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Ato Oficial

ATO NORMATIVO TJ 7/2021

Data de
Publicação

22/03

Ementa
Disciplina o procedimento para solicitação de
restituição de valor recolhido por meio de GRERJ
Eletrônica,
referente
a
receita
judicial
ou
administrativa, paga de forma indevida, incorreta ou
excessiva ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, por meio de Processo
Eletrônico – SEI, nos casos em que o beneficiário seja
pessoa física e responsável pelo recolhimento e inexista
a necessidade de utilização de procuração para
qualquer finalidade nos autos.

DJERJ, ADM, n. 131, p. 2.
Avisa a todos os magistrados e servidores a
prorrogação do prazo para comprovação de despesas
realizadas nos exercícios de 2017, 2018 e 2019.

AVISO TJ/DGPES 1/2021

22/03
Republicação. DJERJ, ADM, n. 131, p. 1.
Ato de exoneração do Professor Responsável pela
Supervisão de Estágio da Escola da Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro - EMERJ.

PORTARIA EMERJ 61/2021

22/03
DJERJ, ADM, n. 131, p. 18.

Designa o Professor Responsável pela Supervisão de
Estágio da Escola da Magistratura do Estado do Rio de
Janeiro.

PORTARIA EMERJ 62/2021

22/03
DJERJ, ADM, n. 131, p. 18.

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

