
 

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 
29 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 142/2020 29/10 

Resolve suspender as atividades da 1ª Vara de Família 
da Regional da Barra da Tijuca a partir das 15 horas do 
dia 29 de outubro de 2020, bem como suspender os 
prazos processuais dos processos físicos, no 1º grau de 
jurisdição, da referida serventia no dia 29 de outubro 
de 2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 2. 

AVISO CGJ 851/2020 29/10 

Avisa aos Magistrados, Chefes de Serventia e demais 
servidores acerca das custas para impressão de 
petições eletrônicas para juntada em processos físicos.  

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 40. 

AVISO CGJ 853/2020 29/10 

Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada 
na 2ª quinzena de novembro de 2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 40. 

AVISO TJ 88/2020 29/10 

Programa de Incentivo à Aposentadoria.  

 

DJERJ, ADM, n. 41, 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=280889&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280896&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280897&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280888&integra=1


AVISO TJ/COAPP SN1/2020 29/10 

Seleção de entidades para recebimento de verbas 
oriundas das prestações pecuniárias.  

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 24. 

AVISO TJ/DGPES 6/2020 29/10 

Avisa que no período de 28/09/2020 a 06/11/2020, os 
titulares de emprego público, servidores ocupantes 
exclusivamente de cargo de provimento em comissão 

do PJERJ e os servidores de outros órgãos ocupantes de 
cargo de provimento em comissão ou função gratificada 
no PJERJ, deverão comprovar as despesas com plano 
de assistência médica e/ou odontológica ou seguro 
saúde, realizadas no exercício de 2019, para fins de 
regularização do auxílio saúde.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 41, p. 33. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES 

SN10/2020 
29/10 

Convênio de cooperação técnica, através da 
disponibilização do arquivo digital da Revista Justiça & 
Cidadania, especialmente para os alunos, professores e 
servidores da EMERJ, entre o Instituto Justiça & 

Cidadania e a EMERJ.  

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 41, p. 35. 

CONVOCAÇÃO CGJ 11/2020 29/10 

Convoca os servidores lotados nas Equipes Técnicas e 
cartorárias dos Juizados Especializados da violência 
doméstica e familiar contra a mulher e Júri para 
participação obrigatória no curso WORKSHOP AO VIVO 
- FEMINICÍDIO, O PROTOCOLO VIOLETA-LARANJA E 
SUAS ROTINAS ESPECÍFICAS, a ser realizado na 
modalidade EAD, no dia 25 de novembro de 2020, no 
horário de 10h00 as 12h00.  

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 38. 

EDITAL PAUTA TJ/OE SN4/2020 29/10 

Torna público que foi convocada sessão do Tribunal 
Pleno, no dia 03 de novembro de 2020, terça-feira, às 
14:00, em ambiente eletrônico, por meio de sessão por 
videoconferência pela plataforma Cisco Webex, com a 
pauta mencionada.  

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 37. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280898&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280440&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280801&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280801&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280894&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280892&integra=1


PORTARIA CGJ 1446/2020 29/10 

Determina a realização de Correição Geral Ordinária na 

forma do inciso XIX do artigo 22 e do artigo 23 da Lei 
de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de 
Janeiro (LODJ).  

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 39. 

PORTARIA EMERJ 51/2020 29/10 

Instala o Fórum Permanente de Direito Notarial e 
Registral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro – EMERJ.  

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 36. 

PORTARIA TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 

2/2020 
29/10 

Estabelece regra para o cancelamento da distribuição 
em casos de declínio de competência  

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 9. 

RESOLUÇÃO CM 4/2020 29/10 

Resolve alterar o caput do artigo 49 do Regimento 
Interno do Conselho da Magistratura.  

 

DJERJ, ADM, n. 41, p. 37. 

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

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280895&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280891&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280890&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280890&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280893&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

