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
27 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 TJ 32/2021

Data de
Publicação

27/05

Ementa
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. 173, p. 2.

AVISO TJ/DGPES 4/2021

27/05

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. 173, p. 14.

PORTARIA CGJ 889/2021

27/05

Designa membros para comporem a Comissão de
Estudos e Aprimoramento do Código de Normas da
Corregedoria Geral da Justiça - Parte Extrajudicial.

DJERJ, ADM, n. 173, p. 22.

PROVIMENTO CGJ 35/2021

27/05

Renumera o parágrafo único, passando a constar como
§ 1º, e inclui o § 2º, ao artigo 825 do Provimento CGJ
nº 87/2020 (Código de Normas da Corregedoria Geral
da Justiça - Parte Extrajudicial).

DJERJ, ADM, n. 173, p. 22.

PROVIMENTO CGJ 36/2021

27/05

Altera a redação do artigo 69 e seus parágrafos do
Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça Parte Extrajudicial e dá outras providências.

DJERJ, ADM, n. 173, p. 20.

RESOLUÇÃO CONJUNTA
SEEDUC/TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2
1550/2021

27/05

Dispõe sobre diretrizes e normas gerais para a criação,
implantação e execução da central de vagas no Sistema
Estadual de Atendimento Socioeducativo, no âmbito do
poder executivo, disciplinando os procedimentos
administrativos e judiciais para ingresso e transferência
dos adolescentes internados provisoriamente, em
cumprimento de medida socioeducativa de meio
fechado e em internação-sanção e dá outras
providências.

DJERJ, ADM, n. 173, p. 14.

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

