
 

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 
13 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 NORMATIVO TJ 10/2020 13/04 

Dispõe sobre a implantação e utilização do Sistema 
Eletrônico de Execução Unificado - SEEU no Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 144, p. 3. 

ATO NORMATIVO TJ/COJES 2/2020 13/04 

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

 

DJERJ, ADM, n. 144, p. 8. 

AVISO TJ 36/2020 13/04 

Avisa aos Juízes de Direito em atuação exclusivamente 

no plantão judiciário noturno, durante o quadrimestre 
entre janeiro e abril de 2020, que resolve prorrogar 
suas designações para os meses de maio, junho, julho 
e agosto de 2020, face a pandemia do novo 
coronavírus. 

 

DJERJ, ADM, n. 144, p. 2. 

AVISO TJ 37/2020 13/04 

Avisa sobre a prorrogação do prazo para a remessa ao 
Núcleo de Auditoria Interna das prestações de contas 
dos responsáveis pelo TJERJ, FETJ, FUNARPEN/RJ, 

FEEMERJ, bem como as dos responsáveis pelos bens 
patrimoniais, bens em almoxarifado e pela tesouraria, 
no âmbito deste Poder Judiciário. 

 

DJERJ, ADM, n. 144, 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=278138&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278140&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278136&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278137&integra=1


AVISO TJ/COMAQ 1/2020 13/04 

Avisa aos Juízes que estarão abertas as inscrições para 

preenchimento de 60 (sessenta) vagas para atuação 
junto ao Grupo de Sentença, no quadrimestre 
compreendido entre maio a agosto de 2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 144, p. 8. 

DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CÂMARA CÍVEL, 12 1/2020 
13/04 

Dispõe sobre a sistemática de julgamentos por meio de 
sessão virtual no âmbito da 12ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro durante 
o Plantão Extraordinário em razão da pandemia do 
Coronavirus. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 144, p. 412. 

PROVIMENTO CGJ 31/2020 13/04 

Regulamenta o funcionamento dos Serviços Notariais e 
de Registros do estado do Rio de Janeiro, durante o 
período de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), e 
dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 144, p. 15. 

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