
 

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 
28 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 EXECUTIVO TJ 139/2020 28/10 

Regulamenta o plantão judiciário do 2º grau de 
jurisdição durante o período de recesso forense, 
compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 
06 de janeiro de 2021, a suspensão dos prazos 
processuais, nos dias compreendidos entre 20 de 
dezembro de 2020 e 20 de janeiro de 2021 e dá outras 
providências.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 40, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 141/2020 28/10 

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início 
ou vencimento nos dias 23 e 26 de outubro de 2020, 
para o primeiro dia útil seguinte à normalização do 
serviço.  

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 6. 

ATO NORMATIVO TJ 28/2020 28/10 

Dispõe sobre a adesão do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro ao Juízo 100% Digital, conforme 
Resolução nº 345, de 9 de outubro de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, e dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 2. 

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=280860&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280871&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280870&integra=1


AVISO CGJ 845/2020 28/10 

Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada 
na 1ª quinzena de novembro de 2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 39. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN56/2020 28/10 

Convênio de cooperação mútua para implementação do 
aplicativo progressivo para web denominado "Maria da 
Penha Virtual", por cessão gratuita de tecnologia, a fim 

de garantir a distribuição de pedidos de medida 
protetiva de urgência, prevista na Lei 11.340/2006, (Lei 
Maria da Penha), por meio virtual, aos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da 
Comarca da Capital, entre a Escola da Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - Faculdade de Direito e o Tribunal de 
Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 26. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 13/2020 
28/10 

Ementário de Jurisprudência Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 32. 

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