
 

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 
22 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 TJ SN16/2020 22/09 

Dispõe sobre o convênio de cooperação recíproca entre 
as partes, para a cessão de recursos para manutenção 
e desenvolvimento de novos módulos do Sistema 
Informatizado de Controle de Selos de Fiscalização 
Extrajudicial, ampliando as funcionalidades dos selos 
eletrônicos, entre a Associação de Notários e 
Registradores do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal 
de Justiça - Decisão.  
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ATO EXECUTIVO TJ 122/2020 22/09 

Resolve suspender o atendimento às partes e aos 
advogados em relação aos processos físicos, bem como 
suspender os prazos processuais dos processos físicos, 
na Vara Única da Comarca de Cordeiro/Macuco, nos 
dias 28 de setembro a 02 de outubro de 2020, 
ressalvado o atendimento das medidas de caráter 
urgente pelo Juízo.  
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ATO EXECUTIVO TJ 124/2020 22/09 

Resolve prorrogar a suspensão do atendimento às 
partes e aos advogados em relação aos processos 
físicos, bem como a suspensão dos prazos processuais 
dos processos físicos, na 2ª Vara Cível da Comarca de 
Nova Iguaçu, para os dias 23 a 25 de setembro de 
2020, ressalvado o atendimento das medidas de 
caráter urgente pelo Juízo.  
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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=280431&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280429&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280430&integra=1


AVISO CGJ 658/2020 22/09 

Ofício nº 1.068/2020/OF, de 03 de setembro de 2020, 

da lavra da Juíza de Direito da 3ª Vara Empresarial da 
Comarca da Capital, Dra. Maria Cristina de Brito Lima, 
relativo à instrução dos autos no Processo nº 0094469-
35.2020.19.0001.  
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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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