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Tribunal de Justiça: www.tjrj.jus.br, em: Consultas > Legislação > Atos Oficiais do PJERJ.
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Ato Oficial

Data de
Publicação

Ementa
Altera o Ato Normativo TJ nº. 13, de 07/12/2018.

ATO NORMATIVO TJ 9/2021

22/04
DJERJ, ADM, n. 148, p. 4.

ATO TJ/TEM SN4/2020

22/04

Dispõe sobre apresentação do relatório com os
principais fatos e etapas do processo de impeachment
de Wilson Witzel, nos termos do procedimento
aprovado pelo Tribunal Especial Misto - Decisão.

Alterações na Decisão. DJERJ, ADM, n. 148, p. 15.

AVISO CONJUNTO TJ/JI 2/2021

22/04

Avisa aos Senhores Magistrados, Ministério Público,
Defensoria Pública, Advogados, Servidores, parceiros e
ao público em geral, acerca da prorrogação da
suspensão do atendimento presencial com os ônibus da
Justiça Itinerante e dá outras providências.

DJERJ, ADM, n. 148, p. 2.

AVISO TJ 19/2021

22/04

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. 148, p. 2.

AVISO TJ 30/2021

22/04

Avisa que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº. 5.796, em Sessão Virtual realizada no período de
26.3.2021 a 7.4.2021, julgou procedente o pedido para
declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 7.718/2017 e
do art. 2° da Lei nº 7.717/2017, ambas do Estado do
Rio de Janeiro, nos termos do voto do Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, as quais versam acerca do
imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA.

DJERJ, ADM, n. 148, p. 3.

AVISO TJ 31/2021

22/04

Avisa que, atendendo as solicitações efetuadas pelas C.
Câmaras Criminais, oriundas do Ato Executivo nº
221/2019, fica estabelecido o cronograma para os
Trabalhos do GEAP-Secretarias.

DJERJ, ADM, n. 148, p. 3.

AVISO TJ 33/2021

22/04

Avisa aos Senhores (as) Magistrados (as), Chefes de
Serventias,
Defensoria
Pública,
Advogados
e
Serventuários da Justiça que atuam nas serventias
judiciais que resolve alterar a parte final do art. 7º
do Aviso 44/2020, uma vez que eventuais ordens de
bloqueios ou desbloqueios em conta corrente de
devedores são encaminhadas via sistema Sisbajud em
substituição ao sistema Bacenjud.

DJERJ, ADM, n. 148, p. 4.

AVISO TJ/DGPES 2/2021

22/04

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. 148, p. 13.

AVISO TJ/DGPES 3/2021

22/04

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. 148, p. 13.

ORDEM DE SERVIÇO CGJ 4/2021

22/04

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.

Retificação. DJERJ, ADM, n. 148, p. 17.

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

