
 

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 
11 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 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN47/2021 11/08 

Convênio de cooperação técnica e cientifica para 
treinamento de residentes multifuncionais e que prevê 

ações de estágio presencial de residentes IPUB/UFRJ, 
sob supervisão de pessoal qualificado, em apoio à 
equipe técnica multidisciplinar (Assistência Social e 
Psicologia) em atuação na Central de Audiência de 
Custódia de Benfica, permitindo treinamento em 
serviço, nos termos do plano de trabalho, entre a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, o 
Instituto de Psiquiatria e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 225, p. 94. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

20/2021 
11/08 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 225, p. 101. 

LISTA DE ANTIGUIDADE TJ SN6 11/08 

Lista unificada de antiguidade dos funcionários públicos 
do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça e Corregedoria 

Geral da Justiça). 

 

Lista de Progressão/Promoção. DJERJ, ADM, n. 
225, p. 95. 

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=285122&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285129&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285129&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=152967&integra=1


PORTARIA TJ 2006/2021 11/08 

Altera a composição do Conselho Consultivo da Escola 
de Administração Judiciária - ESAJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 225, p. 8. 

PORTARIA MI TJ 753/2021 11/08 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 
varas mencionadas para, no mês de setembro de 2021, 
conhecerem dos pedidos de medidas de caráter 

urgente, tendo em vista o feriado municipal. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 225, p. 7. 

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