
 

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 
27 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 NORMATIVO CONJUNTO TJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 2/CGJ 1/2021 
27/10 

Dispõe sobre a obtenção de acesso ao Sistema de 
Informações e Identificação de Adolescentes (SIIAD) e 
o respectivo procedimento. 

 

DJERJ, ADM, n. 37, p. 38. 

AVISO TJ/DGPES 6/2021 27/10 

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. 37, p. 37. 

AVISO TJ/DGPES 8/2021 27/10 

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. 37, p. 37. 

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=287396&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287396&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286038&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286851&integra=1


AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 6/2021 27/10 

Avisa aos magistrados com competência criminal de 

forma lato sensu e de família, Chefes de Serventias, 
Substitutos, Secretários e demais Servidores que, em 
22/11/2021, entrará em operação a alteração no 
sistema de informática deste Tribunal de Justiça, de 
forma a permitir, com a integração do sistema da 
Polícia Civil do Rio de Janeiro, que haja o 
encaminhamento eletrônico, pela autoridade policial, 
do registro de ocorrência policial relativo ao 
cumprimento do mandado de prisão diretamente à 
Central de Audiências de Custódia - CEAC - com 
competência na circunscrição territorial do juízo natural 
emitente da ordem judicial e pelo qual tramita o 

processo originário. 

 

DJERJ, ADM, n. 37, p. 39. 

AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 7/2021 27/10 

Avisa aos magistrados com competência criminal de 
forma lato sensu e de família, Chefes de serventias, 
Substitutos, Secretários e demais Servidores que 
poderão estabelecer contato direto, como meio de 
comunicação eficaz, com o Cartório da CEAC-Capital, 
através do e-mail funcional: ceac.urgencia@tjrj.jus.br. 

 

DJERJ, ADM, n. 37, p. 40. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN72/2021 27/10 

Convênio para viabilizar o cumprimento de penas e 
medidas alternativas à prisão, por intermédio da 
Central de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de 
Campos dos Goytacazes, entre o Grupo Espírita 
Beneficente Dr. Herman e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 37, p. 36. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN73/2021 27/10 

Convênio para viabilizar o cumprimento de penas e 
medidas alternativas à prisão, por intermédio da 

Central de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de 
Teresópolis, entre a Associação Beneficente Sopão e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 37, p. 36. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 13/2021 
27/10 

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

 

DJERJ, ADM, n. 37, p. 41. 

PROVIMENTO CGJ 102/2021 27/10 

Instalação do Serviço do 1º Ofício de Notas da Comarca 
de Duque de Caxias por transformação do 4º Ofício de 
Justiça da mesma Comarca. 

 

DJERJ, ADM, n. 37, p. 48. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287402&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287403&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287394&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287395&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287404&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287404&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287400&integra=1


PROVIMENTO CGJ 104/2021 27/10 

Instalação do Serviço do 4º Ofício de Notas da Comarca 
de Niterói por transformação do 10º Ofício de Justiça 
da mesma Comarca. 

 

DJERJ, ADM, n. 37, p. 49. 

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

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287401&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

