
 

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 
26 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 NORMATIVO TJ 26/2021 26/11 

Dispõe sobre a designação de servidores nos fóruns 
regionais, nas comarcas do interior e unidades 

organizacionais administrativas como agentes de 
campo para apoio na fiscalização dos contratos afetos 
ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 22. 

AVISO TJ 137/2021 26/11 

Avisa aos gestores e chefes de serventia que deverão 
providenciar, até dia 28 de novembro de 2021, a 
regularização dos dados funcionais dos servidores 
requisitados integrantes de suas equipes, cujo o nome 
conste na relação nominal, com vistas a prestação de 

informações por este Tribunal de Justiça ao eSocial. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 56, p. 5. 

AVISO TJ 139/2021 26/11 

Avisa aos servidores efetivos ativos e inativos, 
exclusivamente comissionados e requisitados, cujo o 
nome conste na listagem abaixo, 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 28 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. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 56, p. 7. 

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=287936&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287897&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287898&integra=1


AVISO TJ 141/2021 26/11 

Avisa que, nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2021 

(sábado, domingo e segunda-feira), as audiências de 
custódia serão realizadas no Fórum da Comarca de 
Campos dos Goytacazes - Av. XV de Novembro, nº 289, 
Centro, tendo em vista a falta de energia elétrica 
naquela Central de Custódia, por consequência de 
problemas no transformador. 

 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 22. 

AVISO TJ/DGPES 9/2021 26/11 

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. 56, p. 33. 

AVISO TJ/DGPES 10/2021 26/11 

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. 56, p. 33. 

AVISO TJ/DGPES 11/2021 26/11 

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. 56, p. 34. 

AVISO TJ/OE SN1/2021 26/11 

Torna público e comunica a retirada de pauta dos itens 
3.2 e 3.3 do Edital-Pauta publicado no DJERJ de 
25.11.2021, os quais serão oportunamente reincluídos 
em pauta, mantendo-se a designação da sessão do 
Tribunal Pleno para o dia 03.12.2021, com início às 11 
horas, para apreciação dos itens 1, 2 e 3.1. 

 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 35. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN81/2021 26/11 

Convênio de cooperação técnica para permitir ao 
Tribunal o envio de ordens judiciais e o acesso às 
respostas da Serasa, via "Internet", por meio do 
Sistema Serasajud, entre a Serasa S.A., o Conselho 
Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 32. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287935&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=287939&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287937&integra=1


CONVOCAÇÃO TJ 7/2021 26/11 

Convoca, em substituição, os juízes de direito, 

relacionados, nos termos da Resolução nº 33/2014 do 
Egrégio Órgão Especial, para a fiscalização da primeira 
prova escrita do XLVIII Concurso para Ingresso na 
Magistratura de Carreira que será realizada no dia 27 
de novembro de 2021 (sábado). 

 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 2. 

CONVOCAÇÃO TJ 8/2021 26/11 

Convoca, em substituição, os juízes de direito, 
relacionados, nos termos da Resolução nº 33/2014 do 
Egrégio Órgão Especial, para a fiscalização da primeira 
prova escrita do XLVIII Concurso para ingresso na 

Magistratura de Carreira que será realizada no dia 28 
de novembro de 2021 (domingo). 

 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 2. 

EDITAL TJ 5/2021 26/11 

Torna público que os locais de aplicação das provas 
objetivas, referentes ao LX concurso público para o 
provimento de cargos e a formação de cadastro de 
reserva no cargo de Técnico de Atividade Judiciária, 
estarão disponíveis para consulta, no endereço 
eletrônico mencionado, bem como os locais de 
aplicação das provas objetivas e da prova discursiva, 

referentes ao LXI concurso público para o provimento 
de cargos e a formação de cadastro de reserva nos 
cargos de Analista Judiciário, estarão disponíveis para 
consulta, no endereço eletrônico que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 3 e 4. 

PORTARIA TJ 2457/2021 26/11 

Altera a composição do Conselho de Vitaliciamento 
(COVIT). 

 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 24. 

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=287929&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287930&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287933&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287931&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

