
 

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 
13 de outubro 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 161/2021 13/10 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
físicos em curso no Fórum Central de São Gonçalo, no 
dia 07 de outubro de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 27, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 7/2021 13/10 

Avisa a todos os magistrados e servidores que recebem 
auxílio-educação do período para comprovação de 

despesas realizadas nos exercícios de 2020. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 27, p. 17. 

AVISO TJ/DGPES 8/2021 13/10 

Avisa aos servidores ativos e inativos alcançados pelo 
acórdão proferido nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3782 que, no período de 07/10 
a 05/11/2021, deverão, por meio de declaração 
específica disponível no sítio eletrônico desta Corte, 

informar o grau de escolaridade que possuíam à data 
do seu ingresso neste Poder Judiciário. 

 

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

AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 4/2021 13/10 

Avisa sobre a redistribuição livre, programada para os 
dias 15, 22 e 29 de outubro de 2021, de feitos não 
urgentes oriundos do acervo do Des. Nildson Araújo da 
Cruz, em virtude de sua aposentadoria. 

 

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

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=286940&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286670&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286851&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286942&integra=1


EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

26/2021 
13/10 

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

 

DJERJ, ADM, n. 27, p. 20. 

PORTARIA TJ 2317/2021 13/10 

Designa membros para a Comissão de Preservação da 

Memória Judiciária (COMEMO). 

 

DJERJ, ADM, n. 27, p. 6. 

PORTARIA TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 

6/2021 
13/10 

Determina que a redistribuição automática, livre no 
órgão julgador, dos feitos não urgentes oriundos do 
acervo do Des. Nildson Araújo da Cruz, em virtude de 
sua aposentadoria, seja realizada nos dias 15, 22 e 29 
de outubro de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 27, p. 19. 

PORTARIA MI TJ 1006/2021 13/10 

Resolve designar os Juízes de Direito em exercício nas 
varas mencionadas para, no mês de novembro de 
2021, conhecerem dos pedidos de medidas de caráter 
urgente, tendo em vista o feriado municipal. 

 

DJERJ, ADM, n. 27, p. 6. 

PROVIMENTO CGJ 98/2021 13/10 

Prorroga, no âmbito das Serventias Extrajudiciais do 
Estado do Rio de Janeiro, o Provimento CGJ nº 
17/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 27, p. 25. 

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