
 

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 
25 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 164/2021 25/10 

Declara vago o Serviço do 4º Ofício do Registro de 
Imóveis da Comarca de Niterói. 

 

DJERJ, ADM, n. 35, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 165/2021 25/10 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais da Comarca de Itatiaia, no dia 25 de 

outubro de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 35, p. 2. 

AVISO EMERJ 8/2021 25/10 

Avisa aos Magistrados, Professores, Servidores, 
Funcionários, Prestadores de Serviço e Alunos que fica 
mantido o funcionamento regular da EMERJ com 
atendimento ao público e realização de atividades 
administrativas presenciais das 8h às 22h, observadas 

as disposições do Ato Normativo Conjunto TJ/2VP/CGJ 
nº 05/2021 e do Ato Executivo nº 120/2021, a partir 
do dia 25 de outubro de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 35, p. 17. 

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=287300&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287301&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287302&integra=1


AVISO TJ/DGPES 6/2021 25/10 

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. 35, p. 16. 

AVISO TJ/DGPES 8/2021 25/10 

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. 35, p. 16. 

EDITAL TJ/DEMOV 14/2021 25/10 

Faz público para conhecimento dos Desembargadores 
efetivos em Câmaras deste E. Tribunal de Justiça que 
se encontra aberta a inscrição para 02 (duas) vagas em 

uma das Câmaras deste E. Tribunal. 

 

DJERJ, ADM, n. 35, p. 17. 

PORTARIA CGJ 1608/2021 25/10 

Altera a Portaria nº 1268/2021 que designou a 
composição da Comissão Judiciária para Erradicação do 
Sub-Registro de Nascimento e para a Promoção ao 
Reconhecimento Voluntário de Paternidade e à adoção 
Unilateral (COSUR). 

 

DJERJ, ADM, n. 35, p. 18. 

PORTARIA NUR, 11 8/2021 25/10 

Resolve designar o magistrado dirigente do 11º NUR, 
para presidir a correição geral 2021 - mês de 
novembro, nos serviços notariais e registrais, bem 
como o servidor do setor de Fiscalização do 11º NUR, 
que o acompanhará na diligência. 

 

DJERJ, ADM, n. 35, p. 27. 

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