
 

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 
14 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 CÂMARA CÍVEL, 6 1/2020 14/10 

Avisa, que a Secretaria desta Câmara continuará 
prestando os serviços somente pela forma digital, on 
line, sem atendimento presencial, até a cessação dos 
motivos que conduzem ao isolamento social.   

 

DJERJ, 2. INST., n. 30, p. 366. 

AVISO CGJ 760/2020 14/10 

Avisa aos Juízes, aos Desembargadores deste Tribunal 
de Justiça, as Corregedorias Gerais dos Tribunais de 

Justiça e aos Tribunais Regionais Federais a exclusão 
do perito judicial mencionado do cadastro de perito 
judicial, em razão da aplicação da pena de vedação de 
exercer cargo, emprego ou função pública neste 
Tribunal de Justiça pelo prazo de 10 anos, inclusive 
sendo vedada sua atuação como perito judicial.  

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 78. 

AVISO TJ 85/2020 14/10 

Avisa aos Juízes de Direito que só serão aceitas 
solicitações de alterações dos meses de férias de escala 
para o ano de 2021, mediante troca com outro 

Magistrado de igual entrância, observados o Grupo e ou 
Região a que pertencem os requerentes.  

 

DJERJ, ADM, n. 30, 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=280691&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280694&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280692&integra=1


AVISO TJ/DGPES 6/2020 14/10 

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. 30, p. 70. 

AVISO TJ/DGPES 7/2020 14/10 

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. 30, p. 70. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

24/2020 
14/10 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 73. 

PORTARIA EMERJ 44/2020 14/10 

Instala o Fórum Permanente de Direito e Relações 
Raciais da Escola da Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro - EMERJ.  

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 72. 

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