
 

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 
01 de dezembro 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 CGJ 836/2021 01/12 

Avisa sobre o Resultado Final do Prêmio Selo de Boas 
Práticas da Corregedoria Geral da Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 29. 

AVISO CGJ 1014/2021 01/12 

Avisa aos Senhores Titulares e Delegatários de 
Serventias Extrajudiciais que, a partir de 01/12/2021, 
torna-se obrigatório o lançamento regular no sistemas 
MAS - Módulos de Apoio às Serventias Extrajudiciais, 

das informações e documentos correspondentes às 
apólices anuais de seguro de responsabilidade civil, e 
dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 27. 

AVISO TJ 142/2021 01/12 

Avisa sobre novo código de resposta no sistema 
SISBAJUD. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, 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=288047&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=288044&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=288030&integra=1


AVISO TJ 144/2021 01/12 

Avisa que, nos autos do processo nº 0078735-

13.2021.8.19.0000 (Regime Centralizado de 
Execuções), em que consta como Requerente 
Fluminense Football Club, CNPJ/MF: 33.647.553/0001-
90, foi deferido o pedido de tutela de urgência para 
suspender todas as execuções em curso ou que venham 
a ser promovidas em face do referido Clube e, por 
extensão, todas as medidas constritivas, na forma do 
artigo 23 da Lei 14.193/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 10/2021 01/12 

Avisa a todos os magistrados e servidores que recebem 
auxílio-educação o período de cadastro para percepção 
do benefício no exercício de 2022. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 59, p. 20. 

AVISO TJ/DGPES 11/2021 01/12 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio 
creche, do período da comprovação da renovação de 
matrícula em creche ou estabelecimento particular de 

ensino legalmente constituído, onde se encontra 
matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 
das mensalidades para o exercício de 2022. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 59, p. 20. 

AVISO - CONVOCAÇÃO TJ/DGPES 

SN1/2021 
01/12 

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. 59, p. 19. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

29/2021 
01/12 

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

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 22. 

PORTARIA TJ 2514/2021 01/12 

Altera a composição do Comitê Interinstitucional para 
Acompanhamento das Medidas de Enfrentamento à 
COVID-19. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 5. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=288031&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287785&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287786&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
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=288040&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=288040&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=288032&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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