
 

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 
14 de setembro 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/VICE-PRESIDÊNCIA, 

2 4/2021 
14/09 

Disciplina o retorno das atividades presenciais em todos 
os CRIAADS'S para cumprimento das medidas 

socioeducativas de semiliberdade. 

 

DJERJ, ADM, n. 8, p. 34. 

AVISO TJ/DGJUR 18/2021 14/09 

Avisa aos servidores participantes do GEAP-Processo 
Eletrônico da alteração que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 8, p. 33. 

AVISO TJ/DGPES 6/2021 14/09 

Informa que no período de 20/09/2021 a 05/11/2021, 
os titulares de emprego público, servidores ocupantes 
exclusivamente de cargo de provimento em comissão 
do PJERJ e os servidores de outros órgãos ocupantes de 
cargo de provimento em comissão ou função gratificada 
no PJERJ, deverão comprovar as despesas com plano 
de assistência médica e/ou odontológica ou seguro 
saúde, realizadas no exercício de 2020, para fins de 
regularização da percepção do auxílio saúde. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 8, p. 34. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

5/2021 
14/09 

Convocam os gestores que farão a Avaliação Especial 
de Desempenho (AED) e os servidores que serão 
avaliados, para realizarem capacitação na Escola de 
Administração Judiciária. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 8, p. 2. 

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=286087&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286087&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286086&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286038&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285982&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285982&integra=1


CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

6/2021 
14/09 

Convocam os gestores do PJERJ para realizarem a 
Avaliação Especial de Desempenho e os servidores em 
estágio probatório para serem avaliados. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 8, p. 3. 

PORTARIA TJ 2219/2021 14/09 

Altera a composição do Comitê de Promoção da 
Igualdade de Gênero, de Apoio às Magistradas e 
Servidoras e de Prevenção e Enfrentamento do Assédio 

e da Discriminação (COGEN). 

 

DJERJ, ADM, n. 8, p. 10. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 20/2021 14/09 

Cria e regulamenta os "Núcleos de Justiça 4.0" do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 8, p. 35. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 21/2021 14/09 

Reorganiza o Núcleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) na 
estrutura organizacional do PJERJ, alterando os termos 
da Resolução TJ/OE/RJ nº 03, de 09 de fevereiro de 
2021, deste Órgão Especial e da Resolução TJ/OE/RJ nº 
02/2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 8, p. 36. 

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