
 

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 
05 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 TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 SN1/2021 05/11 

Dispõe sobre republicação do Aviso Conjunto 2ªVP/CGJ 
nº 06/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 22. 

AVISO CONJUNTO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 

2/CGJ 6/2021 
05/11 

Avisam a todos os magistrados, responsáveis pelo 
expediente, secretários e demais servidores sobre a 
necessidade, ao atuarem com competência infracional, 
inclusive nos plantões judiciais, de que seja observado 

o teor da Resolução Conjunta SEEDUC/2VP nº 
1.550/2021. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 42, p. 22. 

AVISO TJ 126/2021 05/11 

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. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 42, p. 2. 

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=287511&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285992&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285992&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287442&integra=1


AVISO - CONVOCAÇÃO TJ/DGPES 

SN1/2021 
05/11 

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. 42, p. 21. 

AVISO TJ/DGPES 8/2021 05/11 

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. 42, p. 20. 

AVISO TJ/DGPES 9/2021 05/11 

Avisa aos servidores ativos e inativos alcançados pelo 
acórdão proferido nos autos da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 3782 que está prorrogado, até 
o dia 30 de novembro de 2021, o prazo para informar 
o grau de escolaridade que possuíam à data do seu 
ingresso neste Poder Judiciário, por meio de declaração 
específica disponível no sítio eletrônico desta Corte. 

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 21. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN3/2021 05/11 

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. 42, p. 24. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES 

SN13/2019 
05/11 

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. 42, p. 24. 

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
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286851&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287503&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283353&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218003&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218003&integra=1


EDITAL-PAUTA CM SN5/2021 05/11 

Faz público que será realizada no próximo dia 22 de 

novembro de 2021, segunda-feira, a partir das 11h 
(onze horas), sessão extraordinária do Egrégio 
Conselho da Magistratura, na qual serão recomendados 
os nomes dos candidatos à promoção para 02 (dois) 
cargos de desembargador, a serem preenchidos pelos 
critérios mencionados no Edital de Promoção OE nº 
15/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 25. 

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=287514&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

