
 

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 
20 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 697/2020 20/10 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores dos Serviços Extrajudiciais 
deste Estado que foi denunciado à Diretora do Foro 
Norte da Ilha, Comarca da Capital - Florianópolis - SC, 
a lavratura na Escrivania de Paz do Distrito de 
Canasvieiras, de Escritura Pública de Compra e Venda, 
mediante fraude na documentação dos supostos 
outorgantes mencionados.  

 

DJERJ, ADM, n. 34, p. 43. 

AVISO TJ/DGPES 6/2020 20/10 

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. 34, p. 31. 

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=280791&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280440&integra=1


AVISO TJ/DGPES 7/2020 20/10 

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. 34, p. 32. 

EDITAL EMERJ SN1/2020 20/10 

Edital de concurso público para seleção e ingresso no 

Curso de Especialização em Direito Público e Privado - 

1º semestre - 2021. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 34, p. 34. 

PORTARIA EMERJ 46/2020 20/10 

Altera a Portaria nº 18/2020 de 01 de julho de 2020, 
referente à composição da Equipe Editorial da Revista 
Direito em Movimento.  

 

DJERJ, ADM, n. 34, p. 40. 

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=280620&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280764&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280790&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

