
 

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 
27 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 

AVISO CGJ 819/2021 27/09 

Avisa a obrigatoriedade de se aplicar a modalidade 
"restrito" nos documentos e/ ou nos processos 
administrativos SEI nos casos abaixo. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 21. 

AVISO TJ 109/2021 27/09 

Divulga a Recomendação CNJ nº 105/2021, que dispõe 
sobre a necessidade de se conferir prioridade à 
apreciação das hipóteses de descumprimento de 
medidas protetivas de urgência e à atuação em rede, 

com o Ministério Público e os órgãos integrantes da 
Segurança Pública, para se conferir maior efetividade 
às medidas protetivas de urgência, e dá outras 
providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 2. 

EDITAL TJ/DEMOV 12/2021 27/09 

Faz público para conhecimento dos Desembargadores 
efetivos em Câmaras deste E. Tribunal de Justiça, 
considerando as Resoluções nº 40/2013 e nº 25/2016, 
ambas do E. Órgão Especial, que se encontra aberta a 

inscrição para 01 (uma) vaga em uma das Câmaras 
deste E. Tribunal. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 20. 

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=286506&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286504&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286505&integra=1


PROVIMENTO CGJ 90/2021 27/09 

Dispõe sobre a desinstalação e a extinção do Núcleo de 

Auxílio Recíproco de Oficiais de Justiça Avaliadores do 
Serviço de Administração do Plantão Judiciário 
(NAROJA do SEPJU), e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 21. 

PROVIMENTO CGJ 94/2021 27/09 

Altera a lotação paradigma da Central de Cumprimento 
de Mandados da Vara de Execuções Penais e estabelece 
sua área de atribuição para cumprimento de mandados 
judiciais. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 22. 

PROVIMENTO CGJ 95/2021 27/09 

Recria e instala o Núcleo de Auxílio Recíproco de Oficiais 
de Justiça Avaliadores da Auditoria da Justiça Militar. 

 

DJERJ, ADM, n. 17, p. 23. 

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