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
20 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
Edital de Remoção para Analista Judiciário
especialidade e Técnico de Atividade Judiciária.

ATO CGJ SN1/2021

sem

20/04
Alterações na publicação. DJERJ, ADM, n. 146, p.
41.

ATO CGJ SN2/2021

20/04

Enunciados da Corregedoria Geral da Justiça do Banco
de Boas Práticas Cartorárias.

DJERJ, ADM, n. 146, p. 36.

AVISO CONJUNTO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA,
2 1/2021

20/04

Avisam aos magistrados integrantes deste Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro que faz publicar,
no DJERJ, a íntegra da Resolução n.º 348 do Conselho
Nacional de Justiça, de 13 de outubro de 2020, alterada
pela Resolução CNJ n. 366/2021, de 20 de janeiro de
2021, que estabelecem diretrizes e procedimentos a
serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito
criminal, com relação ao tratamento da população
lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou
intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada,
privada de liberdade, em cumprimento de alternativas
penais ou monitorada eletronicamente.

DJERJ, ADM, n. 146, p. 2.

AVISO TJ 19/2021

20/04

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. 146, p. 6.

AVISO TJ/DGPES 2/2021

20/04

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. 146, p. 34.

ORDEM DE SERVIÇO CGJ 4/2021

20/04

Resolve que o Serviço de Promoção a Erradicação do
Sub-registro de Nascimento e a Busca de Certidões da
Corregedoria (SEPEC-CGJ) continuará responsável pelo
acompanhamento
do
e-mail
cgj.comunicadocovid@tjrj.jus.br, que somente será
desativado quando cessarem os efeitos da Portaria
Conjunta MS/CNJ nº 2/2020.

DJERJ, ADM, n. 146, p. 40.

PROVIMENTO CGJ 20/2021

20/04

Altera o artigo 1.018 e seus parágrafos do Provimento
CGJ nº. 87/2020 (Código de Normas da Corregedoria
Geral da Justiça– Parte Extrajudicial).

DJERJ, ADM, n. 146, p. 38.

PROVIMENTO CGJ 25/2021

20/04

Define a distribuição compensatória de feitos,
concernentes à competência de família, entre a Vara de
Família, da Infância e do Idoso e a 2ª Vara de Família,
ambas da Comarca de Itaboraí.

DJERJ, ADM, n. 146, p. 40.

RESOLUÇÃO TJ/OE 6/2021

20/04

Cria o Centro Judiciário de Solução de Conflitos –
CEJUSC na Comarca de Cachoeiras de Macacu.

DJERJ, ADM, n. 146, p. 35.

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

