
 

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 
01 de abril 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 SN6/2020 01/04 

Dispõe sobre a suspensão dos concursos públicos para 
os cargos de provimento efetivo de Técnico de 
Atividade Judiciária sem especialidade e Analista 
Judiciário com e sem especialidades - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 138, p. 2. 

ATO NORMATIVO TJ/COJES 1/2020 01/04 

Dispõe sobre a realização de sessão virtual nas Turmas 
Recursais do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 138, p. 10. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN23/2018 01/04 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o Lar de Crianças 

Nossa Senhora das Graças e o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 138, p. 
48. 

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=277821&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277822&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209048&integra=1


PORTARIA CGJ 506/2020 01/04 

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. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 138, p. 49. 

PORTARIA TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 1 

1/2020 
01/04 

Convola as sessões presenciais designadas para os dias 

16/04/2020 e 21/05/2020 em sessões virtuais, 
observadas as regras da Portaria n.º 02/2019, desta E. 
Seção Cível. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 138, p. 27. 

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