
 

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 
01 de setembro 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/CGJ 

2/2020 
01/09 

Designa órgão judicial ao qual ficará vinculada Central 
de Audiência de Custódia da Comarca da Capital, criada 
pela Resolução n. 29/ 2015, com a redação dada pela 
Resolução n. 14/ 2017, do Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça.  
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AVISO TJ 66/2020 01/09 

Avisa aos Juízes de Direito, que no período de 10 de 

agosto a 11 de setembro de 2020, estará disponível no 
Portal Corporativo do Tribunal de Justiça, o sistema 
para lançamento das opções de férias para o ano de 
2021.  
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AVISO TJ/ESAJ 4/2020 01/09 

Avisa que será realizado o curso "Programa de 
Aperfeiçoamento em Administração Judicial".  
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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=280138&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280138&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279855&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280122&integra=1


CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN9/2020 01/09 

Convênio visando estabelecer a cooperação 

institucional, visando à cooperação acadêmica e técnica 

entre os participantes, com a finalidade de integração 

institucional, com ênfase na pesquisa jurídica e 

realização de atividades acadêmicas e culturais  

conjuntas entre a Escola Superior da Magistratura do 

Estado de Goiás e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 1, p. 19. 

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