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

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

AVISO TJ 19/2021 28/04 

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. 152, p. 2. 

AVISO TJ 32/2021 28/04 

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. 152, 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=283142&integra=1


AVISO TJ/COJES 3/2021 28/04 

Avisa aos Juízes de Direito integrantes do Sistema de 

Juizados Especiais a fixação da tese, resultado do 
julgamento do Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência nº 0001930-08.2020.8.19.0209 e 
consolida o Aviso COJES nº 02/2021, conforme Anexos 
I e II. 

 

DJERJ, ADM, n. 152, p. 7. 

AVISO TJ/DGPES 2/2021 28/04 

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. 152, p. 15. 

AVISO TJ/DGPES 3/2021 28/04 

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. 152, p. 15. 

AVISO TJ/DGPES 4/2021 28/04 

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. 152, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN21/2021 28/04 

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 Teresópolis, entre 
o município de Sumidouro e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 152, p. 14. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283205&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=283206&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN56/2020 28/04 

Convênio de cooperação mútua para implementação do 

aplicativo progressivo para web denominado "Maria da 
Penha Virtual", por cessão gratuita de tecnologia, a fim 
de garantir a distribuição de pedidos de medida 
protetiva de urgência, prevista na Lei 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha), por meio virtual, aos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da 
Comarca da Capital, entre a Escola da Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro - EMERJ, a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - Faculdade de Direito e o 
Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 152, p. 

14. 

EDITAL-PAUTA CM SN2/2021 28/04 

Faz público que será realizada no próximo dia 06 de 
maio de 2021, quinta-feira, a partir das 13h00min 
(treze horas), na plataforma Microsoft Teams, sessão 
de julgamento por videoconferência do Egrégio 
Conselho da Magistratura na qual serão recomendados 
os nomes dos candidatos à promoção aos cargos de 
Desembargador, a serem preenchidos pelos critérios 
mencionados no Edital de Promoção OE nº 05/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 152, p. 17. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 5/2021 
28/04 

Ementário de Jurisprudência Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 152, p. 18. 

PORTARIA CGJ 714/2021 28/04 

Delega as competências que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 152, p. 23. 

PROVIMENTO CGJ 27/2021 28/04 

Altera a numeração do parágrafo 4º do artigo 245 do 

Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça – 
Parte Judicial. 

 

DJERJ, ADM, n. 152, p. 22. 

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