
 

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 
09 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 171/2021 09/11 

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início 

ou vencimento no dia 08 de novembro de 2021, para o 
primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 6. 

AVISO TJ 126/2021 09/11 

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. 44, p. 3. 

AVISO TJ 127/2021 09/11 

Avisa aos servidores efetivos ativos e inativos, 
exclusivamente comissionados e requisitados 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 15 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. 44, p. 6. 

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/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=287576&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287442&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287575&integra=1


AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 22/2021 
09/11 

Faz público que as provas de sentença cível e penal do 

XLVIII Concurso para Ingresso na Magistratura de 
Carreira do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro serão aplicadas nos dias, horário e local 
mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 10. 

AVISO TJ/DGPES 7/2021 09/11 

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. 44, p. 17. 

AVISO TJ/OUVIDORIA 15/2021 09/11 

Divulga os resultados estatísticos da Ouvidoria Geral do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro referentes 
ao mês de outubro de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 25. 

AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 8/2021 09/11 

Avisa sobre a edição da Resolução CNJ nº 427/2021 
(Processo SEI nº 2021-06104606). 

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 18. 

AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 9/2021 09/11 

Avisa sobre a edição da Recomendação CNJ nº 
115/2021 (Processo SEI nº 2021-06104506). 

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 20. 

AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 10/2021 09/11 

Avisa sobre a edição da Recomendação CNJ nº 
118/2021 (Processo SEI nº 2021-06104346). 

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 21. 

AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 11/2021 09/11 

Avisa sobre a edição da Recomendação CNJ nº 

119/2021 (Processo SEI nº 2021-06104415). 

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 22. 
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287585&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287586&integra=1


AVISO - CONVOCAÇÃO TJ/DGPES 

SN1/2021 
09/11 

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. 44, p. 18. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 2 7/2021 
09/11 

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. 

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 2. 

EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 20/2021 
09/11 

Faz público que o resultado do julgamento dos recursos 
interpostos contra a primeira prova escrita (discursiva) 

do XLVIII Concurso para Ingresso na Magistratura de 
Carreira do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro será conhecido em sessão pública, no dia, 
horário e local mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 10. 

PROVIMENTO CGJ 107/2021 09/11 

Dispõe sobre os procedimentos para distribuição 
equalizada, com objetivo na lotação ideal de servidores 
nos órgãos administrativos no âmbito da Corregedoria 
Geral da Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 33. 

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