
 

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 
03 de julho 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 CONJUNTO TJ/COJES 

2/2020 
03/07 

Restabelece o funcionamento dos Postos de 
atendimento dos juizados dentro dos aeroportos. 
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AVISO CGJ 436/2020 03/07 

Avisa aos Juízes de Direito com competência em 
Infância e Juventude (matéria infracional) que, nas 
inspeções remotas às unidades para execução da 

medida socioeducativa de internação durante a 
pandemia, deverão verificar se está sendo garantido ao 
adolescente o direito à visitação virtual, nos moldes da 
Portaria DEGASE nº 839/2020.  
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PORTARIA TJ 1167/2020 03/07 

Altera a composição da Comissão Permanente de 
Acessibilidade e Inclusão (COMAI).  
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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=279277&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279277&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279281&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279278&integra=1


PORTARIA TJ 1172/2020 03/07 

Altera a composição do Grupo de Trabalho de estudo 

para elaboração de minuta de Termo de Cooperação 
visando estabelecer fluxos de trabalho entre o PJERJ e 
a PGE-RJ nas questões referentes à Dívida Ativa 
Estadual (GT-DÍVIDA ATIVA ESTADUAL).  
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PORTARIA TJ/NUPEMEC 2/2020 03/07 

Trata dos cursos de formação em mediação judicial 
realizados pelas instituições privadas reconhecidos pelo 
NUPEMEC e com autorização em vigor, nos termos do 
Ato Normativo TJRJ nº 05/2018, até o início de vigência 
do Regulamento das Ações de Capacitação e do Banco 
de Dados da Política de Tratamento Adequado de 

Conflitos do Comitê Gestor da Conciliação do CNJ.  
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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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