
 

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 
16 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 TJ/DGPES SN1/2021 16/11 

Avisa que a escala de férias para 2022 estará disponível 
no Portal de Magistrados e Servidores no período de 17 
a 24 de novembro. 

 

DJERJ, ADM, n. 48, p. 50. 

AVISO CGJ 828/2021 16/11 

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

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 48, p. 52. 

AVISO TJ 131/2021 16/11 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 48, 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=287715&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=287659&integra=1


AVISO TJ 133/2021 16/11 

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 21 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. 48, p. 2. 

AVISO TJ/COMAQ 3/2021 16/11 

Avisa aos juízes que o juiz integrante do Grupo de 
Sentença deverá informar até o 25º dia de cada mês 
através de e-mail dirigido à secretaria 
(sec.sentenca@tjrj.jus.br) se deseja ou não receber 
processos no mês imediatamente seguinte, e no 
primeiro caso, a quantidade, se 30 (trinta) ou 60 
(sessenta) processos. 

 

DJERJ, ADM, n. 48, p. 34. 

AVISO TJ/COMAQ 4/2021 16/11 

Avisa aos juízes que é vedado ao magistrado que se 
enquadre no disposto no art. 31 da lei 5535/09 receber 

auxílio do Grupo de Sentença, no juízo originário, 
durante o período de cumulação, independentemente 
do número de processos constantes do acervo, em 
observância ao disposto na Resolução CM 03/2013, art. 
4º, inciso IV. 

 

DJERJ, ADM, n. 48, p. 35. 

AVISO TJ/COMAQ 5/2021 16/11 

Avisa aos juízes que, em 10 de outubro de 2021, a 
DGTEC criou e encontra-se disponível no DCP, o local 
virtual "PREGS - Processos Remetidos ao Grupo de 

Sentença", o qual deverá ser lançado obrigatoriamente 
pelas serventias nos processos a serem remetidos ao 
Grupo de Sentença. 

 

DJERJ, ADM, n. 48, p. 35. 

AVISO TJ/DGPES 7/2021 16/11 

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. 48, p. 48. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287706&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287712&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287713&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287714&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286670&integra=1


AVISO TJ/DGPES 9/2021 16/11 

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. 48, p. 50. 

AVISO - CONVOCAÇÃO TJ/DGPES 

SN1/2021 
16/11 

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. 48, p. 49. 

PORTARIA EMERJ 111/2021 16/11 

Altera a Portaria nº 107/2021, referente ao Fórum 
Permanente de Inovação do Poder Judiciário e do 

Ensino Jurídico, da Escola da Magistratura do Estado do 
Rio de Janeiro - EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 48, p. 51. 

PROVIMENTO CGJ 109/2021 16/11 

Desativação do Serviço do RCPN do 5º Distrito da 
Comarca de Cambuci. 

 

DJERJ, ADM, n. 48, p. 54. 

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=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=287707&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287708&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

