
 

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 
19 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 19/05 

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. 167, p. 2. 

AVISO TJ 50/2021 19/05 

Avisa aos servidores ativos do Quadro Único do PJERJ, 
bem como aos comissionados, que neste ano, o ato 
vacinal contra a gripe será substituído pelo reembolso 
do valor despendido pelo servidor ativo e cadastrado no 
plano de saúde que comprovar a sua imunização contra 

a gripe no período de 1º de abril a 30 de junho de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 2. 

AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 13/2021 
19/05 

Faz público o novo cronograma estimado do XLVIII 
Concurso para Ingresso na Magistratura de Carreira do 
Estado do Rio de Janeiro (sujeito a alterações) e as 
medidas sanitárias a serem observadas. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 6. 

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=283415&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283416&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283416&integra=1


AVISO TJ/DGPES 4/2021 19/05 

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. 167, p. 11. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

12/2021 
19/05 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 12. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA DAS 

TURMAS RECURSAIS 4/2021 
19/05 

Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 167, p. 16. 

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=283168&integra=1
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