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
08 de janeiro 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

AVISO TJ 1/2021

Data de
Publicação

08/01

Ementa
Avisa aos Magistrados que atuam na área criminal
deste Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro que
faz publicar, no DJERJ, a íntegra da Resolução n.º 356
do Conselho Nacional de Justiça, de 27 de novembro de
2020, que versa sobre os procedimentos a serem
aplicados na alienação antecipada de bens apreendidos,
sequestrados ou arrestados em procedimentos
criminais e dá outras providências.

DJERJ, ADM, n. 84, p. 2.

AVISO TJ 2/2021

08/01

Avisa aos Magistrados integrantes deste Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro que no período
compreendido entre os dias 7 e 15 de janeiro de 2021
o Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos da
Diretoria Geral de Comunicação e de Difusão do
Conhecimento - DGCOM/DEGEA somente irá proceder
aos pedidos de desarquivamento de processos e
documentos em caráter de urgência, que deverão ser
encaminhados
ao
endereço
eletrônico
degea.centralatendimento@tjrj.jus.br.

DJERJ, ADM, n. 84, p. 4.

EDITAL PAUTA CM SN1/2021

08/01

Faz público que será realizada no próximo dia 21 de
janeiro de 2021, quinta-feira, a partir das 13h01min
(treze horas e um minuto), 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.

DJERJ, ADM, n. 84, p. 41.

PORTARIA TJ 1965/2021

08/01

Resolve alterar a nomenclatura, simbologia e
subordinação do cargo em comissão e funções
gratificadas da estrutura da Vara de Execuções Penais.

DJERJ, ADM, n. 84, p. 6.

Designa servidora para expedição de formulário de
autorização para emissão de certificados digitais.

PORTARIA TJ 163/2021

08/01
DJERJ, ADM, n. 84, p. 7.

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico:

emerj.seind@tjrj.jus.br

