
 

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 outubro 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/OE SN4/2020 01/10 

Comunica que foi convocada Sessão Inaugural de 
Instalação do Tribunal Especial Misto, a se realizar em 
1º de outubro de 2020, às 14:00 horas, com a 
finalidade de deliberar quanto ao roteiro sugerido, bem 
como proceder ao sorteio do relator do processo de 
Impeachment do Governador do Estado do Rio de 
Janeiro (SEI 2020-0667131 / ALERJ 5328/2020).  

 

DJERJ, ADM, n. 22, p. 30. 

ATO EXECUTIVO TJ 130/2020 01/10 

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 
02 de outubro de 2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 22, p. 14. 

ATO NORMATIVO TJ 27/2020 01/10 

Estabelece as normas para Gestão de Acesso a 
Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e dá 

outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 22, p. 3. 

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=280536&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280535&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280534&integra=1


ATO REGIMENTAL EMERJ 7/2020 01/10 

Instala o Observatório de Pesquisas Bryant Garth 

(OPBG) e os Núcleos Permanentes de Pesquisa da 
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – 
EMERJ e altera a portaria nº 43 de 2015, publicada no 
dia 24 de agosto de 2015.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 22, p. 28. 

AVISO CGJ 669/2020 01/10 

Avisa aos Juízes de Direito com competência na matéria 
de infância e juventude bem como aos servidores 
integrantes de equipes interdisciplinares das 
respectivas varas ou com trabalho em matéria de 
primeira infância que encaminhem por ofício ao 
processo SEI nº 2020-0663690 

(www.tjrj.jus.br/sei/acesso externo), no prazo de dez 
dias, relatório com projetos e ações alinhados ao Pacto 
Nacional pela Primeira Infância e que possam ser 
incorporados ao Projeto Estratégico de Valorização da 
Primeira Infância.  

 

DJERJ, ADM, n. 22, p. 33. 

AVISO CGJ 670/2020 01/10 

Avisa aos Juízes de Direito com atuação em matéria de 
Infância, Juventude e Idoso que deverão solicitar aos 
dirigentes das instituições de longa permanência de 
idosos, em sua área de competência, o preenchimento 

do questionário em anexo relativo à pandemia do 
COVID-19, bem como adotar as providências cabíveis 
junto ao poder executivo municipal, estadual e federal, 
encaminhando eventuais ofícios à Corregedoria Geral 
da Justiça, através do Portal do TJ/RJ, vinculados ao 
processo SEI nº 2020-0666160.  

 

DJERJ, ADM, n. 22, p. 33. 

AVISO TJ 82/2020 01/10 

Avisa aos Secretários de Órgãos Julgadores e demais 
Servidores do 2º Grau de Jurisdição da obrigatoriedade 
de cadastro no sistema do Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões-BNMP 2.0.  

 

DJERJ, ADM, n. 22, p. 2. 

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