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Ato Oficial

Data de
Publicação

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

ATO CGJ SN2/2021

29/04
Atualização dos Enunciados. DJERJ, ADM, n. 153,
p. 52.

ATO EXECUTIVO TJ 83/2021

29/04

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos
eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início
ou vencimento nos dias 23 de abril do ano corrente de
2021, para o primeiro dia útil seguinte à normalização
do serviço.

DJERJ, ADM, n. 153, p. 5.

AVISO CONJUNTO CGJ/COJES 1/2021

29/04

Recomenda-se aos juízes e chefes de serventia do
sistema dos Juizados Especiais Cíveis que providenciem
imediato cadastro dos advogados que passam a
patrocinar os interesses das partes no curso da
demanda, em especial após a realização de audiência
de conciliação, instrução e julgamento.

DJERJ, ADM, n. 153, p. 52.

AVISO CONJUNTO CGJ/VICEPRESIDÊNCIA, 2 2/2021

29/04

Avisam que, em aditamento ao Aviso Conjunto CGJ/2ª
VICE n° 1/2021, devem ser observadas, para fins de
execução do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP,
as regras estabelecidas nos artigos 285 a 292 do Código
de Normas editado pela Corregedoria Geral da Justiça,
esclarecendo que na Comarca da Capital e nos Fóruns
Regionais, na hipótese de processos eletrônicos,
enquanto não houver conexão entre os sistemas de
informática, o Cartório do Juízo de conhecimento
intimará o Promotor de Justiça celebrante/proponente
da decisão homologatória do acordo, e este extrairá dos
autos os arquivos necessários à instrução da execução,
convertendo-os em formato PDF, se necessário,
remetendo-os por e-mail (anpp.pep@mprj.mp.br) ao
Promotor de Justiça com atribuição para a execução dos
ANPPs, para cadastramento no sistema SEEU,
deflagrando a execução.

DJERJ, ADM, n. 153, p. 47.

AVISO TJ 19/2021

29/04

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. 153, p. 4.

AVISO TJ 32/2021

29/04

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. 153, p. 5.

AVISO TJ 35/2021

29/04

Avisa que a Primeira Seção do E. Superior Tribunal de
Justiça, nos julgamentos dos Conflitos de Competência
n. 168.081-MA, n. 167.997-MG, n. 156.968-MG e n.
168.996-RS, considerando a tese firmada pelo E.
Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Tema n. 994-STF ("Compete à Justiça Comum
processar e julgar demandas em que se discute o
recolhimento e o repasse de contribuição sindical de
servidores públicos regidos pelo regime estatutário"),
deu nova interpretação ao enunciado n. 222 da Súmula
do E. STJ ("Compete à Justiça Comum processar e
julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista
no art. 578 da CLT") para abarcar apenas as situações
em que a contribuição sindical (imposto sindical) diz
respeito a servidores públicos estatutários, mantendose a competência para processar e julgar as ações
relativas à contribuição sindical referente a celetistas
(servidores ou não) na Justiça do Trabalho.

DJERJ, ADM, n. 153, p. 5.

AVISO TJ/COJES 3/2021

29/04

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.

Retificação. DJERJ, ADM, n. 153, p. 12.

AVISO TJ/DGPES 2/2021

29/04

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. 153, p. 47.

AVISO TJ/DGPES 4/2021

29/04

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. 153, p. 47.

EDITAL TJ 1/2021

29/04

Torna público o Edital de Abertura do Processo de
Eleição pelo Órgão Especial para vaga de 1 (um)
Magistrado em atividade para compor o Comitê Gestor
Regional da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro
Grau de Jurisdição, instituída pela Resolução CNJ nº
194/2014.

DJERJ, ADM, n. 153, p. 2.

EDITAL TJ 2/2021

29/04

Torna público o Edital de Abertura do Processo de
Eleição Direta de 2 (duas) vagas para Magistrado em
atividade no Primeiro Grau de Jurisdição para compor o
Comitê Gestor Regional da Política de Atenção
Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, instituída
pela Resolução CNJ nº 194/2014.

DJERJ, ADM, n. 153, p. 3.

EDITAL TJ 3/2021

29/04

Torna público o Edital de Abertura do Processo de
Eleição Direta de Servidores do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro para 3 (três) vagas no Comitê
Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao
Primeiro Grau de Jurisdição, instituída pela Resolução
CNJ nº 194/2014.

DJERJ, ADM, n. 153, p. 3.

Dispõe sobre o calendário de inspeções 2021 - Parecer.

PARECER CGJ SN1/2021

29/04
Alterações no Parecer. DJERJ, ADM, n. 153, p. 50.

PORTARIA EMERJ 70/2021

29/04

Altera a Portaria nº 45/2021, referente ao Fórum
Permanente dos Juízos Cíveis da Escola da Magistratura
do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ.

DJERJ, ADM, n. 153, p. 49.

PORTARIA EMERJ 71/2021

29/04

Altera a Portaria nº 49/2021, referente ao Fórum
Permanente de Biodireito, Bioética e Gerontologia da
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro EMERJ.

DJERJ, ADM, n. 153, p. 49.

PORTARIA TJ 1330/2021

29/04

Designa membros para o Grupo de Trabalho para
regulamentação dos procedimentos de conciliação e de
mediação nos processos de execução e em fase de
cumprimento de sentença (GT-EXEC).

DJERJ, ADM, n. 153, p. 10.

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

