
 

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 
22 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 NORMATIVO TJ 15/2020 22/05 

Consolida os feriados locais e disponibiliza o conteúdo 
no Portal institucional e no Portal do Conhecimento do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, sob o título 
"Feriados locais e suspensão de prazos". 

 

DJERJ, ADM, n. 169, p. 4. 

ATO NORMATIVO TJ/COJES 3/2020 22/05 

Implanta o julgamento por videoconferência nas 
Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. 

  

DJERJ, ADM, n. 169, p. 16. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

19/2020 
22/05 

Dispõe sobre o Convênio de Cooperação entre a 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e o 
TJRJ. 

  

DJERJ, ADM, n. 169, p. 3. 

AVISO TJ 43/2020 22/05 

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. 169, 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=278635&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278636&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278634&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278634&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278543&integra=1


PARECER TJ SN1/2020 22/05 

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. 169, p. 5. 

RECOMENDAÇÃO TJ/NUPEMEC 1/2020 22/05 

Recomenda aos magistrados coordenadores de 
CEJUSCs relativamente à realização de audiências e 
sessões de mediação e conciliação não presenciais 
enquanto durarem as medidas preventivas à 
propagação de infecção pelo novo coronavírus - Covid-
19. 

  

DJERJ, ADM, n. 169, p. 17. 

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

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278544&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278637&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

