
 

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 
29 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 167/2021 29/10 

Resolve designar como representantes do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro junto ao Comitê 

Socioambiental do Estado do Rio de Janeiro a Juíza de 
Direito que menciona, tendo como suplente o Juiz de 
Direito mencionado. 

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 2. 

AVISO CGJ 824/2021 29/10 

Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária de 2021 nas 
unidades judiciais. 

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 53. 

AVISO - CONVOCAÇÃO TJ/DGPES 

SN1/2021 
29/10 

Convoca os servidores ativos, inativos, exclusivamente 
comissionados e requisitados ocupantes de cargo em 
comissão, titulares do plano de saúde Amil e que 
possuam dependentes no referido plano, para informar 
o(s) número(s) do(s) CPF(s) do(s) respectivo(s) 
dependente(s), inclusive menores de 18 anos, no 
período de 03/11/2021 até 30/12/2021, para que este 
egrégio Tribunal de Justiça possa prestar informações à 

Receita Federal, na ocasião da Declaração Anual de 
Imposto de Renda. 

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 43. 

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=287431&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287441&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287440&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287440&integra=1


AVISO TJ/DGPES 6/2021 29/10 

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. 39, p. 42. 

AVISO TJ/DGPES 8/2021 29/10 

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. 39, p. 43. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN74/2021 29/10 

Convênio de cooperação técnica e material, objetivando 
implantar o Programa de Conciliação de Débitos Fiscais 
denominado "Concilia Friburgo" entre o Município de 

Nova Friburgo e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 42. 

EDITAL TJ SN2/2021 29/10 

Faz público para conhecimento dos desembargadores 
que a Escola Superior de Guerra (ESG) está solicitando 
a indicação de até 2(dois) candidatos para a 11ª edição 
do Curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados 
(CDICA) 2022, a realizar-se em Brasília, na modalidade 
semipresencial com duração de sete semanas, nos 
períodos de 07 de março a 1º de abril (fase à distância) 

e de 04 a 20 de abril de 2022 (fase presencial). 

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 2. 

PORTARIA TJ 2349/2021 29/10 

Designa membros para o Grupo de Trabalho para 
implementação do Repositório Arquivístico Digital 
Confiável no TJRJ (GT-RDC-Arq). 

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 5. 

PORTARIA TJ 2364/2021 29/10 

Altera a composição da Comissão de Políticas 
Institucionais para Promoção da Sustentabilidade 
(COSUS). 

 

DJERJ, ADM, n. 39, p. 5. 

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
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287395&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287429&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287430&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287437&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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