
 

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 
02 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/SETOE SN1/2020 02/10 

Dispõe sobre a aprovação do roteiro de julgamento do 
processo de impeachment do Governador do Estado do 
Rio de Janeiro - Certidão.  

 

DJERJ, ADM, n. 23, p. 12. 

AVISO CGJ 671/2020 02/10 

Avisa, para que as serventias observem, na expedição 
dos mandados de pagamento, o disposto nos artigos 
206-A e 440 da Consolidação Normativa da 
Corregedoria Geral da Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 23, p. 17. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN43/2020 02/10 

Convênio de cooperação técnica objetivando oferecer 
cuidado integral in loco exclusivo para os beneficiários 
da carteira Amil do Tribunal, através do modelo de 
atenção primária à saúde e coordenação de cuidado 

integrado a medicina ocupacional, conforme novo Plano 
de Trabalho, entre a Amil Assistência Médica 
Internacional S/A e o Tribunal de Justiça.  

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 23, p. 10. 

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=280566&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280565&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279310&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN50/2020 02/10 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, junto à Central de Penas e 
Medidas Alternativas da Comarca de Duque de Caxias, 
entre o Lar Jesus é Amor e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 23, p. 11. 

PORTARIA TJ 1523/2020 02/10 

Altera a composição do Comitê Gestor de Segurança da 
Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (CGSI).  

 

DJERJ, ADM, n. 23, p. 4. 

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