
 

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 
16 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 

AVISO TJ 104/2021 16/09 

Avisa que os desembargadores que compõem a seção 
cível comum do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, acordaram, por unanimidade de votos, em 
admitir os Incidentes de Resolução de Demandas 
Repetitivas mencionados, impondo-se a suspensão de 
todos os processos em curso neste Estado envolvendo 
questões jurídicas relativas à necessidade de prévia 
intimação da fazenda pública para o reconhecimento da 
prescrição intercorrente de ofício. 
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AVISO TJ/DGPES 6/2021 16/09 

Informa que no período de 20/09/2021 a 05/11/2021, 
os titulares de emprego público, servidores ocupantes 

exclusivamente de cargo de provimento em comissão 
do PJERJ e os servidores de outros órgãos ocupantes de 
cargo de provimento em comissão ou função gratificada 
no PJERJ, deverão comprovar as despesas com plano 
de assistência médica e/ou odontológica ou seguro 
saúde, realizadas no exercício de 2020, para fins de 
regularização da percepção do auxílio saúde. 
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AVISO TJ/ESAJ 5/2021 16/09 

Avisa que será realizado curso de Formação de Peritos 

Judiciais, em atendimento à Resolução nº 02/2018 do 
Conselho da Magistratura do TJERJ. 
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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=286217&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286038&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286213&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN57/2021 16/09 

Convênio de cooperação mútua entre os partícipes para 

promover a inserção da mulher, vítima de violência 
doméstica e familiar, no mercado formal de trabalho 
proporcionando-lhe a redução da dependência 
econômica e consequente autonomia financeira entre o 
Município do Rio de Janeiro, a Secretaria Especial de 
Políticas e Promoção da Mulher - SPM-RIO, a Secretaria 
Municipal de Trabalho e Renda - SMTE e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 16. 

PORTARIA EMERJ 104/2021 16/09 

Designa como Professor Pesquisador do Núcleo de 
Pesquisa NUPEBIOS, integrante do Observatório de 

Pesquisas Bryant Garth (OPBG), da Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ.  
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PROVIMENTO CGJ 86/2021 16/09 

Instalação do Serviço do 3º Ofício de Notas da Comarca 
de Petrópolis por transformação do 10º Ofício de Justiça 
da mesma Comarca. 
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PROVIMENTO CGJ 87/2021 16/09 

Instalação do Serviço do 2º Ofício do Registro da 
Comarca de Petrópolis por transformação do 11º Ofício 
de Justiça da mesma Comarca. 
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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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