
 

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 
08 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 EXECUTIVO TJ 70/2021 08/04 

Declara vago o Serviço do Registro Civil de Pessoas 
Naturais do 4º Distrito da Comarca de Campos dos 
Goytacazes.  

 

DJERJ, ADM, n. 138, p. 5. 

AVISO TJ 21/2021 08/04 

Avisa aos magistrados integrantes deste Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro que faz publicar, 

no DJERJ, a íntegra da Recomendação n.º 90 do 
Conselho Nacional de Justiça, de 2 de março de 2021, 
que trata da adoção de cautelas que deverão ser 
adotada pelos órgãos do Poder Judiciário quando na 
solução de conflitos que versem sobre a desocupação 

coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período 
da pandemia do coronavírus (Covid-19). 

 

DJERJ, ADM, n. 138, p. 4. 

AVISO TJ/DGPES 2/2021 08/04 

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. 138, p. 15. 

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=282943&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282939&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282859&integra=1


AVISO TJ/DGPES 3/2021 08/04 

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. 138, p. 15. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

1/2021 
08/04 

Convocam os gestores que farão a Avaliação Especial 

de Desempenho (AED) e os servidores que serão 
avaliados para realizarem capacitação na Escola de 
Administração Judiciária. 

 

DJERJ, ADM, n. 138, p. 2. 

PORTARIA EMERJ 33/2021 08/04 

Instala o Fórum Permanente de Gestão Pública 
Sustentável, e dá outras providências. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 138, p. 16. 

PORTARIA TJ 1231/2021 08/04 

Designa membros para o Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro (NUGEP-RJ). 

 

DJERJ, ADM, n. 138, p. 7. 

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