
 

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 agosto 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 SN15/2020 25/08 

Dispõe sobre o convênio celebrado entre o Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Sociedade 
Universitária Redentor, cujo objeto consiste no 
desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de 
propiciar a plena operacionalização de estágio 
obrigatório, não remunerado por bolsa auxílio e/ou 
auxílio transporte, de estudantes regularmente 
matriculados e que frequentem, efetivamente, o curso 

de graduação de Serviço Social, do 5º ao 8º período e 
o curso de graduação em Psicologia, a partir do 6º 
período, para ampliar a área de abrangência, incluindo 
as Comarcas do 3º NUR e 7º NUR para estágio dos 
estudantes dos cursos de graduação em Psicologia e 
Serviço Social - Decisão.  

 

DJERJ, ADM, n. 234, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 110/2020 25/08 

Resolve revogar o Ato Executivo n. 101/2020, 
publicado no DJERJ de 28 de julho de 2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 234, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 111/2020 25/08 

Delega as competências que menciona.  

 

DJERJ, ADM, n. 234, 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=280076&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280074&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280075&integra=1


AVISO TJ 66/2020 25/08 

Avisa aos Juízes de Direito, que no período de 10 de 

agosto a 11 de setembro de 2020, estará disponível no 
Portal Corporativo do Tribunal de Justiça, o sistema 
para lançamento das opções de férias para o ano de 
2021.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 234, p. 2. 

PROVIMENTO CGJ 66/2020 25/08 

Resolve acrescentar o parágrafo único ao artigo 75-B 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 
Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 234, p. 13. 

PROVIMENTO CGJ 67/2020 25/08 

Altera o número do dispositivo introduzido como artigo 
404-A, caput e parágrafos, na Consolidação Normativa 
– parte judicial por meio do Provimento nº 16/2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 234, p. 13. 

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