
 

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 
10 de setembro 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 NORMATIVO CONJUNTO 

TJ/CGJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 3/2021 
10/09 

Disciplina a padronização a ser adotada pelos juízos 
com competência em infância e juventude na área 

infracional do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para 
expedição dos mandados de liberação em audiência de 
apresentação, busca e apreensão, de internação 
provisória, sanção e definitiva, de desinternação e de 
contramandado de busca e apreensão. 

 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 5. 

AVISO CONJUNTO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 

2/CGJ 6/2021 
10/09 

Avisam a todos os magistrados, responsáveis pelo 
expediente, secretários e demais servidores sobre a 
necessidade, ao atuarem com competência infracional, 

inclusive nos plantões judiciais, de que seja observado 
o teor da Resolução Conjunta SEEDUC/2VP nº 
1.550/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 24. 

AVISO TJ 102/2021 10/09 

Avisa aos magistrados elencados na Convocação nº 
4/2021, publicada no DJERJ de 03 de setembro de 
2021, que o aludido ato tornou-se sem efeito em razão 
da liminar concedida pelo Conselho Nacional de Justiça, 
nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 
nº 0006497-25.2021.2.00.0000, que determinou a 

suspensão do XLVIII Concurso para Ingresso na 
Magistratura de Carreira do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 5. 

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=285985&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285985&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285992&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285992&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285984&integra=1


AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 20/2021 
10/09 

Torna pública a suspensão das 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, que seriam aplicadas nos dias 
18 e 19 de setembro de 2021, na Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 13. 

AVISO TJ/DGJUR 17/2021 10/09 

Avisa aos servidores as alterações que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 23. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN7/2021 10/09 

Convênio de cooperação técnica com vistas a 
estabelecer o intercâmbio de informações, programas, 
projetos, pesquisas e ações de educação com vistas ao 
desenvolvimento e ao aperfeiçoamento de magistrados 
e servidores envolvidos, entre o Tribunal de Justiça do 
Estado do Paraná, por intermédio da Escola Judicial do 

Paraná (EJUD-PR), e a EMERJ. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 6, p. 25. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN56/2021 10/09 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar a capacitação das lideranças da 
igreja católica em métodos adequados de solução de 
conflitos, entre a Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro 
e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 24. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

5/2021 
10/09 

Convocam os gestores que farão a Avaliação Especial 
de Desempenho (AED) e os servidores que serão 
avaliados, para realizarem capacitação na Escola de 
Administração Judiciária. 

 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 2. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

6/2021 
10/09 

Convocam os gestores do PJERJ para realizarem a 
Avaliação Especial de Desempenho e os servidores em 

estágio probatório para serem avaliados. 

 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 3. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285990&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285990&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285991&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=284866&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285986&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285982&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285982&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285983&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285983&integra=1


PORTARIA MI TJ 863/2021 10/09 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 

varas mencionadas para, no período de 01 a 31 
de outubro de 2021, conhecerem dos pedidos de 
medidas de caráter urgente. 

 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 9. 

PORTARIA MI TJ 864/2021 10/09 

Resolve designar os 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, no mês de outubro de 
2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 12. 

PORTARIA MI TJ 865/2021 10/09 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 
varas mencionadas para, no mês de outubro de 2021, 
conhecerem dos pedidos de medidas de caráter 
urgente, tendo em vista o feriado municipal. 

 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 13. 

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