
 

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 
07 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 EXECUTIVO TJ 83/2020 07/04 

Publica o Relatório de Execução e Acompanhamento do 
PAG - Biênio 2019/2020 relativo ao 3º Quadrimestre. 

 

DJERJ, ADM, n. 142, p. 2. 

AVISO CGJ 368/2020 07/04 

Dispõe sobre a suspensão das atividades presenciais do 
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de 
Janeiro - Rio Previdência, por período indeterminado, 
em virtude da pandemia do COVID-19, e da 
necessidade de as serventias de 1º grau 
encaminharem, nesse período, os mandados de 
intimação, notificação e citação exclusivamente através 
da plataforma do processo eletrônico do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 142, p. 9. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN5/2020 07/04 

Convênio para compartilhamento dos cursos 
integrantes do programa de Direito e Economia 
realizados pela EMARF, pelo período de 12 (doze) 
meses, entre a Escola de Magistratura Regional Federal 
da 2º Região - EMARF e a EMERJ. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 142, p. 8. 

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=277865&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277866&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277827&integra=1


PROVIMENTO CGJ 29/2020 07/04 

Alterar a redação do Artigo 339 da Consolidação 

Normativa da Corregedoria Geral da Justiça, bem como 
incluir o parágrafo único ao referido artigo para 
padronizar a forma de envio e a forma de cumprimento 
de mandados judiciais referentes às ações de 
investigação de paternidade. 

 

DJERJ, ADM, n. 142, p. 9. 

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