
 

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 
24 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 126/2020 24/09 

Resolve suspender as atividades do Fórum da Comarca 
de Carmo no dia 21 de setembro de 2020, a partir das 
14h30min, e no dia 22 de setembro de 2020, bem como 
suspender os prazos processuais, dos processos físicos 
e eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, do referido 
fórum, nos dias 21 e 22 de setembro de 2020.  
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PORTARIA TJ/SEÇÃO CÍVEL 3/2020 24/09 

Altera o artigo 1º da Portaria nº 02/2020 da E. Seção 
Cível deste Tribunal de Justiça, para permitir o 
julgamento dos Incidentes de Resolução de Demanda 
Repetitiva - IRDR e Incidentes de Assunção de 
Competência - IAC em ambiente virtual, prevalecendo 
a sistemática de julgamento estabelecida nos artigos 2º 
e 3º da Portaria nº. 02/2020, sendo certo que em caso 
de divergência de até 03 (três) Desembargadores, 
considerar-se-á o feito julgado por maioria de votos.  
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PROVIMENTO CGJ 72/2020 24/09 

Dispõe sobre a atualização do Estudo de Lotação 
constante do Provimento CGJ nº 28/2019.  
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
 

 

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=280447&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280446&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280448&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 


