
 

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 
21 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 CGJ 162/2021 21/05 

Avisa que os alvarás de soltura e as ordens de liberação 
enviados aos plantões judiciários por qualquer Tribunal 

do país deverão, obrigatoriamente, ter as assinaturas 
eletrônicas validadas no respectivo sistema do Tribunal 
de origem, antes do seu cumprimento pelo agente 
público responsável, sob pena de responsabilidade 
funcional. 

 

DJERJ, ADM, n. 169, p. 25. 

AVISO TJ 32/2021 21/05 

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. 169, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 4/2021 21/05 

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. 169, p. 16. 

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=283457&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=283168&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN25/2021 21/05 

Convênio de cooperação técnica para encaminhamento 

de alunos voluntários de todos os cursos de graduação, 
pós-graduação lato-sensu, mestrado e doutorado, 
ministrados pelo UNIFOA, entre a Fundação Oswaldo 
Aranha - Mantenedora do Centro Universitário de Volta 
Redonda - UNIFOA e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 169, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN26/2021 21/05 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, perante a Central de Penas e 
Medidas Alternativas da Comarca de Petrópolis, entre o 
Grupo Amigos dos Autistas de Petrópolis (GAAPE) e o 

Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 169, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN27/2021 21/05 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, perante a Central de Penas e 
Medidas Alternativas da Comarca de São Gonçalo, entre 
a Instituição Espaço Nossos Filhos e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 169, p. 16. 

EDITAL-PAUTA TJ/SETOE SN4/2021 21/05 

Faz público que foi incluído em pauta administrativa do 
E. Órgão Especial, designada para o dia 24 de maio de 
2021, segunda-feira, a partir das 13 horas, o processo 
a seguir que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 169, p. 18. 

PORTARIA TJ/SEÇÃO CÍVEL 1/2021 21/05 

Disciplina o julgamento virtual e por videoconferência 
na Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro e dá outras providências. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 169, p. 125. 

PROVIMENTO CGJ 34/2021 21/05 

Altera o parágrafo quinto do artigo 344 da Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial. 

 

DJERJ, ADM, n. 169, p. 26. 

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=283448&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283449&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283450&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283455&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283447&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283458&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 


