
 

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 
11 de maio 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 TJ 32/2021 11/05 

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. 161, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 4/2021 11/05 

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. 161, p. 90. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN3/2021 11/05 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 

dos participantes, com a finalidade de integração 

institucional, com ênfase na pesquisa jurídica e 

realização de atividades acadêmicas para troca de 

experiências e reflexão acerca de temáticas ligadas ao 

direito e à atividade notarial de forma geral, entre a 

Escola de Notários Registradores do Estado do Rio de 

Janeiro e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 161, p. 91. 

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=283142&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283168&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283353&integra=1


EDITAL-PAUTA CM SN3/2021 11/05 

Faz público que será realizada no próximo dia 13 de 

maio de 2021, quinta-feira, a partir das 12h (doze 

horas), na plataforma Microsoft Teams, no link 

mencionado, sessão de julgamento por 

videoconferência do Egrégio Conselho da Magistratura, 

na qual serão recomendados os nomes dos candidatos 

à promoção ao cargo de desembargador, a ser 

preenchido pelos critérios que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 161, p. 96. 

EDITAL-PAUTA TJ/SETOE SN3/2021 11/05 

Faz público, para conhecimento dos desembargadores 

deste E. Tribunal de Justiça e juízes de direito de 

entrância especial, que será realizada no próximo dia 

17 de maio de 2021, segunda-feira, a partir das 13 

horas, sessão administrativa do Órgão Especial. 

 

DJERJ, ADM, n. 161, p. 92. 

PORTARIA MI TJ 422/2021 11/05 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 

varas abaixo mencionadas para, no período de 01 a 30 

de junho de 2021, conhecerem dos pedidos de medidas 

de caráter urgente. 

 

DJERJ, ADM, n. 161, p. 4. 

PORTARIA MI TJ 423/2021 11/05 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 

varas e comarcas mencionadas, seguindo os art. 6º e 

7º do Ato Normativo nº 22/2020, para atuarem nas 

Centrais de Audiências de Custódia de Volta Redonda e 

de Campos dos Goytacazes, no mês de junho de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 161, p. 7 e 8. 

PORTARIA MI TJ 424/2021 11/05 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 

varas mencionadas para, no mês de junho de 2021, 

conhecerem dos pedidos de medidas de caráter 

urgente, tendo em vista o feriado municipal. 

 

DJERJ, ADM, n. 161, p. 8 e 9. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283358&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283354&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283350&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283351&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283352&integra=1


RESOLUÇÃO CÂMARA CÍVEL, 3 1/2021 11/05 

Resolve que a sessão presencial física (modalidade não 

virtual) é uma das opções para a realização das 

reuniões de julgamento desta E. Câmara Cível, 

conforme consta na Resolução nº 1 de 25 de fevereiro 

de 2019, alterada pela Resolução nº 2, de 27 de maio 

de 2019, Resolução nº 1, de 16 de julho de 2020 e 

Resolução n. 4, de 14 de outubro de 2020, uma vez que 

o Ato Normativo Conjunto nº 25/2020, da Presidência 

deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

e Corregedoria Geral de Justiça, publicado em 11 de 

setembro de 2020, faculta tal realização. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 161, p. 245. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 8/2021 11/05 

Cria e regulamenta o Núcleo de Cooperação Judiciária 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

atendendo ao disposto na Resolução nº 350 do 

Conselho Nacional de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 161, p. 92. 

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=283349&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283357&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

