
 

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 
15 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 SN18/2020 15/10 

Dispõe sobre a rescisão unilateralmente a parceria 
celebrada entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro e Agência Social de Talentos, cujo objeto é 
a conjugação de esforços para execução do "Projeto 
Começar de Novo" - Decisão.  

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 4. 

ATO TJ SN19/2020 15/10 

Dispõe sobre a rescisão unilateralmente a parceria 

celebrada entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro e  Agência Social de Talentos, cujo objeto é 
a conjugação de esforços para execução do "Projeto 
Justiça pelos Jovens" - Decisão.  

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 4. 

ATO TJ SN20/2020 15/10 

Dispõe sobre a celebração de convênio, cujo objeto 
verte ao monitoramento à distância de detentos que 
cumprem prisão albergue domiciliar (PAD), entre a 
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e 
o Tribunal de Justiça - Decisão.  

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 5. 

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=280712&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280713&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280714&integra=1


ATO TJ SN21/2020 15/10 

Dispõe sobre a celebração de convênio, cujo objeto 

verte a implementação do aplicativo progressivo para 
web denominado "Maria da Penha Virtual", com a 
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 Coordenadoria Estadual da Mulher em 
Situação de Violência Doméstica e Familiar, com o 
Centro de Estudos de Direito e Tecnologia da Faculdade 
Nacional de Direito - UFRJ e o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro e pela Escola da Magistratura 

do Estado do Rio de Janeiro - Decisão.  

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 135/2020 15/10 

Publica o Relatório de Execução e Acompanhamento do 
PAG - Biênio 2019/2020 relativo ao 2º Quadrimestre de 
2020.  

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 7/2020 15/10 

Convoca os servidores relacionados, titulares do plano 
de saúde AMIL, que possuam dependentes no referido 
plano, para informar o(s) número(s) do(s) CPF(s) do(s) 

respectivo(s) dependente(s), inclusive menores de 18 
anos, no prazo de 30 (trinta) dias, com o objetivo de 
que seja possível a este Tribunal prestar corretamente 
as informações à Receita Federal, na ocasião da 
Declaração Anual de Imposto de Renda.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 31, p. 10. 

PROVIMENTO CGJ 73/2020 15/10 

Modifica a Seção I, capítulo III, Título I, Livro I, da 
Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da 
Justiça, parte judicial, referente à função correicional.  

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 12. 

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