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
17 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

AVISO CGJ 160/2021

Data de
Publicação

17/05

Ementa
Ratifica os termos do Aviso CGJ nº 109/2020, reitera a
necessidade de cumprimento ao que foi decidido pelo
Conselho Nacional de Justiça no PP nº 000488278.2013.2.00.0000
e
no
RGD
nº
000312454.2019.2.00.0000 pelos Ofícios de Registro de
Distribuição da Capital, Niterói e Campos dos
Goytacazes, submetidos ao regime de delegação, e dá
outras providências.

DJERJ, ADM, n. 165, p. 17.

AVISO TJ 32/2021

17/05

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. 165, p. 2.

AVISO TJ 48/2021

17/05

Avisa
aos
senhores
servidores
lotados
no
Departamento de Precatórios Judiciais, nas unidades
organizacionais da Presidência e Corregedoria que em
razão da situação emergencial e as inevitáveis ações
urgentes a serem tomadas por conta da pandemia do
covid-19 pelo DEPJU, para processamento e pagamento
nos próximos meses do maior número possível de
precatórios dos 94 entes devedores contará com a
atuação do Grupo Emergencial de Auxílio Programado
ao Departamento de Precatórios do Estado do Rio de
Janeiro.

DJERJ, ADM, n. 165, p. 2.

AVISO TJ/DGJUR 6/2021

17/05

Avisa que, dentre os inscritos, foram selecionados os
servidores relacionados para compor o Grupo
Emergencial de Auxílio Programado aos Órgãos
Julgadores - GEAP-Secretarias para atuar no terceiro
grupo.

DJERJ, ADM, n. 165, p. 8.

AVISO TJ/DGPES 4/2021

17/05

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. 165, p. 11.

AVISO TJ/OUVIDORIA 9/2021

17/05

Divulga os resultados estatísticos da Ouvidoria Geral do
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro referentes
ao mês de abril de 2021.

DJERJ, ADM, n. 165, p. 11.

PORTARIA TJ 1482/2021

17/05

Designação de Juiz Coordenador do Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Nova
Friburgo.

DJERJ, ADM, n. 165, p. 4.

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

