
 

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 
28 de janeiro 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 8/2021 28/01 

Resolve tornar público o Relatório de Gestão Fiscal 

desta Egrégia Corte de Justiça, referente ao terceiro 

quadrimestre de 2020. 
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AVISO TJ/DGPES 1/2021 28/01 

Avisa a todos os magistrados e servidores a 

prorrogação do prazo para comprovação de despesas 

realizadas nos exercícios de 2017, 2018 e 2019. 
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AVISO TJ/DGPES 9/2020 28/01 

Avisa a todos os servidores que recebem o AUXÍLIO 

CRECHE, que do período da comprovação da renovação 

de matrícula em creche ou estabelecimento particular 

de ensino legalmente constituído, onde se encontra 

matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 

das mensalidades para o exercício de 2021. 
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PORTARIA EMERJ 6/2021 28/01 

Altera a Portaria 57/2021, referente ao Fórum 

Permanente dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

– EMERJ. 
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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=282068&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282046&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=281235&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282070&integra=1


PORTARIA EMERJ 7/2021 28/01 

Altera a Portaria nº 26/2020, referente ao Fórum 

Permanente de Mídia e Liberdade de Expressão da 

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – 

EMERJ. 
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PROVIMENTO CGJ 3/2021 28/01 

Dispõe sobre a atuação dos Oficiais de Justiça 

Avaliadores afastados das atividades presenciais por 

estarem inseridos no grupo de risco de contágio da 

COVID-19, bem como sobre os procedimentos a serem 

adotados pelos Encarregados das Centrais de 

Cumprimento de Mandados e pelos Responsáveis 

Administrativos dos Núcleos de Auxílio Recíproco de 

Oficiais de Justiça Avaliadores para o controle da 

produtividade desses servidores. 
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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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