
 

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 
16 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 

AVISO TJ 86/2020 16/10 

Avisa, tendo em vista o Decreto Estadual nº 47.320, de 
14 de outubro de 2020, o qual transfere do dia 28 de 
outubro para o dia 30 de outubro de 2020 a 
comemoração do dia do servidor público, e o disposto 
no inciso II do art. 66 da Lei nº 6.956/2015 (LODJ), não 
haverá expediente nos órgãos do Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro no dia 30 de outubro de 2020 
(sexta-feira).  

 

DJERJ, ADM, n. 32, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 7/2020 16/10 

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. 32, p. 16. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN52/2020 16/10 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, junto à Vara de Execuções Penal 
da Divisão de Penas e Medidas Alternativas da Comarca 
de Capital - VEP/DPMA, entre a Associação Beneficente 
Amar e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 32, p. 18. 

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=280735&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280620&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280736&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN53/2020 16/10 

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 Beneficente Arco Íris e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 32, p. 18. 

CONVOCAÇÃO CGJ 10/2020 16/10 

Convoca os servidores lotados nas Equipes Técnicas e 
cartorárias dos Juizados Especializados da violência 
doméstica e familiar contra a mulher e Júri da Comarca 
da Capital (1º, 12º, 13º Núcleos Regionais) que não 
tenham participado da 1ª Turma (Convocação CGJ nº 
08/2020), para comparecimento obrigatório e 

participação na 2ª e 3ª Turmas do WORKSHOP AO 
VIVO: FEMINICÍDIO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER   
APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO NACIONAL DE 
AVALIAÇÃO DE RISCO - WVRIS, a ser realizado na 
modalidade EAD.  

 

DJERJ, ADM, n. 32, p. 20. 

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