
 

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 
15 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 

AVISO TJ/DGPES 8/2021 15/10 

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. 29, p. 35. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN51/2020 15/10 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, para 
cessão de recursos para manutenção e 
desenvolvimento de novos módulos do Sistema 

Informatizado de Controle de Selos de Fiscalização 
Extrajudicial, ampliando as funcionalidades dos selos 
eletrônicos, entre a Associação dos Notários e 
Registradores do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal 
de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 29, p. 34. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN70/2021 15/10 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, 
visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas, 
capazes de propiciar a plena operacionalização de 
estágio obrigatório, não remunerado por bolsa-auxílio 

e/ou auxílio transporte, de estudantes dos cursos de 
graduação em Serviço Social e Psicologia que estejam 
cursando a partir do 4º período, conforme o Plano de 
Trabalho, entre a Antares Educacional S.A. -  
Mantenedora da Universidade Veiga de Almeida e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 34. 
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287027&integra=1


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