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
06 de maio de 2021, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ.
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Ato Oficial

ATO EXECUTIVO TJ 84/2021

Data de
Publicação

06/05

Ementa
Institui o Grupo de Trabalho para estudo e definição de
critérios para a realização de licitações e contratações
sustentáveis (GT- LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
SUSTENTÁVEIS), no âmbito do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro.

DJERJ, ADM, n. 158, p. 3.

AVISO TJ 19/2021

06/05

Avisa aos magistrados e servidores ativos do Quadro
Único do PJERJ, bem como aos comissionados, que
deverão lançar no Portal de Magistrados e Servidores,
até o dia 07 de maio de 2021, as declarações de bens
e de rendimentos referentes ao exercício 2021 (ano
calendário 2020), em atendimento ao previsto na Lei
Federal nº 8429/1992, no Provimento nº 2/94 do E.
Conselho da Magistratura, bem como ao teor da
Recomendação nº 10/2013 do Conselho Nacional da
Justiça.

Republicação. DJERJ, ADM, n. 158, p. 2.

AVISO TJ 32/2021

06/05

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. 158, p. 2.

AVISO TJ/DGPES 4/2021

06/05

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. 158, p. 17.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN23/2021

06/05

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas
alternativas à prisão, perante à Central de Penas e
Medidas Alternativas da Comarca de Petrópolis, entre o
Instituto Mafer - Lar Santa Catarina e o Tribunal de
Justiça.

DJERJ, ADM, n. 158, p. 17.

ORDEM DE SERVIÇO CGJ 6/2021

06/05

Resolve que os processos administrativos, por meio dos
quais foi deferida inclusão de servidores vinculados à
Corregedoria Geral da Justiça no Regime Especial de
Teletrabalho Externo Simplificado (RETE-Simplificado),
serão encaminhados ao Departamento de Saúde
(DESAU), quando verificadas cumulativamente as
situações mencionadas, a fim de que seja avaliada a
necessidade de rever a decisão.

DJERJ, ADM, n. 158, p. 18.

PORTARIA TJ 1331/2021

06/05

Designa membros para o Grupo de Trabalho para
estudo e definição de critérios para a realização de
licitações e contratações sustentáveis (GT- LICITAÇÕES
E CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS).

DJERJ, ADM, n. 158, p. 5.

PORTARIA TJ 1400/2021

06/05

Resolve designar a Juíza de Direito mencionada para
exercer a função de Juíza Coordenadora do CEJUSC da
Capital - Regional da Pavuna.

DJERJ, ADM, n. 158, p. 5.

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

