
 

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 
28 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 EXECUTIVO TJ 89/2020 28/05 

Resolve tornar público o Relatório de Gestão Fiscal 
desta E. Corte de Justiça, referente ao primeiro 
quadrimestre de 2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 173, p. 6. 

ATO EXECUTIVO TJ 90/2020 28/05 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, nos 1º, 2º graus de jurisdição no dia 09 de 
dezembro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 173, p. 6. 

AVISO TJ 43/2020 28/05 

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. 173, 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=278711&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278712&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278543&integra=1


AVISO TJ 47/2020 28/05 

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

Serventias, Ministério Público, Defensoria Pública, 
Advogados e Serventuários da Justiça que atuam nas 
serventias judiciais sobre a autorização, em caráter 
excepcional e temporário, de encaminhamento dos 
processos físicos com audiência designada e 
agendamento realizado no sistema de videoconferência 
CISCO WEBEX à Central de Digitalização da Capital 
enquanto perdurar o período de vigência de estado de 
emergência, na forma do respectivo ato normativo 
editado por este Tribunal de Justiça, em razão da 
pandemia do CODIV-19 e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 173, p. 3. 

AVISO TJ 48/2020 28/05 

Avisa aos magistrados e gestores sobre a forma de 
requerimento para atuação remota dos estagiários. 

 

DJERJ, ADM, n. 173, p. 5. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN36/2020 28/05 

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.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 173, p. 39. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN37/2020 28/05 

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.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 173, p. 39. 

DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CÂMARA CÍVEL, 25 2/2020 
28/05 

Dispõe sobre a sistemática de julgamentos através de 
sessão virtual no âmbito da 25ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, 2. INST., n. 173, p. 525. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278709&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278710&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=278714&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278714&integra=1


PARECER TJ SN1/2020 28/05 

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. 173, p. 6. 

PARECER TJ SN2/2020 28/05 

Dispõe sobre a criação de regras de priorização de 
digitalização de autos físicos para fins de realização de 
audiência remota via ambiente CISCO WEBEX - 
Parecer.  

 

DJERJ, ADM, n. 173, 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=278713&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

