
 

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 
09 de agosto 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 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/JI 1/2021 09/08 

Disciplina a retomada do atendimento presencial com 
os ônibus da Justiça Itinerante e dá outras 
providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 3. 

ATO NORMATIVO TJ 18/2021 09/08 

Altera a redação do § 2º do art. 1º, do art. 2º e do 
parágrafo único do art. 3º do ato normativo nº 22/ 

2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 2. 

AVISO TJ 84/2021 09/08 

Avisa aos Juízes de Direito, que no período de 09 de 
agosto até 13 de setembro de 2021, estará disponível 
no Portal Corporativo do Tribunal de Justiça, o sistema 
para lançamento das opções de férias para o ano de 
2022. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 223, p. 2. 

AVISO TJ/COMAQ 2/2021 09/08 

Avisa aos Juízes que estarão abertas as inscrições para 
preenchimento de 70 (setenta) vagas, conforme a 
recente publicação da Res. TJ/OE nº 18/2021, para 
atuação junto ao Grupo de Sentença, no quadrimestre 
compreendido entre setembro e dezembro de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 8. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://www.emerj.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285056&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285055&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=284862&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285057&integra=1


AVISO TJ/OUVIDORIA 12/2021 09/08 

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

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 18. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN6/2021 09/08 

Convênio de cooperação técnica visando ao 
desenvolvimento de projetos e programas de pesquisa 
na área jurídica, ensino e extensão de interesse comum 

entre a Academia Brasileira de Direito Civil - ABDC e a 
EMERJ. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 223, p. 
17. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN8/2021 09/08 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica entre os 
participantes, permitindo o congraçamento cultural, 
institucional e social dos magistrados brasileiros, com 
ênfase na pesquisa jurídica e realização de atividades 
acadêmicas e culturais conjuntas, entre a Associação 
Nacional de Desembargadores - ANDES e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 17. 
Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 223, p. 
17. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN45/2021 09/08 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, 
visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas, 
capazes de propiciar a plena operacionalização de 
estágio obrigatório, não remunerado por bolsa-auxílio 
e/ou auxílio transporte, de estudantes dos cursos de 
graduação em Serviço Social e Psicologia, que estejam 
inscritos em uma disciplina de estágio obrigatório, 
devendo o período de estágio observar o mesmo 

período da disciplina, conforme o plano de trabalho, 
entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - 
UERJ e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 14. 

EDITAL PAUTA TJ/OE SN3/2021 09/08 

Torna público que foi convocada sessão do Tribunal 
Pleno para o dia 30 de agosto de 2021, às 11 horas, 
com a pauta que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 27. 

PORTARIA NUR, 1 2/2021 09/08 

Resolve designar a juíza dirigente do 1º Núcleo 
Regional para presidir as correições ordinárias nas 
serventias relacionadas, mantidas as equipes de 
fiscalização que farão o apoio e o calendário publicado 
na Portaria nº 01/2021 - 01 NUR. 

 

DJERJ, ADM, n. 223, p. 36. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285059&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=284291&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285067&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285058&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285070&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285071&integra=1


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