
 

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 
25 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 123/2020 25/09 

Estabelece prazos para o encerramento do exercício 
financeiro de 2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 90. 

ATO EXECUTIVO TJ 125/2020 25/09 

Resolve tornar público o Relatório de Gestão Fiscal 
desta Egrégia Corte de Justiça, referente ao segundo 
quadrimestre de 2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 91. 

ATO EXECUTIVO TJ 127/2020 25/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, do VI Juizado Especial Cível da 
Comarca da capital no dia 22 de setembro de 2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 94. 

ATO EXECUTIVO TJ 128/2020 25/09 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
físicos, no 1º grau de jurisdição, do Fórum da Comarca 
de Trajano de Moraes nos dias 22, 23 e 24 de setembro 
de 2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 94. 

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=280460&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280461&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280462&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280463&integra=1


ATO EXECUTIVO TJ 129/2020 25/09 

Resolve suspender atividades e os prazos processuais 

dos processos físicos, no 1º grau de jurisdição, do IX 
Juizado Especial Criminal a partir das 15 horas do dia 
25 de setembro de 2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 95. 

AVISO TJ 80/2020 25/09 

Avisa aos Magistrados, Secretários de Órgãos 
Julgadores, Chefes de Serventias, Encarregados pelo 
Expediente e Diretores que, em razão do feriado judaico 
Yom Kippur, e nos termos do que prevê a Lei Estadual 
nº. 6543, de 26/09/2013, os funcionários que 
professam a religião judaica estão dispensados do 
trabalho no dia 28 de setembro de 2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 2. 

AVISO TJ 81/2020 25/09 

Avisa aos agentes patrimoniais natos, delegados, 
temporários e com bens de uso exclusivo que é 
necessária a observância dos procedimentos abaixo 
para a realização do lançamento do inventário geral 
2020 no SISINVENT, e dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 2. 

EDITAL PAUTA TJ/OE SN3/2020 25/09 

Torna público que foi convocada sessão extraordinária 

do Tribunal Pleno, em ambiente eletrônico, no dia 28 
de setembro de 2020, às 11:00, nos termos da decisão 
proferida no processo 2020-0661953, com a pauta 
mencionada.  

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 98. 

PROVIMENTO CGJ 72/2020 25/09 

Dispõe sobre a atualização do Estudo de Lotação 
constante do Provimento CGJ nº 28/2019.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 18, p. 100. 

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