
 

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 
28 de setembro 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 SN17/2020 28/09 

Dispõe sobre o prazo para que a adesão ao Programa 
de Incentivo à Aposentadoria seja estendido até o dia 
31/10/2020 - Decisão.  

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 2. 

AVISO CGJ 660/2020 28/09 

Avisa aos Magistrados e Chefes de Serventias 
Judiciais/Substitutos de Varas Criminais, Juizados 
Especiais Criminais e de Violência Doméstica e Familiar 
de todo Estado sobre a alteração no procedimento de 
encaminhamento de Incidentes de Insanidade Mental e 
de Dependência Toxicológica ao Instituto de Perícias 
Heitor Carrilho - IPHH e do recebimento de laudos dos 
exames periciais.  

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 26. 

AVISO CGJ 661/2020 28/09 

Avisa sobre a obrigatoriedade de realizar a 
comunicação de resultado de processos criminais 
através do Sistema Estadual de Identificação - módulo 
FAC-WEB e dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 25. 

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=280487&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280492&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280491&integra=1


AVISO CGJ 662/2020 28/09 

Avisa aos Delegatários, Titulares, Responsáveis pelo 

Expediente e Interventores de Serviços Extrajudiciais 
com atribuição de Registro Civil de Pessoas Naturais, 
que em caso de apresentação da Declaração de Nascido 
Vivo (DNV) nº 30-81970710-6, para registro, devem 
obrigatoriamente levantar dúvida ao Juiz de Direito 
vinculado ao Serviço Registral nas respectivas 
Comarcas, haja vista a possibilidade deste documento 
extraviado ser utilizado para adoção ilegal, ou outro fim 
ilícito.  

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 23. 

AVISO CGJ 663/2020 28/09 

Avisa aos Encarregados pelas Centrais de Cumprimento 

de Mandados, Responsáveis Administrativos dos 
Núcleos de Auxílio Recíproco de Oficiais de Justiça 
Avaliadores, seus substitutos, Oficiais de Justiça 
Avaliadores e demais servidores sobre a 
obrigatoriedade de utilização do Sistema Eletrônico de 
Execução Unificado (SEEU).  

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 23. 

AVISO TJ 83/2020 28/09 

Programa de Incentivo à Aposentadoria.  

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 6/2020 28/09 

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. 19, p. 19. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280489&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280490&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280486&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280440&integra=1


CONVOCAÇÃO CGJ 9/2020 28/09 

Convoca 02 (dois) servidores, preferencialmente, 

dentre os designados para a utilização do Sistema de 
Identificação Penitenciária (SIPEN), lotados em 
serventias com competência em matéria criminal, 
auditoria da justiça militar, Juizados Especiais 
Criminais, e de Violência Doméstica e Familiar contra a 
mulher, para participarem do treinamento acerca de 
recursos operacionais implantados no SIPEN, bem 
como dos principais conceitos e funcionalidades do 
Sistema, a realizar-se no dia, horário e local 
mencionados.  

 

DJERJ, ADM, n. 19, 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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