
 

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 
23 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 CONJUNTO TJ/CGJ 

4/2021 
23/09 

Institui o Grupo de Trabalho para Desenvolvimento de 
Atividades de Regularização Fundiária (GT-REFUND), 

no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 15, p. 2. 

AVISO CONJUNTO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 

2/CGJ 7/2021 
23/09 

Comunica o novo endereço eletrônico do SEAPE/DF, 
para o qual deverão ser encaminhadas as requisições 
para as audiências por videoconferência, bem como o 
telefone de contato. 

 

DJERJ, ADM, n. 15, p. 38. 

AVISO TJ 107/2021 23/09 

Avisa que, conforme informações da Diretoria Geral de 
Tecnologia, Informação e Comunicação de Dados, 
houve falha no Portal de Serviços deste Tribunal de 
Justiça quanto as comunicações processuais (citações e 
intimações) relativas a Procuradoria Geral do Município 
de Niterói, no período de 06/03/2020 e 14/12/2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 15, p. 2. 
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http://www.tjrj.jus.br/
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286414&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286410&integra=1


AVISO TJ/COJES 8/2021 23/09 

Avisa aos Juízes de Direito integrantes do Sistema de 

Juizados Especiais a fixação da tese mencionada, 
resultado do julgamento do Incidente de Uniformização 
de Jurisprudência nº 0295134-67.2020.8.19.0001 e 
consolida o Aviso COJES nº 05/2021, conforme Anexos 
I e II. 

 

DJERJ, ADM, n. 15, p. 9. 

AVISO TJ/DGPES 6/2021 23/09 

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. 15, p. 36. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN60/2021 23/09 

Convênio que visa à cooperação e o intercâmbio entre 
as partes, com a finalidade de desenvolver parceria 
voltada para o encaminhamento de jovens indicados 
pela Vara de Infância ou medidas protetivas aplicadas, 

ou, ainda, em vulnerabilidade social ou de baixa renda, 
objetivando que sejam contratados como jovens 
aprendizes, entre o Município de Petrópolis, a 
COMDEP - Companhia Municipal de Desenvolvimento 
de Petrópolis e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 15, p. 36. 

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