
 

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 
12 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 CGJ 826/2021 12/11 

Avisa sobre a Divulgação do resultado do Prêmio Selo 
de Boas Práticas da Corregedoria Geral da Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 86. 

AVISO CGJ 827/2021 12/11 

Avisa aos Senhores Magistrados, Servidores e demais 
interessados sobre o envio da escala de servidores 
previsto no parágrafo 3º do artigo 3º e no parágrafo 1º 
do artigo 5º do Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ/2ª VP 

04/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 87. 

AVISO CGJ 828/2021 12/11 

Comunica a publicação no DJERJ da íntegra da 
Recomendação CNJ n.º 110/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 88. 

AVISO CGJ 829/2021 12/11 

Comunica o prazo para o levantamento da importância 
depositada junto ao Banco do Brasil, constante de ofício 
que determine o pagamento de recursos depositados 
em contas judiciais. 

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 88. 

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=287666&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287665&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287662&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287663&integra=1


AVISO CGJ 1000/2021 12/11 

Dá publicidade acerca da impossibilidade das 

Serventias Extrajudiciais vagas de prestarem serviços 
e realizarem despesas pelo uso da ferramenta Convem 
ou similares. 

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 89. 

AVISO TJ 129/2021 12/11 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 47, p. 3. 

AVISO TJ 131/2021 12/11 

Resolve tornar pública a relação provisória dos 
candidatos que tiveram as inscrições deferidas na 
condição de pessoa com deficiência, dos 
hipossuficientes e dos que se autodeclararam negros ou 
índios como, também, a relação provisória dos 
candidatos que solicitaram atendimento especial para a 
realização das provas objetivas e/ou discursivas dos LX 
e LIX Concursos Públicos para o Provimento de Vagas e 
a Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de 

Técnico de Atividade Judiciária e Analista Judiciário. 

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 37. 

AVISO TJ 132/2021 12/11 

Avisa aos servidores efetivos ativos e inativos, 
exclusivamente comissionados e requisitados, cujo o 
nome conste na listagem mencionada, que ainda não 
informaram o nº do CPF do(s) dependente(s) 
cadastrado(s) em seus assentamentos funcionais, 
deverão fazê-lo até o próximo dia 15, último dia de 
prazo fixado pelo Aviso nº 127/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 5. 

AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 23/2021 
12/11 

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 nos dias, horário e local mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 48. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287661&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287636&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287659&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287658&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287664&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287664&integra=1


AVISO TJ/DGJUR 33/2021 12/11 

Avisa aos servidores(as) sobre a abertura de inscrições, 

no período de 12/11/2021 a 19/11/2021, para 
participação em Grupo Emergencial de Auxílio 
Programado - GEAP-Secretarias. 

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 76. 

AVISO TJ/DGPES 9/2021 12/11 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 47, p. 80. 

AVISO - CONVOCAÇÃO TJ/DGPES 

SN1/2021 
12/11 

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. 47, p. 80. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 2 7/2021 
12/11 

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. 47, p. 2. 

EDITAL EMERJ SN6/2021 12/11 

Edital de processo seletivo para concessão de bolsa de 

fomento à pesquisa - 2º semestre - 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 82. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287667&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=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=287574&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287574&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287670&integra=1


EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 21/2021 
12/11 

Faz público que a Comissão de Concurso do XLVIII 

Concurso para Ingresso na Magistratura de Carreira do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro homologou o resultado de julgamentos dos 
recursos interpostos contra a primeira prova escrita 
(etapa discursiva), após análise pela Comissão 
Examinadora, e convoca os candidatos para as provas 
de sentença. 

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 44. 

PROVIMENTO CGJ 106/2021 12/11 

Insere o Capítulo XV, no Título IX, Livro III do 
Provimento CGJ nº 12/2009 (Código de Normas - Parte 
Extrajudicial). 

 

DJERJ, ADM, n. 47, p. 84. 

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=287660&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287660&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287668&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

