
 

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 
27 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 80/2021 27/04 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
físicos na Comarca de Parati, no dia 09 de abril de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 151, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 81/2021 27/04 

Dispõe sobre a utilização pelos servidores com 
deficiência e servidores readaptados de equipamentos 
de tecnologia assistiva que compõem a estação de 
trabalho do TJRJ, em regime de comodato, para 
atuação em trabalho remoto (home office). 

 

DJERJ, ADM, n. 151, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 82/2021 27/04 

Resolve delegar ao Coronel que menciona, Diretor da 
Divisão de Prevenção e Combate a Incêndio, 

competência para representar o Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, como pessoa física, no 
processo de renovação da inscrição do cadastro do 
Heliponto Ministro Nélson Hungria (SDNU), deste 
Tribunal de Justiça, junto a Agência Nacional de Aviação 
- ANAC. 

 

DJERJ, ADM, n. 151, p. 4. 

AVISO CGJ 155/2021 27/04 

Avisa que os e-mails destinados à Vara de Execuções 

Penais (VEP) devem ser encaminhados exclusivamente 
à veprj@tjrj.jus.br. 

 

DJERJ, ADM, n. 151, p. 40. 

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=283180&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283181&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283182&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283191&integra=1


AVISO TJ 19/2021 27/04 

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. 151, p. 2. 

AVISO TJ 32/2021 27/04 

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. 151, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 2/2021 27/04 

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. 151, p. 37. 

AVISO TJ/DGPES 4/2021 27/04 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 151, p. 37. 

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
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282859&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283168&integra=1


AVISO TJ/DGJUR 5/2021 27/04 

Avisa que, dentre os inscritos, foram selecionados os 

servidores relacionados para compor o Grupo 
Emergencial de Auxílio Programado aos Órgãos 
Julgadores - GEAP-Secretarias para atuar no terceiro 
grupo. 

 

DJERJ, ADM, n. 151, p. 35. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN20/2021 27/04 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, perante à Central de Penas e 
Medidas Alternativas da Comarca de Petrópolis, entre a 
Associação Jovens em Ação - AJA e o Tribunal de 

Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 151, p. 36. 

DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CÂMARA CÍVEL, 17 1/2021 
27/04 

Dispõe sobre a sistemática de julgamentos através de 
sessão virtual no âmbito da 17ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 151, p. 380. 

DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CÂMARA CÍVEL, 17 2/2021 
27/04 

Dispõe sobre a sistemática de julgamento na 
modalidade de sessão presencial, ordinária ou 
extraordinária, por videoconferência, no âmbito da 
Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 151, p. 381. 

ORDEM DE SERVIÇO CGJ 5/2021 27/04 

Resolve que os processos administrativos deflagrados 
pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio de 

Janeiro - DETRAN, referentes ao preenchimento 
incompleto de documento de Autorização para 
Transferência de Propriedade de Veículo (artigo 344, § 
5º, do Código de Normas - Parte Extrajudicial), deverão 
tramitar somente no Serviço de Selos - SELEX, da 
Divisão de Fiscalização Extrajudicial - DIFEX, quando a 
lacuna não se verificar nos campos de assinatura do 
vendedor e do comprador. 

 

DJERJ, ADM, n. 151, p. 39. 

PORTARIA EMERJ 69/2021 27/04 

Altera a Portaria nº 68/2021, referente ao Fórum 
Permanente de Direito Eleitoral e Político da Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 151, p. 37. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283183&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283185&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283194&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283194&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283195&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283195&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283189&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283186&integra=1


PORTARIA TJ 1304/2021 27/04 

Altera a composição da Comissão de Políticas 

Institucionais para Eficiência Operacional e Qualidade 
dos Serviços Extrajudiciais (COMEX) do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 151, p. 8. 

PORTARIA TJ 1313/2021 27/04 

Resolve dispensar Juiz de Direito da função de Juiz 
Dirigente do 5º Núcleo Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 151, p. 9. 

PORTARIA TJ 1314/2021 27/04 

Resolve designar Juiz de Direito para exercer a função 
de Juiz Dirigente do 5º Núcleo Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 151, p. 9. 

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=283184&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283187&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283188&integra=1
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