
 

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 
23 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 

ATO EXECUTIVO TJ 140/2020 23/10 

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início 
ou vencimento nos dias 21 e 22 de outubro de 2020, 
para o primeiro dia útil seguinte à normalização do 
serviço.  

 

DJERJ, ADM, n. 37, p. 2. 

AVISO CGJ 840/2020 23/10 

Avisa sobre nova ferramenta disponível para o 

armazenamento de audiências realizadas pelas 
plataformas CISCO WEBEX e TEAMS.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 37, p. 7. 

AVISO TJ/DGPES 7/2020 23/10 

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. 37, p. 4. 

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=280837&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280827&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280620&integra=1


PORTARIA CGJ 1429/2020 23/10 

Resolve designar a Equipe Técnica de analistas 

judiciários na especialidade psicólogo e assistente 

social do Juizado de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher (JVDFM) da comarca de Duque de 

Caxias (4º NUR) para prestar auxílio à Equipe Técnica 

Interdisciplinar Criminal (ETICRIM) - Duque de Caxias 

(4º NUR), sem prejuízo das suas funções.  

 

DJERJ, ADM, n. 37, p. 7. 

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=280838&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

