
 

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 
07 de junho 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 99/2021 07/06 

Resolve instituir, no âmbito do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, o Conselho Deliberativo do 

Programa de Assistência à Saúde do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ-MED. 
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ATO NORMATIVO CONJUNTO 

TJ/CGJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 2/2021 
07/06 

Altera a limitação quantitativa para requisição diária 
junto ao GSE/SOE/SEAP visando a apresentação de 
réus presos para a realização das audiências 
presenciais. 
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AVISO CGJ 164/2021 07/06 

Avisa aos chefes de serventia, substitutos e 
responsáveis pelo lançamento da frequência das 
unidades judiciais de 1ª. Instância, que deverão 
registrar, por ocasião do lançamento da frequência no 
sistema WEB, o código "140 - Regime Especial de 
Teletrabalho Remoto Externo (RETE)" a todos os 
servidores que se encontram submetidos a tal regime, 
excetuando-se os que se encontram incluídos em RETE 
simplificado. 
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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=283657&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283459&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283459&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283662&integra=1


AVISO CGJ 417/2021 07/06 

Avisa aos Magistrados e às Serventias Judiciais do 

Estado do Rio de Janeiro que as pesquisas de bens 
imóveis em nome de executados devem ser realizadas 
pelo Sistema de Penhora Online, que está sob 
administração da Central de Serviços Compartilhados 
do respectivo Estado, em www.penhoraonline.org.br - 
módulo de "Pesquisa de Bens". 
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AVISO TJ 32/2021 07/06 

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. 
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AVISO TJ 59/2021 07/06 

Avisa aos Magistrados e Servidores do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro acerca do resultado 
da votação da eleição direta para membro do Comitê 
Gestor Regional de Política de Atenção Prioritária ao 
Primeiro Grau de Jurisdição. 
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AVISO TJ/DGJUR 9/2021 07/06 

Avisa que as atividades do GEAP-Secretarias da 6ª 
Câmara Criminal restarão suspensas, a contar de 02 de 
junho de 2021, até a adequação das dúvidas surgidas, 

retornando após para a finalização do cadastramento 
dos atos. 
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AVISO TJ/DGPES 5/2021 07/06 

Avisa aos servidores que possuem débito de pensão 
alimentícia, com pagamento de cota de subsistência 
descontada em folha de pagamento, que deverão se 
manifestar formalmente até 10/06/2021, por meio de 
e-mail encaminhado à Central de Atendimento de 
Pessoal, informando a existência de débito e respectivo 
valor, a fim de que este seja repassado ao (à) cotista 

quando do pagamento das parcelas indenizatórias 
definidas no Aviso nº 43/2021. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 178, p. 18. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283666&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=283655&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283661&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283610&integra=1


PORTARIA EMERJ 58/2021 07/06 

Altera a Portaria nº 57/2021, referente ao Fórum 
Permanente de Direito e Economia da Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 178, p. 18. 

PORTARIA MI TJ 507/2021 07/06 

Resolve aditar a Portaria MI/424, publicada no D.J.E.R.J 
em 11/05/2021, e esclarecer que no dia 29 de junho de 
2021 as medidas de caráter urgente, tendo em vista o 

feriado municipal, somente serão examinadas pelo juiz 
de direito em exercício na vara mencionada, mantida a 
portaria nos seus demais termos. 
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PORTARIA TJ 1639/2021 07/06 

Designa membros para o Comitê de Promoção da 
Igualdade de Gênero, de Apoio às Magistradas e 
Servidoras e de Prevenção e Enfrentamento do Assédio 
e da Discriminação (COGEN). 
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RESOLUÇÃO TJ/OE 4/2021 07/06 

Altera o tabelamento nas Comarcas de Entrância 
Especial para as substituições nos casos de 
impedimento, suspeição e faltas ocasionais. 
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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