
 

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 
12 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 

ATO EXECUTIVO TJ 88/2021 12/05 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais dos processos físicos dos XIV e XVI 
Juizados Especial Cível da Comarca da Capital, no dia 
07 de maio de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 162, p. 3. 

AVISO TJ 32/2021 12/05 

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. 
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AVISO TJ 44/2021 12/05 

Avisa que o Desembargador Edson Aguiar de 
Vasconcelos, Terceiro Vice-Presidente deste Tribunal, 
admitiu os Recursos Especiais mencionados, indicando-
os como representativos de controvérsia, na forma do 
artigo 1036, §1º, do CPC, para fins de afetação da 
matéria relativa ao critério para tarifação dos serviços 
de fornecimento de água e de esgoto sanitário, visando 
a eventual revisão da Tese nº 414 do E. STJ. 
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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=283365&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=283362&integra=1


AVISO TJ 45/2021 12/05 

Avisa que o Desembargador Edson Aguiar de 

Vasconcelos, Terceiro Vice-Presidente deste Tribunal, 
admitiu os Recursos Especiais mencionados, indicando-
os como representativos de controvérsia, na forma do 
artigo 1036, §1º, do CPC, para fins de afetação da 
matéria relativa à suspensão das ações individuais, 
inclusive no que se refere à reparação do dano moral, 
na pendência de julgamento de ação coletiva, visando 
à revisão das teses 60 e 589 do E. STJ. 
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AVISO TJ 47/2021 12/05 

Dispõe sobre a mudança da conta corrente bancária 
destinada ao Cartório do Primeiro Distribuidor de 
Niterói. 
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AVISO TJ/DGPES 4/2021 12/05 

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. 
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EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

11/2021 
12/05 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
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PROVIMENTO CGJ 30/2021 12/05 

Confere nova redação ao art. 353 do Código de Normas 
da Corregedoria Geral da Justiça - Parte Judicial, 
regulamenta a área de atuação dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores lotados no Núcleo de Auxílio Recíproco de 
Oficiais de Justiça Avaliadores do Serviço de 
Administração do Plantão Judiciário e dá outras 
providências. 
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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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