
 

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 
03 de novembro 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 168/2021 03/11 

Resolve suspender as atividades presenciais no Fórum 
Regional de Campo Grande - Comarca da Capital, bem 

como os prazos processuais dos processos físicos, no 
dia 28/10/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 11. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

6/2021 
03/11 

Resolvem instalar o Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Angra 
dos Reis, criado pela Resolução TJ/OE nº 20/2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 10. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

7/2021 
03/11 

Resolvem instalar o Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Campos 
dos Goytacazes, criado pela Resolução TJ/OE nº 
7/2016. 

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 10. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
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http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287444&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287444&integra=1


AVISO - CONVOCAÇÃO TJ/DGPES 

SN1/2021 
03/11 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 40, p. 29. 

AVISO TJ 126/2021 03/11 

Avisa aos gestores e chefes de serventia que deverão 
providenciar, até dia 10 de novembro de 2021, a 
regularização dos dados funcionais dos servidores 
requisitados integrantes de suas equipes, cujo o nome 
conste na relação nominal mencionada, com vistas a 
prestação de informações por este Tribunal de Justiça 
ao eSocial. 

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 4. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 20/2021 03/11 

Avisa sobre a digitalização e virtualização dos processos 
físicos em trâmite nas serventias de competência 

criminal da Comarca da Capital elencadas e dá outras 
providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 7/2021 03/11 

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. 40, p. 27. 

AVISO TJ/DGPES 8/2021 03/11 

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. 40, p. 28. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287440&integra=1
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286851&integra=1


CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN3/2021 03/11 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 

dos participantes, com a finalidade de integração 
institucional, com ênfase na pesquisa jurídica e 
realização de atividades acadêmicas para troca de 
experiências e reflexão acerca de temáticas ligadas ao 
direito e à atividade notarial de forma geral, entre a 
Escola de Notários Registradores do Estado do Rio de 
Janeiro e a EMERJ. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 40, p. 29. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES 

SN13/2019 
03/11 

Convênio de mútua cooperação acadêmica e técnica 
com a finalidade de integração institucional, com ênfase 

na pesquisa jurídica e realização de atividades 
acadêmicas e culturais conjuntas, entre o Instituto dos 
Magistrados do Brasil - IMB e a EMERJ. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 40, p. 30. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

27/2021 
03/11 

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

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 30. 

PORTARIA CGJ 1642/2021 03/11 

Delega as competências que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 34. 

PORTARIA TJ 2423/2021 03/11 

Resolve designar a juíza de direito mencionada para 
exercer a função de Juíza Dirigente do 10º NUR. 

 

DJERJ, ADM, n. 40, p. 17. 

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