
 

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 
25 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 175/2021 25/11 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
em curso no Cartório da Dívida Ativa da Comarca de 
Paraty, nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 19. 

AVISO TJ 137/2021 25/11 

Avisa aos gestores e chefes de serventia que deverão 
providenciar, até dia 28 de novembro de 2021, a 
regularização dos dados funcionais dos servidores 
requisitados integrantes de suas equipes, cujo o nome 

conste na relação nominal, com vistas a prestação de 
informações por este Tribunal de Justiça ao eSocial. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 2. 

AVISO TJ 138/2021 25/11 

Avisa que, em sessão virtual realizada no período de 
5.11.2021 a 12.11.2021, o E. Supremo Tribunal 
Federal, nos termos do voto do Ministro Roberto 
Barroso (Redator para Acórdão), julgou, por maioria, 
procedente o pedido formulado na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 6.614, para declarar a 

inconstitucionalidade do art. 1º, p. único, alínea "e", da 
Lei 7.077/2015, inserido pela Lei nº 8.573/2019, 
ambas do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 18. 

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/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
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287897&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287899&integra=1


AVISO TJ 139/2021 25/11 

Avisa aos servidores efetivos ativos e inativos, 

exclusivamente comissionados e requisitados, cujo o 
nome conste na listagem mencionada, que ainda não 
tenham informado o nº do CPF do(s) dependente(s) 
cadastrado(s) em seus assentamentos funcionais, que 
está prorrogado, até o dia 28 de novembro de 2021, o 
prazo para regularização do referido registro no Portal 
de Magistrados e Servidores, devendo complementar 
qualquer outra lacuna eventualmente existente nos 
dados do(s) dependente(s) na mesma oportunidade. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 4. 

AVISO TJ 140/2021 25/11 

Avisa aos magistrados e servidores do Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro que, tendo em vista as 
alterações de atribuição constantes da Resolução 
TJ/OERJ nº 19/2021, de 17 de agosto de 2021, que o 
Sistema Integrado de Gestão (SIGA) poderá ser 
implementado exclusivamente em unidades da área 
administrativa e em unidades jurisdicionais de segunda 
instância. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 19. 

AVISO TJ/DGPES 7/2021 25/11 

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. 55, p. 37. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN80/2021 25/11 

Convênio que consiste na renovação da cooperação 
técnica para implementação de estrutura básica para o 
funcionamento da audiência de custódia, de forma a 

atender às prisões decorrentes de todo o Estado do Rio 
de Janeiro, por meio da instalação e ampliação dos 
espaços físicos e estruturas de 02 (duas) Centrais de 
Audiência de Custódia, entre a Secretaria de Estado de 
Administração Penitenciária - SEAP e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 36. 

EDITAL-PAUTA TJ/OE SN4/2021 25/11 

Torna público que foi convocada sessão híbrida do 
Tribunal Pleno para o dia 03 de dezembro de 2021, às 
11:00 h, com a pauta mencionada. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 41. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287898&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287900&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=287905&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287907&integra=1


ORDEM DE SERVIÇO TJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 2 2/2021 
25/11 

Altera a ordem de serviço 2ªVP nº 01/2021 para incluir 

o horário das 18 horas na distribuição dos feitos no 
Departamento de Autuação e Distribuição Criminal da 
Segunda Vice-Presidência. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 39. 

PORTARIA CGJ 1682/2021 25/11 

Revoga a Portaria CGJ nº 206 / 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 44. 

PORTARIA TJ 2498/2021 25/11 

Dispensa da função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 25. 

PORTARIA TJ 2499/2021 25/11 

Designa para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 26. 

PORTARIA TJ 2500/2021 25/11 

Designação para a função de Juiz Auxiliar da 
Corregedoria Geral da Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 26. 

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