
 

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 
01 de junho 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 

AVISO CGJ 410/2020 01/06 

Dispõe sobre a concessão de acesso aos Sistemas 
Módulo Criança e Adolescente.  

 

DJERJ, ADM, n. 175, p. 24. 

AVISO CGJ 411/2020 01/06 

Avisa Juízes de Direito com competência em Infância, 
Juventude e Idoso que estão disponíveis no site da 
Corregedoria a relação das instituições de acolhimento 
para crianças e adolescentes no Estado do Rio de 
Janeiro, organizada por comarca, de acordo com o 
Núcleo Regional.  

 

DJERJ, ADM, n. 175, p. 25. 

AVISO TJ 43/2020 01/06 

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. 175, 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=278761&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278762&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278543&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN39/2020 01/06 

Convênio que consiste em que o estágio deve 

desenvolver-se no âmbito dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher e nos demais 
Juízos e/ou órgãos do TJRJ que possuem equipes de 
serviço social ou psicologia, servindo o estágio 
supervisionado como uma estratégia de 
profissionalização que complementa o processo ensino-
aprendizagem e não configura vínculo empregatício, 
entre a Universidade Federal Fluminense - UFF e o 
Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 175, p. 23. 

PARECER TJ SN1/2020 01/06 

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. 175, p. 3. 

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