
 

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 
11 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 

AVISO TJ 129/2021 11/11 

Avisa aos gestores e chefes de serventia que deverão 
providenciar, até dia 21 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. 46, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 7/2021 11/11 

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. 46, p. 99. 

AVISO - CONVOCAÇÃO TJ/DGPES 

SN1/2021 
11/11 

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. 46, p. 100. 

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=287636&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286670&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


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN17/2021 11/11 

Convênio de cooperação técnica e material, visando à 

humanização de espaços destinados pelo Instituto 
Médico Legal - IML, para o atendimento às mulheres 
vítimas de violência através da instalação da "Sala 
Lilás", entre o Município de Nova Iguaçu, a Secretaria 
de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro - SEPOL, o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de 
Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 46, p. 98. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 2 7/2021 
11/11 

Convocam os Excelentíssimos Senhores Juízes de 
Direito com competência Criminal e convidam os 

Excelentíssimos Senhores Desembargadores para 
participarem do evento "Precedentes - Prova - Prisão 
cautelar - Superpopulação Carcerária (desafios), na 
visão do Superior Tribunal de Justiça", na data e local 
referidos. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 46, p. 2. 

ORDEM DE SERVIÇO CGJ/DGADM 

8/2021 
11/11 

Estabelece o procedimento para pedido e fornecimento 
de número de provimento, portaria, parecer, 
convocação, convite e ordem de serviço pelo Serviço de 
Expediente e Arquivo (SEARQ). 

 

DJERJ, ADM, n. 46, p. 105. 

PORTARIA CGJ 1688/2021 11/11 

Designa integrantes da COPPD - Comissão Permanente 
de Processo Disciplinar. 

 

DJERJ, ADM, n. 46, p. 104. 

PORTARIA TJ 2450/2021 11/11 

Resolve designar o juiz de direito mencionado para 
exercer a função de juiz dirigente do 7º Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 46, p. 8. 

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