
 

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 
29 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 144/2021 29/09 

Regulamenta o plantão judiciário do 2º grau de 
jurisdição durante o período de recesso forense, 

compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 
06 de janeiro de 2022. 

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 7. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO 

TJ/CGJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 4/2021 
29/09 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 19, p. 2. 

AVISO CGJ 853/2021 29/09 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores dos Serviços Extrajudiciais, 
em especial com atribuição de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro que, ao 
realizarem o Apostilamento da Haia nos documentos, 
conforme requisição formulada pelas partes, deverão 
apor, no campo titular da apostila, o nome de todos os 
participantes do ato, em especial nas certidões de 
casamento, que obrigatoriamente deverá constar tanto 
o nome do cônjuge varão, quanto o nome do cônjuge 
virago. 

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 69. 

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=286560&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
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286563&integra=1


AVISO TJ 110/2021 29/09 

Avisa sobre Fórum Nacional para apresentação do 

Programa de Proteção a Vítimas e Testemunha 
Ameaçada de Morte (Provita) e do Programa de 
Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, 
Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH) promovido 
pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos. 

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 2. 

AVISO TJ/DGJUR 20/2021 29/09 

Avisa aos Senhores(as) Servidores(as) a relação de 
participantes selecionados e o início das atividades, 
visando à realização do GEAP-Processo Eletrônico 

relativo à Central de Dívida Ativa da Comarca de 
Niterói. 

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 61. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN63/2021 29/09 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Secretaria de Estado da 
Casa Civil e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 62. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 12/2021 
29/09 

Ementário de Jurisprudência Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 64. 

PORTARIA NUR, 11 7/2021 29/09 

Resolve designar o magistrado dirigente do 11º NUR, 
para presidir a correição geral 2021 - mês de outubro, 

nos Serviços Notariais e Registrais, bem como o 
servidor do setor de Fiscalização do 11º NUR, que o 
acompanhará na diligência. 

 

DJERJ, ADM, n. 19, p. 89. 

PORTARIA MI TJ 905/2021 29/09 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 19, p. 10. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286559&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286569&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286561&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286562&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286562&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286564&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286531&integra=1


PORTARIA MI TJ 908/2021 29/09 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 19, p. 15. 

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
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

