
 

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 
23 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 23/11 

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. 53, p. 16. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

10/2021 
23/11 

Dispõe sobre a obtenção de acesso ao cadastro civil do 
Sistema Estadual de Identificação - SEI, para a consulta 
de dados biográficos e biométricos que compõe o 
registro de identificação civil do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 53, p. 3. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 2/CGJ 2/2021 
23/11 

Dispõe sobre a obtenção de acesso ao cadastro criminal 
do Sistema Estadual de Identificação - SEI, para a 
consulta e emissão de folha de antecedentes criminais 
(FAC) e seu respectivo procedimento. 

 

DJERJ, ADM, n. 53, p. 17. 

AVISO TJ/DGPES 7/2021 23/11 

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. 53, p. 15. 

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=287843&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287843&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287846&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287846&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286670&integra=1


CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 2 8/2021 
23/11 

Convocam os Excelentíssimos Senhores Juízes de 

Direito com competência socioeducativa para 
debaterem a Resolução Conjunta SEEDUC/2ª VP nº 
1550/2021 e o fluxo para internação do adolescente em 
unidades socioeducativas, desde a sua apreensão pela 
polícia civil até o encaminhamento da decisão à Central 
de Vagas, na data e local referidos. 

 

DJERJ, ADM, n. 53, p. 2. 

PARECER CGJ SN3/2021 23/11 

Dispõe sobre calendário de inspeções - 2º semestre de 

2021 - Parecer. 

 

Alterações no Parecer. DJERJ, ADM, n. 53, p. 19. 

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