
 

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 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 

AVISO TJ 96/2021 27/08 

Leva ao conhecimento dos Juízes a lista dos 
magistrados selecionados para integrar o Grupo de 

Sentença no 3º quadrimestre (setembro, outubro, 
novembro e dezembro/2021), de acordo com o art. 9º 
da Resolução TJ/OE/RJ nº 18/20121. 
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AVISO TJ 97/2021 27/08 

Avisa que, nos dias 11 e 12 de setembro de 2021 
(sábado e domingo), no horário das 08h às 20h, haverá 
o desligamento programado da energia elétrica no 
prédio da Lâmina Central deste Tribunal de Justiça, 
para realização de manutenção preventiva anual de 

subestação, o que deixará todas as unidades 
localizadas na edificação sem energia, devendo serem 
suspensas todas as atividades presenciais, judiciais ou 
administrativas. 
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AVISO TJ 98/2021 27/08 

Avisa que, nos dias 18 e 19 de setembro de 2021 
(sábado e domingo), no horário das 08h às 20h, haverá 
o desligamento programado da energia elétrica no 
prédio do Museu da Justiça - antigo TACRIM, para 
realização de manutenção preventiva anual de 

subestação, ficando todas as unidades localizadas na 
edificação sem energia, devendo serem suspensas 
todas as atividades presenciais. 
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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=285631&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285632&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285633&integra=1


AVISO TJ 99/2021 27/08 

Dispõe sobre a possibilidade de pagamento de GRERJ 
no banco digital NUBANK. 
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EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 16/2021 
27/08 

Faz público que o julgamento dos recursos interpostos 
contra a primeira prova escrita (discursiva) do XLVIII 
Concurso para Ingresso na Magistratura de Carreira do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro será 
conhecido em sessão pública, no dia, horário e local 
mencionados. 
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RESOLUÇÃO CM 5/2021 27/08 

Institui condições especiais de trabalho para 
Magistrados e Servidores com deficiência, necessidades 
especiais ou doença grave ou que sejam pais ou 
responsáveis por dependentes nessa mesma condição, 
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro e dá outras providências.  
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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