
 

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 
22 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 22/11 

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. 52, p. 16. 

ATO REGIMENTAL EMERJ 19/2021 22/11 

Altera o Ato Regimental nº 03/2019, atualizando os 
Cursos de Especialização nas Áreas do Direito -- Pós-
Graduação Lato Sensu, da Escola da Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro - EMERJ, passando a ter a 

seguinte redação. 

 

DJERJ, ADM, n. 52, p. 18. 

AVISO TJ 135/2021 22/11 

Avisa, a pedido do Juízo de Direito da 7ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital, que, com relação 
ao processo de recuperação judicial do Grupo OI (Proc. 
nº 0203711-65.2016.8.19.0001), foram definidas 
novas diretrizes acerca dos créditos de natureza fiscais 
detidos em face do referido Grupo. 

 

DJERJ, ADM, n. 52, 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=287814&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287811&integra=1


AVISO TJ/DGPES 9/2021 22/11 

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. 52, p. 16. 

AVISO TJ/DGPES 10/2021 22/11 

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. 52, p. 17. 

AVISO TJ/DGPES 11/2021 22/11 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 52, p. 17. 

PORTARIA TJ 2468/2021 22/11 

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

 

DJERJ, ADM, n. 52, p. 4. 

PORTARIA TJ 2469/2021 22/11 

Resolve designar o Juiz de Direito mencionado para 
exercer a função de Juiz Coordenador do Núcleo de 
Auxílio Recíproco de Oficiais de Justiça Avaliadores da 
Auditoria da Justiça Militar. 

 

DJERJ, ADM, n. 52, p. 5. 

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