
 

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 
30 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 

AVISO CGJ 156/2021 30/04 

Avisa que a partir da data da vigência deste aviso o 
valor do selo eletrônico de fiscalização será de R$ 1,58. 

 

DJERJ, ADM, n. 154, p. 19. 

AVISO CGJ 287/2021 30/04 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores dos Serviços Extrajudiciais 
com atribuição de Registo de Imóveis no Estado do Rio 
de Janeiro que a primeira cota do Fundo para 
Implementação e Custeio do Serviço de Registro 
Eletrônico de Imóveis – FIC/SREI (Lei nº 13.465/2017, 
alterada pela Lei 14.118/2021), art. 76, §§ 9º e 10; 
Provimento nº 115/2021, da Corregedoria Nacional de 
Justiça) será devida no último dia útil do mês de abril 
de 2021, e tomará por base os emolumentos 

percebidos no período de 1º a 31 de março de 2021, 
prosseguindo-se os recolhimentos seguintes em 
consonância com o § 2º do art. 6º do Provimento. 

 

DJERJ, ADM, n. 154, p. 22. 

AVISO CONJUNTO TJ/COMAQ 12/2021 30/04 

Leva ao conhecimento dos Juízes a lista dos 
magistrados selecionados para integrar o Grupo de 
Sentença no quadrimestre (maio, junho, julho e 
agosto/2021), de acordo com o art. 9º da Resolução 
TJ/OE/RJ nº 14/2015. 

 

DJERJ, ADM, n. 154, 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=283260&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283261&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283246&integra=1


AVISO TJ 19/2021 30/04 

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. 154, p. 3. 

AVISO TJ 32/2021 30/04 

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. 154, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 2/2021 30/04 

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. 154, p. 10. 

AVISO TJ/DGPES 3/2021 30/04 

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. 154, p. 11. 

AVISO TJ/DGPES 4/2021 30/04 

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. 154, p. 11. 

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=282872&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283168&integra=1


LISTA DE ANTIGUIDADE TJ SN6 30/04 

Lista unificada de antiguidade dos funcionários públicos 

do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça e Corregedoria 
Geral da Justiça). 

 

Lista de Progressão/Promoção. DJERJ, ADM, n. 
154, p. 11. 

PORTARIA TJ 1332/2021 30/04 

Resolve designar o Juiz de Direito mencionado para 
exercer a função de Juiz Dirigente do 4º Núcleo 
Regional, sem prejuízo de suas atribuições, no período 
de 02 a 31 de maio de 2021.  

 

DJERJ, ADM, n. 154, p. 7. 

PORTARIA TJ 1340/2021 30/04 

Resolve designar o Juiz de Direito mencionado para 
exercer a função de Juiz Coordenador da Central de 
Depositário Judicial da Comarca da Capital. 

 

DJERJ, ADM, n. 154, p. 7. 

PORTARIA TJ 1341/2021 30/04 

Resolve designar o Juiz de Direito mencionado para 
exercer a função de Juiz Coordenador da Central de 
Arquivamento da Comarca de Nova Iguaçu/Mesquita.  

 

DJERJ, ADM, n. 154, p. 8. 

PORTARIA TJ 1342/2021 30/04 

Resolve designar a Juíza de Direito mencionada para 
exercer a função de Juíza Coordenadora da Central de 

Distribuição da Comarca de Nova Iguaçu/Mesquita. 

 

DJERJ, ADM, n. 154, p. 8. 

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=152967&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283247&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283248&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283249&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283250&integra=1
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