
 

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 
27 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 SN10/2020 27/05 

Dispõe sobre a suspensão da execução dos contratos 
dos estagiários vinculados ao programa de estágio 
remunerado do Poder Judiciário, a contar de 1º de 
junho de 2020 - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 172, p. 15. 

AVISO TJ 43/2020 27/05 

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. 172, p. 2. 

AVISO TJ 46/2020 27/05 

Avisa aos magistrados, gestores, servidores, 
estagiários e demais interessados que os contratos de 
estágio serão suspensos, conforme decidido nos autos 
do processo administrativo 2020-0629214. 

 

DJERJ, ADM, n. 172, p. 3. 

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=278688&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278543&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278687&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN35/2020 27/05 

Convênio de cooperação técnica e material, para o 

recolhimento em conjunto com tributos municipais, de 
custas judiciais e taxas judiciais, relativas aos 
processos judiciais, decorrentes de execução fiscal, 
entre o Município de São Sebastião do Alto e o Tribunal 
de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 172, p. 17. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN36/2020 27/05 

Convênio de cooperação técnica e material, para o 
recolhimento em conjunto com tributos municipais, de 
custas judiciais e taxas judiciais, relativas aos 
processos judiciais, decorrentes de execução fiscal, 
entre o Município de São Sebastião do Alto, o Itaú 

Unibanco e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 172, p. 17. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN37/2020 27/05 

Convênio de cooperação técnica e material, para 
recolhimento em conjunto com os tributos municipais e 
taxas judiciais relativas aos processos judiciais, 
decorrentes de execução fiscal, entre o Município de 
Paracambi, o Itaú Unibanco e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 172, p. 17. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 6/2020 
27/05 

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

 

DJERJ, ADM, n. 172, p. 18. 

PARECER TJ SN1/2020 27/05 

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. 172, p. 3. 

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=278689&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278690&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278691&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278692&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278692&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278544&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 


