
 

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 
18 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 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

26/2020 
18/06 

Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 
pelos Juízos com competência na matéria infância e 
juventude relativos à habilitação para adoção no que se 
refere ao Sistema Nacional de Adoção.  

 

DJERJ, ADM, n. 186, p. 2. 

AVISO TJ 55/2020 18/06 

Avisa aos Magistrados e Serventuários do plantão 
judiciário, Membros do Ministério Público, Defensoria 

Pública, Advogados, Partes e Usuários em geral que, 
devido a necessidade premente de manutenção da 
infraestrutura central do CPD para troca de 
equipamento de comunicação de rede, que todos os 
sistemas informatizados deste Tribunal ficarão 
paralisados das 21 horas do dia 20/06/2020 até às 6 
horas do dia 21/06/2020, impossibilitando qualquer 
tipo de acesso e dá outras providências. 
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PROVIMENTO CGJ 48/2020 18/06 

Revoga a determinação quanto à realização de tarefas 

por servidores sem acesso ao sistema SAR, visando a 
intensificar os procedimentos de arquivamento e 
descongestionar os cartorários. 
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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