
 

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 
07 de agosto 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 104/2020 07/08 

Dispõe sobre o funcionamento dos prédios dos fóruns 
no Estado do Rio de Janeiro e define regras de 
realização de atos presenciais.  

 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 2. 

AVISO CGJ 574/2020 07/08 

Avisa aos Senhores Magistrados, Chefes de Serventia e 
demais interessados, acerca da sentença de 
encerramento da falência da empresa Neon 

Distribuidora de produtos Eletrônicos Ltda., CNPJ sob o 
nº 10.310.483/0001 84 proferida pelo Juízo da 4ª Vara 
Cível da Comarca de Jaú – São Paulo.  

 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 14. 

AVISO CGJ 575/2020 07/08 

Avisa que os expedientes relativos a processo 
eletrônico administrativo SEI já existente deverão ser 
protocolizados vinculados ao mesmo processo em 
referência e não distribuídos como novo processo 
eletrônico e dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 222, 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=279841&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279843&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279844&integra=1


AVISO TJ 71/2020 07/08 

Avisa sobre o Edital de Convocação nº 001/2020 -  CNJ   

Edital de chamada para apresentação de sugestões ao 
Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 108/2020, 
destinado à elaboração de estudos e indicação de 
soluções com vistas à formulação de políticas judiciárias 
sobre a igualdade racial no âmbito do Poder Judiciário.  

 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 2. 

CONVOCAÇÃO CGJ 7/2020 07/08 

Convoca os Oficiais de Justiça Avaliadores, lotados nas 
unidades organizacionais que integram o 3º, 5º, 6º, 7º, 
8º, 9º e 10º Núcleos Regionais, para participarem do 
Curso Lei Maria da Penha - OJA, a ser realizado em três 
turmas na modalidade EAD nas datas especificadas.  

 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 12. 

PROVIMENTO CGJ 62/2020 07/08 

Altera os artigos 223, 229 e 290, da Consolidação 
Normativa Judicial do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 15. 

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