
 

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 
24 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 EXECUTIVO TJ 176/2021 24/11 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
físicos em curso na Comarca de Silva Jardim no dia 
18/11/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 54, p. 2. 

ATO TJ/DGPES SN1/2021 24/11 

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. 54, p. 29. 

AVISO CGJ 830/2021 24/11 

Avisa sobre a concessão de acesso para magistrados e 
servidores ao sistema LAUDO/WEB e dá outras 
providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 54, p. 42. 

AVISO CGJ 832/2021 24/11 

Edital de Remoção para Analista Judiciário Sem 
Especialidade e Técnico de Atividade Judiciária para a 
04 (quatro) vagas na Central de Audiência de Custódia 
da Capital (Benfica). 

 

DJERJ, ADM, n. 54, p. 43. 

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=287875&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287715&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287877&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287880&integra=1


AVISO TJ 136/2021 24/11 

Resolve tornar pública a relação final dos candidatos 

que tiveram as inscrições deferidas como ampla 
concorrência, na condição de pessoa com deficiência, 
dos hipossuficientes e dos que se autodeclararam 
negros ou índios dos LX e LIX Concursos Públicos para 
provimento de vagas e a formação de cadastro de 
reserva, respectivamente, em cargos de Técnico de 
Atividade Judiciária e Analista Judiciário sem e com 
especialidade. 

 

DJERJ, ADM, n. 54, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN79/2021 24/11 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, por intermédio da Central de 
Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Niterói, 
entre a Associação de Amigos dos Enfermos da Casa 
Maria de Magdala e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 54, p. 28. 

AVISO TJ/DGPES 9/2021 24/11 

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. 54, p. 28. 

AVISO TJ/DGPES 10/2021 24/11 

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. 54, p. 29. 

AVISO TJ/DGPES 11/2021 24/11 

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. 54, p. 30. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 14/2021 
24/11 

Ementário de Jurisprudência Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 54, p. 32. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287882&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287876&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=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=287887&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287887&integra=1


PORTARIA TJ 2467/2021 24/11 

Dispõe sobre o Plano de Logística Sustentável 2021-
2023 do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 54, p. 8. 

PORTARIA MI TJ 1134/2021 24/11 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 
varas mencionadas para, no mês de dezembro de 
2021, conhecerem dos pedidos de medidas de caráter 

urgente, tendo em vista o feriado municipal. 

 

DJERJ, ADM, n. 54, p. 17. 

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=287883&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287885&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

