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Ato Oficial

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 10/2021

Data de
Publicação

14/04

Ementa
Avisa sobre a obrigatoriedade de declaração das
atividades de magistério exercidas pelos membros do
PJERJ, nos termos da Resolução CNJ nº 34/2007.

DJERJ, ADM, n. 142, p. 2.

AVISO EMERJ 4/2021

14/04

Avisa aos Magistrados, Professores, Servidores,
Funcionários, Prestadores de Serviço e Alunos que fica
mantido o funcionamento regular da EMERJ com
atendimento ao público e realização de atividades
administrativas presenciais das 11h às 17h, observadas
as disposições do Ato Normativo Conjunto TJ/2VP/CGJ
nº 01/2021 e do Ato Executivo nº 74/2021.

DJERJ, ADM, n. 142, p. 27.

AVISO TJ 19/2021

14/04

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. 142, p. 2.

AVISO TJ/DGPES 2/2021

14/04

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. 142, p. 25.

AVISO TJ/DGPES 3/2021

14/04

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. 142, p. 26.

CONVITE TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2
SN2/2021

14/04

Convite aos juízes de direito titulares ou em exercício
nos Tribunais do Júri das Comarcas da Capital e do
Interior para participarem da reunião remota, através
da plataforma Teams, em data e hora mencionados.

DJERJ, ADM, n. 142, p. 26.
DJERJ, 2. INST., n. 142, p. 103.

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL
8/2021

14/04

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

DJERJ, ADM, n. 142, p. 28.

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

