
 

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 
29 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 177/2021 29/11 

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início 

ou vencimento no dia 25 de novembro de 2021, para o 
primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 

 

DJERJ, ADM, n. 57, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 9/2021 29/11 

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. 57, p. 33. 

AVISO TJ/DGPES 11/2021 29/11 

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. 57, p. 34. 

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=287958&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=287786&integra=1


EDITAL TJ/DEMOV 17/2021 29/11 

Faz público para conhecimento dos juízes de direito das 

comarcas da capital e do interior, titulares e regionais, 
exceto os juízes em processo de vitaliciamento, que se 
encontra aberta a inscrição para atuação 
exclusivamente no plantão judiciário noturno, durante 
um quadrimestre, nos meses de janeiro, fevereiro, 
março e abril de 2022. 

 

DJERJ, ADM, n. 57, p. 37. 

EDITAL TJ/DEMOV 18/2021 29/11 

Faz público para conhecimento dos juízes de direito, 
titulares e regionais, exceto os juízes e juízas em 
processo de vitaliciamento, que se encontra aberta a 

inscrição para atuação nas Centrais de Audiências de 
Custódia - CEAC'S (Campos e Volta Redonda), durante 
um quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril de 
2022, permitida recondução.  

 

DJERJ, ADM, n. 57, p. 38. 

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