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 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

ATO EXECUTIVO TJ 93/2021

Data de
Publicação

28/05

Ementa
Resolve tornar público o Relatório de Gestão Fiscal
desta Egrégia Corte de Justiça, referente ao primeiro
quadrimestre de 2021.

DJERJ, ADM, n. 174, p. 124.

ATO EXECUTIVO TJ 94/2021

28/05

Resolve suspender as atividades presenciais na 1ª Vara
Cível Regional da Barra da Tijuca - Comarca da Capital
no dia 28/05/2021 (sexta-feira) a partir das 13h até o
dia 31/05/2021 (segunda-feira) às 11h.

DJERJ, ADM, n. 174, p. 127.

ATO TJ SN5/2021

28/05

Dispõe sobre determinação para que o NAI se abstenha
da análise e emissão de parecer em todas as prestações
de contas de parcerias com OSC’s e dos convênios, com
repasse de verbas, relativas aos exercícios anteriores a
2017 - Decisão conjunta.

DJERJ, ADM, n. 174, p. 127.

AVISO CGJ 401/2021

28/05

Avisa que os servidores mencionados, na condição de
Testamenteiros e Tutores Judiciais da Central de
Testamentaria e Tutoria Judicial do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, exercerão todas as atribuições
inerentes à função do Testamenteiro e Tutor Judicial.

DJERJ, ADM, n. 174, p. 151.

AVISO TJ 32/2021

28/05

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. 174, p. 2.

AVISO TJ 52/2021

28/05

Avisa aos agentes patrimoniais natos, delegados,
temporários e com bens de uso exclusivo que é
necessária a observância dos procedimentos abaixo
para a realização do lançamento do inventário geral
2021 no SISINVENT, e dá outras providências.

DJERJ, ADM, n. 174, p. 3.

AVISO TJ 55/2021

28/05

Avisa que, tendo em vista o Decreto nº 47.621 de 26
de maio de 2021, e o disposto no artigo 66, II na Lei de
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de
Janeiro, não haverá expediente forense nos órgãos do
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no dia 04
de junho de 2021, (sexta-feira).

DJERJ, ADM, n. 174, p. 2.

AVISO TJ/DGPES 4/2021

28/05

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. 174, p. 148.

EDITAL EMERJ SN2/2021

28/05

Edital de rerratificação do concurso público para seleção
e ingresso no curso de especialização em direito público
e privado - 2º semestre - 2021.

DJERJ, ADM, n. 174, p. 148.

PORTARIA MI TJ 474/2021

28/05

Resolve aditar a Portaria MI/422, publicada no D.J.E.R.J
em 11/05/2021, tendo em vista o Decreto nº 47.621
de 26.05.2021 e esclarecer que, no dia 04 de junho de
2021, as medidas de caráter urgente somente serão
examinadas pelo juiz de direito em exercício na vara
mencionada, mantida a portaria nos seus demais
termos.

DJERJ, ADM, n. 174, p. 141.

PORTARIA MI TJ 475/2021

28/05

Resolve aditar a Portaria MI/423 publicada no D.J.E.R.J
em 11/05/2021, tendo em vista o Decreto nº 47.621
de 26.05.2021, e esclarecer que, no dia 04 de junho de
2021, designa, os doutores juízes de direito em
exercício nas Varas e Comarcas mencionadas, seguindo
os art. 6º e 7º do Ato Normativo nº 22/2020, para
atuarem nas Centrais de Audiências de Custódia de
Volta Redonda e de Campos dos Goytacazes.

DJERJ, ADM, n. 174, p. 142.

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

