
 

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 
08 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 TJ 115/2020 08/09 

Resolve suspender o atendimento de partes e 
advogados, bem como os prazos processuais dos 
processos físicos, na 2ª Vara Cível da Regional da Ilha 
do Governador nos dias 14 a 18 de setembro de 2020, 
com o atendimento das medidas de caráter urgente 
pelo Juízo. 
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ATO EXECUTIVO TJ 116/2020 08/09 

Resolve suspender o atendimento de partes e 
advogados, bem como os prazos processuais dos 
processos físicos, na Vara Única da Comarca de 
Pinheiral nos dias 14 a 18, 21 e 22 de setembro de 
2020, com o atendimento das medidas de caráter 
urgente pelo Juízo. 
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ATO NORMATIVO TJ 24/2020 08/09 

Institui o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro e dá outras providências. 
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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=280208&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280209&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280207&integra=1


AVISO CGJ 606/2020 08/09 

Avisa aos advogados e pessoas interessadas que 

determinou a instauração de correição extraordinária 

no Serviço do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º 

Distrito de São Gonçalo, com início em 15/09/2020. 
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AVISO TJ 75/2020 08/09 

Avisa que é proibida a pulverização de álcool ou 
qualquer líquido nos painéis externos e internos e nas 
botoeiras dos elevadores do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 
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CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN48/2020 08/09 

Convênio de cooperação técnica e material para 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 
Dívida Ativa e para o recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Piraí e o Tribunal de Justiça. 
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PORTARIA CGJ 1152/2020 08/09 

Designa a Juíza de Direito que menciona para presidir 
a correição extraordinária no Serviço do Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 1º Distrito de São Gonçalo, 
com início em 15/09/2020. 
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PROVIMENTO CGJ 69/2020 08/09 

Renova a suspensão da distribuição de processos com 
competência criminal comum para a 1ª Vara Criminal 
da Comarca de Campos dos Goytacazes. 

 

DJERJ, ADM, n. 5, p. 18. 

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