
 

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 
07 de abril de 2021, 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 TJ SN4/2021 07/04 

Dispõe sobre apresentação das declarações de bens e 
de rendimentos referentes ao exercício 2021 (ano 
calendário 2020) - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 4. 

AVISO CGJ 149/2021 07/04 

Avisa aos Magistrados, Chefes de Serventia, 
Substitutos das unidades judiciais de 1ª instância, com 

competência criminal, que deverão, nos termos do 
disposto no art. 258, XXVIII, alíneas "a" e "b", do 
Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, comunicar a sentença penal 
condenatória ao coordenador da Secretaria de 

Administração Penitenciária - SEAP, por meio do "ofício 
de comunicação de resultado de processo para 
transferência de regime prisional" (andamento 52, 
texto 1523, do sistema informatizado), para que seja 
providenciada a transferência do condenado para o 
estabelecimento prisional compatível com o regime 

fixado, sendo desnecessária a remessa da sentença. 

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 25. 

AVISO TJ 20/2021 07/04 

Dispõe sobre o bloqueio/arrestos de conta exclusiva de 
titularidade da Prefeitura da Cidade de São Gonçalo. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 137, 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=282924&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282937&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282902&integra=1


AVISO TJ/DGPES 2/2021 07/04 

Avisa, aos servidores que possuem dependentes no 
plano de saúde Amil com mensalidades descontadas em 
folha de pagamento, que foram detectadas 
inconsistências nas informações prestadas pela 

operadora de saúde Amil, o que ensejou o lançamento 
equivocado dos valores relativos às despesas com 
plano de saúde dos dependentes no comprovante de 
rendimentos atualmente disponível; a partir desta data 
está disponibilizado novo comprovante de rendimentos 
para declaração do Imposto de Renda de 2020, 

devidamente corrigido. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 137, p. 9. 

AVISO TJ/DGPES 3/2021 07/04 

Avisa a todos os magistrados e servidores a 
prorrogação do prazo para comprovação de despesas 
realizadas nos exercícios de 2017, 2018 e 2019. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 137, p. 10. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 8/2021 07/04 

Dispõe sobre a disponibilização da ferramenta "BALCÃO 
VIRTUAL" e os respectivos links de acesso.  

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN16/2021 07/04 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, junto à Central de Penas e 
Medidas Alternativas da Comarca de Teresópolis, entre 
a Casa do Caminho e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 9. 

CONVITE TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 

SN1/2021 
07/04 

Convite aos juízes de direito titulares ou em exercício 
junto aos juízos com competência criminal das 
Comarcas da Capital e do Interior para participarem da 
reunião remota, através da plataforma Teams, em data 

e hora mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 10. 
DJERJ, 2. INST., n. 137, p. 116. 

EDITAL EMERJ SN1/2021 07/04 

Edital de concurso público para seleção e ingresso no 
Curso de Especialização em Direito Público e Privado - 
2º Semestre - 2021. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 137, p. 11. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282859&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282872&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282923&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282926&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282928&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282928&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282913&integra=1


EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

7/2021 
07/04 

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

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 18. 

PARECER CGJ SN1/2021 07/04 

Dispõe sobre o calendário de inspeções - abril/2021 - 
Parecer. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 137, p. 21. 

PORTARIA TJ 1219/2021 07/04 

Designa membros para a Comissão de Políticas 
Institucionais para Eficiência Operacional e Qualidade 

dos Serviços Extrajudiciais (COMEX) do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 137, p. 4. 

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=282929&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282929&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282915&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282925&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

