
 

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 
20 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 EXECUTIVO TJ 142/2021 20/09 

Resolve declarar vago o Serviço do 1º Ofício de Justiça 
da Comarca de Barra Mansa. 

 

DJERJ, ADM, n. 12, p. 4. 

ATO NORMATIVO TJ 22/2021 20/09 

Dispõe sobre a produção de serviços gráficos realizada 
pelo Serviço de Programação e Produção Gráfica da 

Diretoria-Geral de Logística (DGLOG/SEGRA). 

 

DJERJ, ADM, n. 12, p. 2. 

AVISO TJ 105/2021 20/09 

Avisa que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº. 6.448, em sessão virtual realizada no período de 
27.08.2021 a 03.09.2021, por unanimidade, julgou 
procedente o pedido formulado, para declarar a 

inconstitucionalidade da Lei nº 8.864/2020 do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 12, p. 2. 

AVISO TJ 106/2021 20/09 

Avisa a todos operadores de direito que o portal legado 
permanecerá em funcionamento até que o Novo Portal 
de serviços atinja a sua total estabilidade. 

 

DJERJ, ADM, n. 12, p. 2. 

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=286294&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286293&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286291&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286292&integra=1


AVISO TJ/DGPES 6/2021 20/09 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 12, p. 22. 

AVISO TJ/ESAJ 5/2021 20/09 

Avisa que será realizado curso de Formação de Peritos 

Judiciais - área de engenharia e áreas contábil, 
financeira e administrativa, em atendimento à 
Resolução nº 02/2018 do Conselho da Magistratura do 
TJERJ. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 12, p. 22. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN7/2017 20/09 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional nos processos de execução de 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Itatiaia com a interveniência do Banco do Brasil S/A e 

o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 12, p. 21. 

PORTARIA CGJ 1471/2021 20/09 

Resolve designar membros para compor a Central de 
Identificação de Fraudes Processuais (CENIF). 

 

DJERJ, ADM, n. 12, p. 24. 

PORTARIA TJ 2242/2021 20/09 

Altera a composição do Comitê Interinstitucional para 
Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à 
COVID-19. 

 

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

PROVIMENTO CGJ 91/2021 20/09 

Institui a Central de Identificação de Fraudes 
Processuais (CENIF). 

 

DJERJ, ADM, n. 12, p. 23. 

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

 

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
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199612&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286298&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286295&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286297&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 


