
 

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 
12 de maio 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/OE SN2/2020 12/05 

Processo administrativo para escolha de lista tríplice 
para preenchimento de vaga de Juiz Titular, da classe 
dos advogados, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de 
Janeiro/TRE-RJ. Votação nominal, aberta e 
fundamentada, ressalvadas apenas as exceções 
expressamente previstas na Constituição da República. 
Decisão do Conselho Nacional de Justiça. Necessidade 
urgente de realizar a votação conforme informado pelo 

Presidente do TRE-RJ. Pandemia mundial. COVID-19. 
Impossibilidade de realização de sessão presencial. 
Utilização de mecanismo de informática para 
possibilitar a escolha. Atendimento aos críterios 
constitucionais e legais.  

 

DJERJ, ADM, n. 161, p. 21. 

AVISO CGJ 398/2020 12/05 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores dos Serviços Extrajudiciais 
deste Estado que foi denunciado à Diretoria do Foro do 
Norte da Ilha, Comarca de Florianópolis - Santa 

Catarina, fraude na lavratura da procuração 
mencionada. 

 

DJERJ, ADM, n. 161, 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=278449&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278451&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN32/2020 12/05 

Convênio de cooperação técnica e material para 

prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais, decorrentes de 
execução fiscal, entre o Município de Arraial do Cabo, o 
Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 161, p. 21. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN33/2020 12/05 

Convênio de cooperação técnica e material, para o 
recolhimento em conjunto com os tributos municipais, 
de custas judiciais e taxa judiciária, relativas aos 
processos judiciais, decorrentes de execução fiscal, 

entre o Município de São Pedro da Aldeia, o Itaú 
Unibanco e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 161, p. 21. 

EDITAL PAUTA TJ/OE SN1/2020 12/05 

Torna público que foi convocada sessão do Tribunal 
Pleno, em ambiente eletrônico, por meio de sessão 
virtual, com início da votação no dia 25 de maio de 2020 
e encerramento no dia 29 de maio de 2020, nos termos 
da decisão exarada no processo 2019-44016. 

 

DJERJ, ADM, n. 161, p. 26. 

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