
 

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 
20 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 REGIMENTAL EMERJ 4/2020 20/05 

Mantém o home office e as aulas virtuais como meios 
garantidores do distanciamento social conforme o Ato 
Normativo nº. 14/2020, em razão da edição da 
Resolução nº. 318/2020 do CNJ e do que restou decido 
no Pedido de Providências nº's. 0002746-
64.2020.2.00.0000 e 0002765-70.2020.2.00.0000. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 22. 

AVISO CGJ 407/2020 20/05 

Avisa aos Magistrados, Membros do Ministério Público, 

Defensores Públicos, Delegados de Polícia, advogados e 

demais profissionais da rede de Proteção e Defesa dos 

Direitos da Criança e do Adolescente que o Protocolo 

Voz, anexo, orienta os atos praticados para 

atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência para garantia da proteção 

integral, inclusive na vigência das medidas de 

distanciamento social em razão da COVID-19. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 37. 

AVISO TJ 43/2020 20/05 

Avisa aos representantes das pessoas jurídicas acerca 
da necessidade de cadastramento no SISTCADPJ - 
Sistema de Cadastro de Pessoas Jurídicas a fim de 
possibilitar a citação e a intimação eletrônica. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 167, 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=278578&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278581&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278543&integra=1


AVISO TJ 44/2020 20/05 

Avisa aos Senhores (as) Magistrados (as), Chefes de 

Serventias, Defensoria Pública, Advogados e 
Serventuários da Justiça que atuam nas serventias 
judiciais acerca do procedimento a ser adotado para a 
expedição de mandados de pagamento e outras 
providências afins. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 3. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

10/2020 
20/05 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 24. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA DAS 

TURMAS RECURSAIS 4/2019 
20/05 

Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 29. 

PARECER TJ SN1/2020 20/05 

Dispõe sobre a necessidade de fomentar o 
cadastramento de pessoas jurídicas no SISTCADPJ - 
Sistema de Cadastro de Pessoas Jurídicas - para fins de 
recebimento de citações e intimações eletrônicas - 
Parecer. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 167, p. 5. 

RECOMENDAÇÃO CGJ 1/2020 20/05 

Recomenda aos Juízes de Direito com competência na 

área da Infância, Juventude e Idoso que, durante o 
período de enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus, realizem inspeções remotamente, através 
de telefone e e-mail, nas unidades de execução de 
medidas socioeducativas para adolescentes em conflito 
com a lei, bem como nas instituições para acolhimento 
institucional de crianças/adolescentes e de longa 
permanência de idosos. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 38. 

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