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III - CPF; 

 
IV - Data de Nascimento; 

 
V - Estado Civil; 

 
VI - E-mail institucional pessoal; 

 
VII - Telefone para contato; 

 
VIII - Matrícula. 

 
Art. 4º. O Magistrado deve designar pelo menos dois servidores, visando garantir, dessa forma, a continuidade do serviço por 

ocasião de eventuais afastamentos. 
 

Art. 5º. Para cada servidor designado deve ser fornecido um endereço eletrônico distinto, sendo certo que em nenhuma hipótese  
será permitido o cadastramento de mais de um servidor por e-mail. 

 
Art. 6º. Não serão aceitos endereços eletrônicos genéricos, como o da serventia ou de outro órgão. 

 
Art. 7º. Os Juízes em exercício nas varas são responsáveis por informar aos órgãos responsáveis pela concessão de acesso, através 

dos respectivos e-mails, sempre que ocorrer mudança de lotação, perda de vínculo ou cancelamento de designação de serventuário, 
a fim de que a conta do mesmo seja inativada e a DGTEC comunicada para, se for o caso, redirecionar o e-mail a outro servidor. 

 
Art. 8º. As disposições contidas neste ato se aplicam a outros sistemas corporativos do CNJ não citados, que já existam ou venham 

a ser criados, salvo se determinado de forma distinta em norma específica. 
 

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021. 
 

Desembargador HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio De Janeiro 

 
Desembargador RICARDO RODRIGUES CARDOZO 

Corregedor-Geral da Justiça 
 

 

 
  

id: 3907352  
 

AVISO TJ nº 82/ 2021 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Henrique Carlos de Andrade 
Figueira, no uso de suas atribuições legais, especialmente as do artigo 17, VI, da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado 

do Rio de Janeiro, AVISA aos magistrados, serventuários, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradores Estaduais 
e Municipais, Polícia Civil, Polinter, advogados, Núcleos de Auditoria Técnica do plantão judiciário, partes e usuários sobre a 

manutenção programada dos equipamentos e sistemas centrais de informática referente ao mês de JULHO de 2021 que será 

realizada a partir das 20:00 horas do dia 24/07/2021 (sábado), com previsão de término às 8:00 horas do dia 25/07/2021 
(domingo), quando os sistemas poderão apresentar instabilidades, inclusive no Portal Corporativo do TJ/RJ. 

As manutenções programadas referentes aos meses de AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO do ano corrente estão previstas para 

ocorrer nas seguintes datas:  

 
_AGOSTO: 21 e 22 de AGOSTO.  

 
_SETEMBRO: 18 e 19 de SETEMBRO.  

 
_OUTUBRO: 23 e 24 de OUTUBRO.  

 
Rio de janeiro, 22 de julho de 2021. 

 
Desembargador HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
 

 
  
id: 3907353  

 

ATO EXECUTIVO nº 118/ 2021 

 
Dispõe sobre as atividades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro e seu respectivo funcionamento em razão do atual quadro 

da pandemia de COVID-19.  
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Henrique Carlos de Andrade 
Figueira, no uso das suas atribuições legais;  
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CONSIDERANDO o que dispõe o Ato Normativo Conjunto TJ/2VP/CGJ nº 01/2021; 

 
CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade jurisdicional e a necessidade de se assegurarem condições mínimas para sua 

continuidade, respeitados os protocolos de segurança sanitária, visando a preservação da saúde de seus membros, serventuários, 
agentes públicos, advogados e usuários em geral; 

 
CONSIDERANDO os princípios da duração razoável do processo, celeridade (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), eficiência (art. 37, 

caput, da CF) e continuidade dos serviços públicos; 
 

CONSIDERANDO a independência do Poder Judiciário, que lhe confere autonomia para estabelecer regramentos conforme as 
características da atividade essencial que presta à sociedade civil; 

 
CONSIDERANDO a similitude de tratamento das atividades judiciárias com o sistema de funcionamento estabelecido para os 

demais serviços essenciais da Administração Pública estadual e municipal; 
 

CONSIDERANDO os atuais níveis de internações em enfermaria e UTI no Estado do Rio de Janeiro; 
 

CONSIDERANDO o atual número de servidores, estagiários e colaboradores já vacinados com a segunda dose da vacina contra a 
COVID-19, ou dose única, que podem retornar em segurança ao trabalho presencial, medida já considerada no Decreto Estadual n. 

47.683/2021; 
 

CONSIDERANDO o que estabelece o Ato Executivo n. 97/2021; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. A partir do dia 02 de agosto do corrente ano retornarão ao trabalho presencial todos os servidores, terceirizados e 
estagiários que já tenham sido vacinados com a segunda dose da vacina contra a COVID-19, ou dose única. O retorno deverá se dar 

quinze dias após a aplicação da segunda dose, ou da dose única. 
 

Art. 2º. Retornarão ao trabalho presencial também aqueles ainda não vacinados que tenham sido inseridos em faixa etária ou grupo 
de prioridade que já foram objeto da vacinação com a segunda dose ou dose única.  

 
Art. 3º. Aqueles já completamente vacinados e inseridos em grupo de risco que possuam contraindicações médicas para retorno ao 

trabalho presencial deverão encaminhar ao DESAU relatório médico fundamentado para a devida verificação. 
 

Art. 4º. Todos aqueles mencionados nas condições dos artigos anteriores serão excluídos da base de cálculo prevista no art. 1º do 
Ato Executivo n. 97/2021.  

 
Art. 5º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, ficando parcialmente revogado o Ato Executivo n. 97/2021.  

 
 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2021. 

 
Desembargador HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
 

 
 

  
id: 3907354 

  

 

Processo SEI n. 2020-0623507 
 

DECISÃO 
  

 
No exercício da competência prevista no artigo 82, inciso III, da Lei Estadual nº 287/79, acolho as justificativas consolidadas 

na Informação DICON/SECOC (documento nº2431149), e, por seus próprios fundamentos que passam a integrar a presente 
decisão, AUTORIZO, com amparo no art. 61, caput, da Lei nº 8.666/93, relativamente ao contrato nº 003/586/2018, celebrado 

com a empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A, 1ª Alteração Subjetiva, a partir de 05/01/2021, visando à alteração da Razão 
Social, de Thyssenkrupp Elevadores S.A. para TK Elevadores Brasil Ltda, mantendo-se a inscrição no CNPJ sob o nº. 

90.347.840/0014-32, conforme atos registrados na JUCISRS, com sede na Avenida Julio de Castilhos, 120 – Centro Histórico – 
Porto Alegre – RS, na Ata de Assembleia Geral Extraordinária e na Carta da TK sobre manutenção do CNPJ. Publique-se. Após, 

encaminhem-se os autos à DGPCF, bem como ao DELFA, para as medidas de suas respectivas esferas de competências. 
 

 
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2021. 

 
Desembargador HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
 

 
  
 


