
 

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 
08 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 CGJ 689/2020 08/10 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores de Serviços Extrajudiciais 
com atribuição para o Registro Civil de Pessoas Naturais 
e aos Chefes de Escrivanias Judiciais que, nos 
processos judiciais de divórcio que tramitarem sob o 
pálio da gratuidade de justiça, após o trânsito em 
julgado da respectiva sentença, deverá ser a Carta de 
Sentença encaminhada por intermédio do Malote Digital 

para registro no Serviço de Registro Civil de Pessoas 
Naturais que lavrou o assento à margem do qual será 
feita a averbação.  

 

DJERJ, ADM, n. 27, p. 22. 

AVISO TJ 84/2020 08/10 

Avisa aos senhores servidores lotados nos Órgãos 
Julgadores e nas unidades administrativas da 
Presidência que foram retomados os trabalhos de 
tratamento do passivo existente decorrentes de ordens 
judiciais referentes aos mandados de prisão a serem 
atualizados no BNMP 2.0 por meio da atuação do Grupo 

Emergencial de Auxílio Programado aos Órgãos 
Julgadores - GEAP SECRETARIAS.  

 

DJERJ, ADM, n. 27, p. 2. 

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=280640&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280637&integra=1


AVISO TJ/DGPES 6/2020 08/10 

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. 27, p. 15. 

AVISO TJ/DGPES 7/2020 08/10 

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. 27, p. 16. 

AVISO TJ/ESAJ 5/2020 08/10 

Avisa que será realizado curso de Formação de Peritos 
Judiciais, turmas 02/2020, em atendimento à 
Resolução nº 02/2018 do Conselho da Magistratura do 

TJERJ.  

 

DJERJ, ADM, n. 27, p. 17. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN51/2020 08/10 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, para 
cessão de recursos para manutenção e 
desenvolvimento de novos módulos do Sistema 
Informatizado de Controle de Selos de Fiscalização 
Extrajudicial, ampliando as funcionalidades dos selos 
eletrônicos, entre a Associação dos Notários e 
Registradores do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal 
de Justiça.   

 

DJERJ, ADM, n. 27, p. 18. 

RESOLUÇÃO CONJUNTA CÂMARA CÍVEL, 

26 3/2020 
08/10 

Disciplina o julgamento por videoconferência na 
Vigésima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, 2. INST., n. 27, p. 701. 

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

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280440&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=280638&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280639&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280635&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280635&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 


