03 

Cria o Comitê Interinstitucional para Acompanhamento 
das Medidas de Enfrentamento à COVID-19, na forma 
da Recomendação CNJ nº. 62/2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 5. 

ATO NORMATIVO TJ 8/2020 31/03 

Institui o Plantão Extraordinário eletrônico previsto na 
Resolução nº. 313/2020 do CNJ e disciplina sobre a 
administração de prédios e instalações do Poder 
Judiciário, bem como a suspensão de prazos para o 
período compreendido entre os dias 01 e 30/04/2020 e 
dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 2. 

ATO REGIMENTAL EMERJ 3/2020 31/03 

Disciplina a rotina de trabalho dos colaboradores da 

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro de 
acordo com os Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 
05/2020 e Ato Normativo da Presidência do TJ/ RJ, nº 
07/2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 27. 

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=277814&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277812&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277817&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN97/2019 31/03 

Convênio de cooperação técnica e material para 

prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 
débitos levados à dívida ativa e para o recebimento 
conjunto do montante da Dívida Ativa Municipal e das 
custas judiciais e taxa judiciária apuradas nos 
respectivos processos judiciais, entre o Município de 
Cabo Frio, o Banco do Brasil S.A. e o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 137, p. 
26. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN25/2020 31/03 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Vivendas da Fé e o Tribunal 

de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 26. 

CONVOCAÇÃO CGJ 4/2020 31/03 

Convoca os Senhores Servidores abaixo relacionados, 
lotados na Comarca da Capital, em caráter de urgência, 
para prestação de auxílio presencial ao Departamento 
de Distribuição e ao Plantão Judiciário da Comarca da 
Capital, na forma abaixo mencionada. 

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 28. 

PORTARIA CGJ 506/2020 31/03 

Resolve designar para prestar auxílio ao plantão diurno 
do Núcleo de Auxílio Recíproco de Oficiais de Justiça 
Avaliadores do Serviço de Administração do Plantão 
Judiciário, os analistas judiciários na especialidade 
execução de mandados, lotados nas Centrais de 
Cumprimento de Mandados (CCM) instaladas no 1º, 
12º e 13º Núcleos Regionais, sem prejuízo das suas 
atribuições no órgão de origem, por tempo 
indeterminado, a contar de 27/03/2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 32. 

PROVIMENTO CGJ 30/2020 31/03 

Disciplina o funcionamento dos juízos de primeira 
instância, das Centrais de Cumprimento de Mandado e 
das equipes técnicas interdisciplinares, durante a 
vigência do Plantão Extraordinário. 

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 29. 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277818&integra=1
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