
 

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 
21 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 REGIMENTAL TJ 18/2021 21/10 

Dispõe sobre a alteração do Regulamento do Estágio 
das Disciplinas Práticas Processuais do Curso de 

Especialização em Direito Público e Privado da Escola 
da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, para 
inclusão dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos 
e Cidadania-CEJUSCs do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, como áreas jurisdicionais nos quais 
os alunos do Curso de Especialização em Direito Público 
e Privado poderão fazer o Estágio obrigatório. 

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 27. 

AVISO TJ 121/2021 21/10 

Avisa sobre evento a ser promovido pelo CNJ acerca do 
debate sobre retenção e repasse de valores a título de 
Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. 

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 2. 

AVISO TJ 124/2021 21/10 

Avisa aos servidores efetivos ativos e inativos, 
exclusivamente comissionados e requisitados que ainda 
não informaram o nº do CPF do(s) dependente(s) 

cadastrado(s) em seus assentamentos funcionais, que 
deverão providenciar a regularização do referido 
registro no Portal de Magistrados e Servidores até o dia 
05 de novembro de 2021, complementando qualquer 
outra lacuna eventualmente existente nos dados do(s) 
dependente(s) na mesma oportunidade. 

 

DJERJ, ADM, n. 33, 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=287229&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287222&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287223&integra=1


AVISO TJ/DGPES 6/2021 21/10 

Informa que no período de 20/09/2021 a 05/11/2021, 

os titulares de emprego público, servidores ocupantes 
exclusivamente de cargo de provimento em comissão 
do PJERJ e os servidores de outros órgãos ocupantes de 
cargo de provimento em comissão ou função gratificada 
no PJERJ, deverão comprovar as despesas com plano 
de assistência médica e/ou odontológica ou seguro 
saúde, realizadas no exercício de 2020, para fins de 
regularização da percepção do auxílio saúde. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 33, p. 22. 

AVISO TJ/DGPES 7/2021 21/10 

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. 33, p. 22. 

EDITAL EMERJ SN5/2021 21/10 

Edital de rerratificação II do Concurso Público para 

Seleção e Ingresso no Curso de Especialização em 
Direito Público e Privado - 1º semestre - 2022. 

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 26. 

PORTARIA TJ 2263/2021 21/10 

Altera a composição do Conselho de Vitaliciamento 
(COVIT). 

 

DJERJ, ADM, n. 33, p. 6. 

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