
 

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 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 EXECUTIVO TJ 91/2020 22/06 

Publica o Relatório de Execução e Acompanhamento do 
PAG – Biênio 2019/2020 relativo ao 1º Quadrimestre 
de 2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 188, p. 4. 

AVISO CGJ 423/2020 22/06 

Dispõe sobre a validade das certidões eletrônicas 
expedidas pelos Serviços Extrajudiciais do Estado do 
Rio de Janeiro, por meio da Central Eletrônica de 

Registros Públicos - CERP, desde que devidamente 
validadas nos moldes do provimento CGJ 89/2016. 
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AVISO CGJ 424/2020 22/06 

Recomenda a priorização dos processos que seguem o 
rito da Lei 6858/80, e tramitam por processos 
autônomos. 
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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=279056&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279057&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279058&integra=1


AVISO TJ 56/2020 22/06 

Avisa aos Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das 

Câmaras Cíveis, dos Juízos com competência em 
matéria cível, bem como demais interessados que os 
Desembargadores da E. Seção Cível deste Tribunal, por 
maioria de votos, acordaram em julgar o Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas nº 0062689-
85.2017.8.19.0000, fixando, para fins de padronização 
decisória, tese mencionada. 
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AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 12/2020 22/06 

Divulga orientações do Bacen sobre condições 
temporárias de utilização de sistemas durante o período 
de pandemia de COVID19. 
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AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 14/2020 22/06 

Avisam aos magistrados e servidores que deverão 
observar o que dispõe o Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ 
nº 13/2015, principalmente no seu artigo 7º e 
parágrafos, no que se refere à emissão de certidões de 
débito ao Departamento de Gestão da Arrecadação 
(DEGAR/DGPCF), de forma eletrônica, através de rotina 
disponibilizada no Sistema de Distribuição e Controle 
Processual   DCP (Projeto Comarca), sem necessidade 
de intimação judicial prévia ao devedor, com o posterior 

encaminhamento dos autos ao arquivo definitivo, sem 
a baixa judicial. 

 

DJERJ, ADM, n. 188, 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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