
 

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 
13 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 CGJ SN1/2021 13/04 

Edital de Remoção para Analista Judiciário sem 
especialidade e Técnico de Atividade Judiciária. 

 

DJERJ, ADM, n. 141, p. 85. 

ATO EXECUTIVO TJ 72/2021 13/04 

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início 
ou vencimento no dia 25 de agosto de 2020, para o 
primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 

 

DJERJ, ADM, n. 141, p. 13. 

ATO EXECUTIVO TJ 73/2021 13/04 

Dispõe sobre a utilização pelos servidores de 

equipamentos do TJRJ, em regime de comodato, para 
atuação em trabalho remoto (home office). 

 

DJERJ, ADM, n. 141, p. 14. 

ATO EXECUTIVO TJ 74/2021 13/04 

Dispõe sobre as atividades do Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro e seu respectivo 
funcionamento em razão do atual quadro da pandemia 
de COVID-19.  

 

DJERJ, ADM, n. 141, p. 5. 

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=283016&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283008&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283009&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283003&integra=1


ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 2/CGJ 1/2021 
13/04 

Dispõe sobre as atividades do Poder Judiciário do 

Estado do Rio de Janeiro, seu respectivo funcionamento 
em razão da pandemia de COVID-19 e dá outras 
providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 141, p. 2. 

AVISO TJ 19/2021 13/04 

Avisa aos magistrados e servidores ativos do Quadro 
Único do PJERJ, bem como aos comissionados, que 
deverão lançar no Portal de Magistrados e Servidores, 
até o dia 07 de maio de 2021, as declarações de bens 
e de rendimentos referentes ao exercício 2021 (ano 
calendário 2020), em atendimento ao previsto na Lei 

Federal nº 8429/1992, no Provimento nº 2/94 do E. 
Conselho da Magistratura, bem como ao teor da 
Recomendação nº 10/2013 do Conselho Nacional da 
Justiça. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 141, p. 11. 

AVISO TJ 22/2021 13/04 

Avisa sobre a disponibilização do Novo Portal de 
Serviços do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro para todos os operadores de direito e dá outras 
providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 141, p. 11. 

AVISO TJ 23/2021 13/04 

Divulga a realização do "I Colóquio Jurídico Brasil-
Organização dos Estados Americanos (OEA): boas 
práticas do Direito brasileiro". 

 

DJERJ, ADM, n. 141, p. 12. 

AVISO TJ 26/2021 13/04 

Avisa aos Senhores Magistrados e Chefes de 
Serventias, sobre a necessidade de priorização das 
audiências em que seja indispensável a permanência de 
intérprete para auxiliar o juízo nos diversos idiomas e 
linguagem brasileira de sinais (LIBRAS). 

 

DJERJ, ADM, n. 141, p. 12. 

AVISO TJ 27/2021 13/04 

Avisa que a planilha de Distribuição de Veículos Ativos 

da Frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
no ano de 2020 foi devidamente atualizada. 

 

DJERJ, ADM, n. 141, p. 13. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283002&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283002&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282956&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283004&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283005&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283006&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283007&integra=1


AVISO TJ/DGPES 2/2021 13/04 

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. 141, p. 81. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

2/2021 
13/04 

Convocam os gestores do PJERJ para realizarem a 
Avaliação Especial de Desempenho e os servidores em 
estágio probatório para serem avaliados. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 141, p. 6. 

PORTARIA EMERJ 39/2021 13/04 

Instala o Fórum Permanente de Estudos 

Constitucionais, Administrativos e de Políticas Públicas 
Professor Miguel Lanzellotti Baldez e dá outras 
providências. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 141, p. 82. 

PORTARIA EMERJ 46/2021 13/04 

Altera a Portaria nº 32/2021, referente ao Fórum 
Permanente de Saúde Pública e Acesso à Justiça, da 
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - 
EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 141, p. 84. 

PORTARIA EMERJ 66/2021 13/04 

Altera a Portaria nº 56/2020, de 25 de novembro de 
2020, referente à composição da Equipe Editorial da 
Revista da EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 141, p. 83. 

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