
 

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 janeiro 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 13/2020 14/01 

Avisa aos Senhores Responsáveis pelo Expediente e 

Interventores dos Serviços Extrajudiciais do Estado do 

Rio de Janeiro que quaisquer parentes de responsável 

pelo expediente, interino ou não, ou interventor de 

serventia extrajudicial, assim considerados nos termos 

da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal 

Federal, deverão ser demitidos no prazo de 5 (cinco) 

dias e comunicada a demissão à Corregedoria, arcando 

o responsável pelo expediente ou interventor, com as 

despesas trabalhistas decorrentes da rescisão da 

contratação que efetuou. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 87, p. 46. 

AVISO TJ 93/2019 14/01 

Convoca os servidores efetivos ativos e inativos do 

PJERJ, titulares do plano de saúde AMIL, que possuam 

dependentes no plano e que pretendam declará-los na 

próxima Declaração Anual de Imposto de Renda, para 

informar o(s) número(s) do(s) CPF(s) do(s) 

respectivo(s) dependente(s) no prazo de 60 (sessenta) 

dias, com o objetivo de que seja possível a este Tribunal 

prestar corretamente essa informação à Receita 

Federal, bem como emitir os demonstrativos anuais 

para o imposto de renda compatíveis com a DIRF. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 87, 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=219938&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219286&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN59/2018 14/01 

Convênio de cooperação técnica que consiste em 

permitir o acesso, via web, a magistrados e servidores 

públicos do Tribunal, ao sistema eletrônico denominado 

'Portal Jud' da VIVO, possibilitando o fornecimento de 

informações de dados cadastrais de seus clientes 

entre a Telefonica Brasil SA - VIVO e o Tribunal de 

Justiça. 

 

Alteração no Convênio. DJERJ, ADM, n. 87, p. 42. 

PORTARIA NUR, 12 2/2019 14/01 

Resolve alterar o Juiz de Direito designado para presidir 

a correição do CEJUSC do Fórum Regional da 

Leopoldina e do 11º RCPN da Capital, mantendo-se, no 

mais, o contido na Portaria nº 001/2019. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 87, p. 51. 

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=212616&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219405&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

