
 

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 
19 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 

AVISO TJ 19/2021 19/04 

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. 145, p. 2. 

AVISO TJ 24/2021 19/04 

Avisa aos Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das 
Câmaras Cíveis, dos Juízos com competência em 
matéria fazendária e cível, nos termos do art. 980, § 
único do CPC, foi prorrogado o prazo de suspensão dos 
feitos que tramitem, no âmbito Estadual, em qualquer 
juízo e grau de jurisdição, que versem sobre 
esgotamento sanitário na Comunidade do Anil, 

conforme estabelecido no acórdão proferido 
pelos Desembargadores da E. Seção Cível deste 
Tribunal nos autos do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas nº 0061204-
79.2019.8.19.0000. 

 

DJERJ, ADM, n. 145, 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=282956&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283091&integra=1


AVISO TJ 25/2021 19/04 

Avisa que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº. 5.481, em Sessão Virtual realizada no período de 
19.3.2021 a 26.3.2021, "julgou procedente o pedido 
formulado para declarar a inconstitucionalidade das 
Leis nºs 7.183, de 29 de dezembro de 2015, e 4.117, 
de 27 de junho de 2003, do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 145, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 2/2021 19/04 

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. 145, p. 22. 

AVISO TJ/DGPES 3/2021 19/04 

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. 145, p. 22. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN18/2021 19/04 

Convênio de adesão ao Convênio nº 39/2019 entre o 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio 

de Janeiro e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 145, p. 21. 

EDITAL TJ/DEMOV 5/2021 19/04 

Faz público para conhecimento dos Juízes de Direito de 
Entrância Especial que se encontra aberta a inscrição 
para 03 (três) cargos de Desembargador, a serem 
preenchidos pelos critérios indicados. 

 

DJERJ, ADM, n. 145, p. 23. 

PROVIMENTO CGJ 22/2021 19/04 

Altera a redação do artigo 82, caput, do Código de 
Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial e dá outras 
providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 145, p. 25. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283092&integra=1
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=283093&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283096&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283098&integra=1


PROVIMENTO CGJ 23/2021 19/04 

Dispõe sobre a criação da Comissão de Estudos e 

Aprimoramento do Código de Normas da Corregedoria-
Geral da Justiça - Parte Extrajudicial e dá outras 
providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 145, p. 25. 

PROVIMENTO CGJ 24/2021 19/04 

Altera a redação dos artigos 48, caput e § 3º e seu 
inciso II, 51-E, 51-F, caput e 63, caput, do Código de 
Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial e dá outras 
providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 145, p. 26. 

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=283099&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283102&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

