
 

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 
28 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 TJ  100/2019 28/07 

Dispõe sobre a regressão de fase de retorno escalonado 

dos serviços judiciários em função da decretação de 

bandeira vermelha no município que indica. 

  

DJERJ, ADM, n. 214, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ  101/2019 28/07 

Dispõe sobre a regressão de fase de retorno escalonado 

dos serviços judiciários em função da decretação de 

bandeira vermelha no município que indica. 

  

DJERJ, ADM, n. 214, p. 3. 

AVISO CGJ  527/2020 28/07 

Publica a relação atualizada dos Serviços Extrajudiciais 

vagos a serem preenchidos por concurso público pelos 

critérios de admissão e remoção. 

 

 DJERJ, ADM, n. 214, p. 16. 

PORTARIA TJ 1185/2020 28/07 

Cessa a designação de Juiz Coordenador do Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da 

Comarca de São Gonçalo. 

 

DJERJ, ADM, n. 214, p. 4. 

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=279590&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279591&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279593&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279592&integra=1


PROVIMENTO CGJ  54/2020 28/07 

Alterar o caput do art. 800 e seus parágrafos 1°, 2° e 

3°, acrescentando-lhe o 4 °; alterar o caput do art. 814, 
renumerar o seu parágrafo único para 1° e acrescentar-
lhe os parágrafos 2°, 3°, 4° e 5°; alterar o caput e o 
parágrafo único do art. 815 e alterar o art. 816, todos 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial.  

 

DJERJ, ADM, n. 214, p. 20. 

PROVIMENTO CGJ  57/2020 28/07 

Prorroga, no âmbito das Serventias Extrajudiciais do 
Estado do Rio de Janeiro, as providências determinadas 
no Provimento CGJ nº 42/2020, em decorrência do 
Provimento nº 105/2020, do Conselho Nacional de 

Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 214, p. 21. 

RESOLUÇÃO CÂMARA CÍVEL, 3  2/2020 28/07 

Resolve que as sessões presenciais de julgamento da 
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro serão realizadas em local físico, a 
saber, a sala precipuamente reservada para tal fim no 
Palácio da Justiça, nesta capital e dá outras 
providências.  

 

Republicação. DJERJ, 2. INST., n. 214, p. 316. 

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