
 

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 
24 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/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 

3/2021 
24/09 

Dispõe sobre a alienação cautelar de veículos 
custodiados em pátios da Polícia Federal e vinculados a 

processos criminais do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 16, p. 13. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

5/2021 
24/09 

Resolvem instalar o Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de 
Vassouras, que funcionará na Av. Marechal Paulo 
Torres, n.º 731, Centro, a partir do dia 25 de outubro 
de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 16, p. 2. 

ATO NORMATIVO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 

2 5/2021 
24/09 

Estabelece os procedimentos, no âmbito do Poder 
Judiciário, para a transferência e o recambiamento de 
pessoas presas. 

 

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

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=286472&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286472&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286440&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286440&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286443&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286443&integra=1


AVISO CGJ 849/2021 24/09 

Avisa aos Senhores Titulares, Delegatários, 

Responsáveis pelo Expediente e Interventores de 
Serviços Extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro com 
atribuição para o Registro Civil das Pessoas Naturais 
que o atendimento ao declarante de Registro de Óbito 
deve prevalecer sobre qualquer outro, sendo lhe 
garantida prioridade em todos os guichês da Serventia, 
ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 1º, da Lei 
nº 10.048/2000. 

 

DJERJ, ADM, n. 16, p. 31. 

AVISO CONJUNTO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 

2/CGJ 8/2021 
24/09 

Avisa aos Excelentíssimos Senhores Magistrados e 

Servidores dos órgãos jurisdicionais e unidades 
organizacionais das 1ª e 2ª instâncias do Tribunal de 
Justiça sobre a obtenção de acesso ao Sistema de 
Identificação Penitenciária - SIPEN - e seu respectivo 
procedimento. 

 

DJERJ, ADM, n. 16, p. 9. 

AVISO TJ 108/2021 24/09 

Dispõe e amplia a abrangência do Ato Normativo TJ nº 
07/2021, estendendo às pessoas físicas e jurídicas a 
possibilidade de requerer a restituição do valor 
recolhido por meio de GRERJ eletrônica, pelo Processo 

Eletrônico SEI, bem como a apresentação de 
procuração por terceiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 16, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 6/2021 24/09 

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. 16, p. 8. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN61/2021 24/09 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de orientar e capacitar os habilitados à adoção, 
os habilitandos, os adotantes, os que já adotaram e 
demais pessoas interessadas, proporcionando uma 
reflexão continuada, de forma a fomentar e disseminar 
a cultura da adoção, entre a Associação Civil Quintal da 

Casa de Ana e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 16, p. 7. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286477&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286442&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286442&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286439&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=286441&integra=1


PARECER CGJ SN5/2021 24/09 

Dispõe sobre minuta de Aviso visando dar ciência aos 

serviços extrajudiciais vagos acerca da aplicação a si da 
regra de imunidade tributária recíproca prevista no 
artigo 150, VI, 'a', da CF e, por consequência, da 
inexigibilidade de recolhimento de ISS aos cofres 
municipais - Parecer. 

 

DJERJ, ADM, n. 16, p. 29. 

PROVIMENTO CGJ 93/2021 24/09 

Desativa o Serviço do 13º Ofício de Notas da Comarca 
da Capital. 

 

DJERJ, ADM, n. 16, p. 31. 

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=286481&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286480&integra=1
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