
 

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 
19 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/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 5/2021 19/10 

Avisa sobre a ferramenta denominada "Consulta 
Criminal Nacional". 

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 27. 

AVISO TJ/DGPES 7/2021 19/10 

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. 31, p. 26. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN71/2021 19/10 

Convênio de cooperação técnica e material para 
prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 
débitos levados à dívida ativa e ao recebimento 
conjunto do montante da dívida ativa municipal e das 
custas judiciais e taxa judiciária apuradas nos 

respectivos processos judiciais, entre o Município de 
Três Rios, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 
Três Rios e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 25. 

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=287147&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=287146&integra=1


EDITAL TJ/DEMOV 13/2021 19/10 

Faz público para conhecimento dos juízes de direito de 

entrância especial e entrância comum que se 
encontram abertas as inscrições para preenchimento de 
03 (três) vagas para atuação junto ao Núcleo de Justiça 
4.0, unidades judiciárias, com a função de auxiliar 
todos os juízos e juizados, previstos no artigo 3º da Lei 
Estadual nº 6.956 de 13 de janeiro de 2015. 

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 30. 

EDITAL TJ/TP SN1/2021 19/10 

Torna público aos desembargadores do Tribunal de 
Justiça que se encontram abertas as inscrições para o 
preenchimento de cargos do Tribunal Regional Eleitoral 

do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 29. 

PORTARIA TJ 2328/2021 19/10 

Altera a composição da Comissão de Políticas 
Institucionais para Eficiência Operacional e Qualidade 
dos Serviços Judiciais (COMAQ). 

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 8. 

PORTARIA MI TJ 1017/2021 19/10 

Resolve tornar insubsistente, em parte, a Portaria 
MI/863 publicada em no D.J.E.R.J em 10/09/2021, 
quanto ao dia 28 de outubro de 2021, e aditar a Portaria 
MI/903, publicada no D.J.E.R.J em 28/09/2021, tendo 
em vista o Decreto nº 47.792 de 13.10.2021 e 
esclarecer que, fica transferido do dia 28.10.2021 para 
o dia 01 de novembro de 2021 a comemoração do dia 
do servidor público, 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. 31, p. 6. 

PORTARIA MI TJ 1018/2021 19/10 

Resolve tornar insubsistente, em parte, a Portaria 
MI/864 publicada em no D.J.E.R.J em 10/09/2021, 
quanto ao dia 28 de outubro de 2021, e aditar a Portaria 
MI/906 publicada no D.J.E.R.J em 28/09/2021, tendo 
em vista o Decreto nº 47.792 de 13.10.2021 e 
esclarecer que, fica transferido do dia 28.10.2021 para 
o dia 01 de novembro de 2021 a comemoração do dia 

do servidor público, 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. 31, p. 7. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287159&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287158&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287145&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287156&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287157&integra=1


RESOLUÇÃO TJ/OE 22/2021 19/10 

Nomeia o prédio do novo Fórum da Comarca de Miguel 
Pereira de "Doutor Mendel Wolf Fux". 

 

DJERJ, ADM, n. 31, p. 29. 

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