
 

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 
24 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 92/2020 24/06 

Resolve colocar à disposição do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio de Janeiro o Juiz de Direito que 
menciona, com prejuízo de suas funções, a partir de 
01.07.2020, até o término do processo eleitoral do ano 
de 2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 190, p. 5. 

ATO NORMATIVO TJ 17/2020 24/06 

Dispõe sobre a implantação de projeto de Regime 

Especial de Tratamento de Conflitos relativos à 
renegociação prévia, à recuperação empresarial, 
judicial e extrajudicial, e à falência das empresas 
atingidas pelo impacto da pandemia COVID-19. 

 

DJERJ, ADM, n. 190, p. 3. 

AVISO CGJ 425/2020 24/06 

Recomenda às serventias judiciais de primeira 
instância, que nos mandados de citação e intimação 
constem os contatos da Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 190, p. 14. 

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=279125&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279124&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279128&integra=1


AVISO CGJ 426/2020 24/06 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 

Expediente e Interventores de Serviços com atribuição 
de Notas no Estado do Rio de Janeiro, do inteiro teor do 
PROVIMENTO nº 100, de 26 de maio de 2020, da 
Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a 
Autorização Eletrônica de Viagem nacional e 
internacional de crianças e adolescentes até 16 
(dezesseis) anos desacompanhados de ambos ou um 
de seus pais. 

 

DJERJ, ADM, n. 190, p. 15. 

AVISO CGJ 427/2020 24/06 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores de Serviços com atribuição 

de Registro Civil de Pessoas Naturais no Estado do Rio 
de Janeiro, do inteiro teor do Provimento nº 104, de 09 
de junho de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, 
que dispõe sobre o envio de dados registrais, das 
pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica, 
diretamente ou por intermédio da Central de 
Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais - 
CRC, aos Institutos de Identificação dos Estados e do 
Distrito Federal, para fins exclusivos de emissão de 
registro geral de identidade. 

 

DJERJ, ADM, n. 190, p. 17. 

AVISO TJ 58/2020 24/06 

Avisa aos Magistrados, Serventuários, Membros do 
Ministério Público, Defensoria Pública, Advogados, 
Partes e Usuários em geral acerca dos prazos 
processuais em curso, ante a edição do Ato Normativo 
Conjunto nº 25/2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 190, p. 2. 

AVISO TJ 59/2020 24/06 

Avisa aos Senhores Magistrados, Chefes de Serventia e 
Responsáveis pelo Expediente, acerca do procedimento 
para o encaminhamento dos ofícios de solicitação de 

pagamento dos valores a título de ajuda de custo aos 
peritos judiciais nomeados e respectivos laudos 
acostados em processos com gratuidade de justiça, que 
estejam em conformidade com o modelo constante do 
Anexo IV da Resolução CM 02/2018, que deverá ser 
realizado exclusivamente por meio eletrônico, sendo 
vedado o encaminhamento físico. 

 

DJERJ, ADM, n. 190, p. 2. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279129&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279130&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279115&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279122&integra=1


EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 7/2020 
24/06 

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

 

DJERJ, ADM, n. 190, p. 9. 

PORTARIA TJ 1073/2020 24/06 

Altera a composição do Comitê Gestor Regional da 
Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição. 

 

DJERJ, ADM, n. 190, p. 7. 

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