
 

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 
31 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 REGIMENTAL EMERJ 17/2021 31/08 

Regulamenta o cadastramento, recadastramento, 
venda de alimentos, bebidas e produtos de alimentação 
por ambulantes nas dependências do prédio da EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 239, p. 18. 

AVISO TJ/DGJUR 13/2021 31/08 

Avisa aos servidores(as) o resultado da seleção e o 
início das atividades, visando à participação no GEAP-

Processo Eletrônico. 

 

DJERJ, ADM, n. 239, p. 13. 

AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 19/2021 
31/08 

Faz público aos(às) candidatos(as) habilitados(as) às 
provas de sentença cível e penal do XLVIII Concurso 
para Ingresso na Magistratura de Carreira do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os seus 
respectivos locais de aplicação, que serão realizadas 

nos dias e horário mencionados. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 239, p. 9. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN54/2021 31/08 

Convênio para o recebimento, o repasse, a 
administração e o pagamento dos depósitos judiciais 
entre o Banco do Brasil S.A., a Procuradoria Geral do 
Estado do Rio de Janeiro - PGE e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 239, p. 17. 

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=285718&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285717&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285667&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285667&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285715&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN55/2021 31/08 

Convênio de cooperação técnica entre as partes, para 

encaminhamento de alunos e professores voluntários 
dos cursos de graduação, pós-graduação "lato-sensu", 
mestrado e doutorado, das faculdades de Direito, 
Assistência Social e Psicologia, ministrados pelo Centro 
Universitário Augusto Motta - UNISUAM, mantido pelo 
parceiro, visando auxiliar na solução extrajudicial de 
conflitos familiares, entre a Sociedade Unificada de 
Ensino Augusto Motta e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 239, p. 17. 

PORTARIA TJ 2044/2021 31/08 

Dispensar da função de Juiz Auxiliar da 3ª Vice-
Presidência. 

 

DJERJ, ADM, n. 239, p. 8. 

PORTARIA TJ 2045/2021 31/08 

Designação para a função de Juiz Auxiliar da 3ª Vice-

Presidência. 

 

DJERJ, ADM, n. 239, p. 9. 

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