
 

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 
28 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 143/2021 28/09 

Resolve tornar público o Relatório de Gestão Fiscal 
desta Egrégia Corte de Justiça, referente ao segundo 
quadrimestre de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 7. 

ATO EXECUTIVO TJ 145/2021 28/09 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
físicos em curso no Fórum Regional do Méier - Comarca 

da Capital, no dia 21 de setembro de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 10. 

ATO EXECUTIVO TJ 146/2021 28/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais dos processos físicos na Comarca de 
Itatiaia no dia 24 de setembro de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 10. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO 

TJ/CGJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 4/2021 
28/09 

Regulamenta o Plantão Judiciário de 1ª Instância 
durante o período de recesso forense, compreendido 
entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 06 de janeiro 
de 2022, e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 3. 

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=286521&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286522&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286523&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286520&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286520&integra=1


AVISO CGJ 863/2021 28/09 

Avisa aos delegatários, responsáveis pelo expediente e 

interventores de serviços extrajudiciais e demais 
interessados e operadores do Direito sobre a 
instauração de processo administrativo visando a 
elaboração de anteprojeto de lei de reestruturação dos 
serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro e 
abre prazo para sugestões. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 56. 

AVISO TJ 111/2021 28/09 

Avisa que, tendo em vista o Decreto nº 47.770, de 23 
de setembro de 2021 e o disposto no art. 66, II, da Lei 
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio 

de Janeiro, não haverá expediente forense nos órgãos 
do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no dia 
11 de outubro de 2021 (segunda-feira), ficando 
suspensos os prazos processuais. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 2. 

AVISO TJ 112/2021 28/09 

Avisa a todos os Desembargadores que será realizada 
substituição dos microcomputadores do gabinete, 
obedecendo agendamento prévio e observada a 
antiguidade dos Magistrados. A substituição será 
realizada pela Divisão de Equipamentos de TI - DIETI. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 2. 

AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 21/2021 
28/09 

Faz público o regresso de membro da Comissão 
Examinadora do XLVIII Concurso para Ingresso na 
Magistratura de Carreira do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 45. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN62/2021 28/09 

Convênio para viabilizar o cumprimento de penas e 

medidas alternativas à prisão, junto à Central de Penas 
e Medidas Alternativas da Comarca de São Gonçalo, 
entre a Associação Assistencial Educacional Amanhecer 
e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 52. 

PARECER CGJ SN3/2021 28/09 

Dispõe sobre calendário de inspeções - 2º semestre de 
2021 - Parecer. 

 

Alterações no Parecer. DJERJ, ADM, n. 18, p. 54. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286525&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286518&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286519&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286537&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286537&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286524&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=284161&integra=1


PORTARIA TJ 2257/2021 28/09 

Designa servidores para o recebimento, instalação e 

apoio de bens doados pelo CNJ correspondente a 06 
(seis) kits para a realização da coleta de dados 
biométricos de pessoas privadas de liberdade. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 16. 

PORTARIA MI TJ 903/2021 28/09 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 
varas mencionadas para, no período de 01 a 30 de 
novembro de 2021, conhecerem dos pedidos de 
medidas de caráter urgente. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 24. 

PORTARIA MI TJ 904/2021 28/09 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 
varas mencionadas para, no período de 01 a 19 de 
dezembro de 2021, conhecerem dos pedidos de 
medidas de caráter urgente. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 27. 

PORTARIA MI TJ 905/2021 28/09 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 
varas mencionadas para, conhecerem dos pedidos de 
medidas de caráter urgente, no recesso forense, no 
período de 20 de dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 

2022, com base no Ato Normativo Conjunto nº 
04/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 29. 

PORTARIA MI TJ 906/2021 28/09 

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 novembro de 
2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 33. 

PORTARIA MI TJ 907/2021 28/09 

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 dezembro de 
2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 34. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286526&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286527&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286529&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286531&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286532&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286533&integra=1


PORTARIA MI TJ 908/2021 28/09 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 

varas e comarcas mencionadas, seguindo o Ato 
Normativo Conjunto nº 04/2021, para atuarem nas 
Centrais de Audiências de Custódia de Volta Redonda e 
de Campos dos Goytacazes, no período de 20 de 
dezembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 35. 

PORTARIA MI TJ 942/2021 28/09 

Resolve aditar a Portaria MI/863, publicada no D.J.E.R.J 
em 10/09/2021, tendo em vista o Decreto nº 47.770 
de 23.09.2021 e esclarecer que, no dia 11 de outubro 
de 2021, as medidas de caráter urgente somente serão 

examinadas pelo juiz de direito em exercício na 
vara mencionada, mantida a portaria nos seus demais 
termos. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 43. 

PORTARIA MI TJ 943/2021 28/09 

Resolve aditar a Portaria MI/864 publicada no D.J.E.R.J 
em 10/09/2021, tendo em vista o Decreto nº 47.770 
de 23.09.2021, e esclarecer que, no dia 11 de outubro 
de 2021, designa, 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. 

 

DJERJ, ADM, n. 18, p. 44. 

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=286534&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286535&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286536&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

