
 

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 
26 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 EXECUTIVO TJ 79/2021 26/04 

Resolve suspender as atividades presenciais no cartório 
da 5ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca - Comarca 
da Capital e nas dependências do GABPRES-DEAPE do 
respectivo fórum, no dia 23/04/2021 (sexta-feira) a 
partir das 13h, até o dia 26/04/2021 (segunda-feira), 
às 11h. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 5. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

6/2021 
26/04 

Dispõe sobre o recolhimento das despesas eletrônicas 
de digitalização de documentos e impressão de cópias 
nos mandados expedidos pela via postal em processos 
eletrônicos. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 3. 

ATO NORMATIVO TJ 10/2021 26/04 

Altera o ato de instituição do Comitê Gestor de Proteção 
de Dados Pessoais (CGPDP). 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 4. 

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=283172&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283169&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283169&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283171&integra=1


AVISO CGJ 154/2021 26/04 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 

Expediente e Interventores de Serviços Extrajudiciais 
com atribuição para o Registro Civil de Pessoas Naturais 
e aos Chefes de Escrivanias Judiciais que nos processos 
judiciais de divórcio que tramitarem sob o pálio da 
gratuidade de justiça, após o trânsito em julgado da 
respectiva sentença, a carta de sentença deverá ser 
encaminhada por intermédio do malote digital, para 
registro, no Serviço de Registro Civil de Pessoas 
Naturais do 1° Ofício ou da 1ª subdivisão judiciária de 
cada comarca. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 14. 

AVISO CGJ 286/2021 26/04 

Avisa aos magistrados que se inscreveram para as 
vagas de promoção anunciadas no Edital n. 5/2021, 
publicado no DJe de 19 de abril de 2021, pelo critério 
de merecimento, deverão apresentar, até às 10:00h do 
dia marcado para exame das candidaturas pelo 
Conselho da Magistratura, cópia de 03 (três) sentenças, 
que tenham sido proferidas nos últimos 24 meses. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 13. 

AVISO TJ 19/2021 26/04 

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. 150, p. 2. 

AVISO TJ 32/2021 26/04 

Avisa aos magistrados e servidores ativos do Quadro 
Único do PJERJ, bem como aos comissionados, que está 
prorrogado até o dia 7 de junho de 2021, o prazo para 
lançamento no Portal de Magistrados e Servidores, das 
declarações de bens e de rendimentos referentes ao 
exercício 2021 (ano-calendário 2020), em 
cumprimento à instrução normativa RFB nº 2.020, 
publicada no D.O.U de 12/04/2021, bem como ao 
previsto na Lei Federal nº 8429/1992, no Provimento 
nº 2/94 do E. Conselho da Magistratura. E a 
Recomendação nº 10/2013 do Conselho Nacional da 

Justiça. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 150, p. 2. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283175&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283170&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=283142&integra=1


AVISO TJ 34/2021 26/04 

Dispõe sobre ampla divulgação às decisões proferidas 
em sede de Plantão Judiciário sobre COVID 19. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 3. 

AVISO TJ/DGJUR 4/2021 26/04 

Avisa que foram selecionados os servidores 
relacionados para compor o Grupo Emergencial de 

Auxílio Programado aos Órgãos Julgadores - GEAP-3VP. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 10. 

AVISO TJ/DGPES 2/2021 26/04 

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. 150, p. 12. 

AVISO TJ/DGPES 3/2021 26/04 

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. 150, p. 13. 

AVISO TJ/DGPES 4/2021 26/04 

Avisa que, no período de 26/04/2021 a 31/05/2021, os 
servidores poderão optar pela percepção dos auxílios 
alimentação/refeição em uma das modalidades 
mencionadas. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 13. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN19/2021 26/04 

Convênio de cooperação mútua para a realização de 
eventos esportivos, culturais e de outras naturezas no 
Estado do Rio de Janeiro, entre o Serviço Social da 
Indústria - Departamento Regional do Estado do Rio de 
Janeiro - SESI-RJ e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 12. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283167&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283164&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=283168&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283166&integra=1


PORTARIA TJ 1308/2021 26/04 

Altera a composição do Comitê Gestor de Proteção de 
Dados Pessoais (CGPDP). 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 7. 

PORTARIA TJ 1311/2021 26/04 

Designa servidores como procuradores para atuarem, 
em conjunto ou isoladamente, como representantes do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 8. 

PROVIMENTO CGJ 26/2021 26/04 

Resolve alterar o parágrafo 2º do artigo 33 do Código 
de Normas da Corregedoria Geral da Justiça - Parte 
Judicial. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 14. 

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