
 

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 
14 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 NORMATIVO TJ 11/2021 14/05 

Institui 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), no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 164, p. 2. 

AVISO TJ 32/2021 14/05 

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. 164, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 4/2021 14/05 

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. 164, p. 15. 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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