
 

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 
19 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 19/11 

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

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 51, p. 81. 

ATO EXECUTIVO TJ 174/2021 19/11 

Institui Grupo de Trabalho para elaboração do Plano 
Anual de Contratações - PAC previsto na Resolução nº 
347/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o qual 
dispõe sobre a Política de Governança das Contratações 

Públicas no Poder Judiciário. 

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 22. 

AVISO CGJ 831/2021 19/11 

Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária de 2021 nas 
unidades judiciais. 

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 85. 

AVISO TJ 129/2021 19/11 

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. 51, p. 3. 

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=287793&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287796&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287636&integra=1


AVISO TJ 133/2021 19/11 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 51, p. 5. 

AVISO TJ/DGPES 10/2021 19/11 

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

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 82. 

AVISO TJ/DGPES 11/2021 19/11 

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. 

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 82. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

22/2021 
19/11 

Convocam os gestores do PJERJ para realizarem a 
Avaliação Especial de Desempenho e os servidores em 
estágio probatório para serem avaliados. 

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 2. 

EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 22/2021 
19/11 

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 realizadas nos dias 27 e 28 de novembro 
de 2021, sábado e domingo, às 9:00 horas, na Escola 
da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ, à 
Rua Dom Manuel, nº 25 - Centro - Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 26. 

PROVIMENTO CGJ 112/2021 19/11 

Altera a redação dos dispositivos do Código de Normas 
da Corregedoria-Geral da Justiça (parte judicial) em 
relação às nomenclaturas inerentes à função 
correicional. 

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 86. 

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=287706&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=287784&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287784&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287795&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287795&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287797&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 

 


