
 

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 
30 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 179/2021 30/11 

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

ou vencimento no dia 29 de novembro do ano corrente 
de 2021, para o primeiro dia útil seguinte à 
normalização do serviço. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 180/2021 30/11 

Resolve suspender os prazos processuais na 2ª Vara, 
no Juizado Especial Cível e Adjunto Criminal e da 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e na 
Vara de Família, da Infância, da Juventude e do Idoso, 
todos da Comarca de Itaperuna, nos dias 23 e 24 de 

novembro de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 2. 

AVISO CGJ 833/2021 30/11 

Avisa aos Senhores Magistrados e Servidores, com 
competência criminal, sobre a devolução dos processos 
em trâmite na Central de Assessoramento Criminal aos 
juízos de origem, após o término da instrução. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 35. 

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=287993&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287994&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=288008&integra=1


AVISO CGJ 1039/2021 30/11 

Avisa aos senhores delegatários, responsáveis pelo 

expediente e interventores com atribuição de registro 
civil de pessoas naturais a que estejam vinculadas 
unidades interligadas sobre suas reaberturas até 
15/12/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 36. 

AVISO TJ/DGPES 7/2021 30/11 

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. 58, p. 28. 

AVISO TJ/DGPES 9/2021 30/11 

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. 58, p. 29. 

AVISO TJ/DGPES 10/2021 30/11 

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. 58, p. 29. 

PORTARIA TJ 2384/2021 30/11 

Designa membros para compor o Grupo de Trabalho 
para a implantação do Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - 
e-Social, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 9. 

PORTARIA TJ 2459/2021 30/11 

Altera a composição da Comissão Interinstitucional do 
Estado do Rio de Janeiro para Aprendizagem (CIERJA). 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 10. 

PORTARIA TJ/DGPCF 4/2021 30/11 

Altera o Quadro das Receitas e das Despesas do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 31. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=288009&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286670&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=287995&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287996&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=288010&integra=1


PROVIMENTO CGJ 110/2021 30/11 

Desativar o serviço do 29º ofício de notas da comarca 
da capital. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 33. 

PROVIMENTO CGJ 111/2021 30/11 

Desativar o serviço do 20º ofício de notas da comarca 

da capital. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 34. 

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=288006&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=288007&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

