
 

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 
18 de outubro 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 23/2021 18/10 

Define e estabelece as matérias e a abrangência 
territorial do "1º Núcleo de Justiça 4.0" do Poder 

Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, na forma da 
Resolução TJ/OE nº 20/2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 3. 

AVISO CGJ 919/2021 18/10 

Avisa sobre o procedimento a ser adotado pela DIPAC 
em relação aos processos que tramitam na DGAPE e na 
DIOJA. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 17. 

AVISO TJ 120/2021 18/10 

Avisa aos servidores efetivos ativos, ocupantes 
exclusivamente de cargos de provimento em comissão 
e requisitados com ônus para o PJERJ e que estejam 
em folha de pagamento ou que ocupem cargo em 
comissão ou função gratificada no âmbito do PJERJ que 
será possível a conversão em pecúnia de até 60 
(sessenta) dias do saldo existente na data da decisão 
proferida no processo SEI nº 2021-0696262. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, 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=287093&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287107&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287091&integra=1


AVISO TJ 122/2021 18/10 

Avisa aos Juízes e Juízas de Direito que só serão aceitas 

solicitações de alterações dos meses de férias de escala 
para o ano de 2022, mediante troca com outro 
magistrado de igual entrância, observados o grupo e ou 
região a que pertencem os requerentes. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 3. 

AVISO TJ/DGJUR 26/2021 18/10 

Avisa aos Senhores(as) Servidores(as) a abertura de 
inscrições a partir do dia 18/10/2021, visando à 
formação de cadastro para realização do GEAP-
Processo Eletrônico. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 9. 

AVISO TJ/DGPES 8/2021 18/10 

Avisa aos servidores ativos e inativos alcançados pelo 
acórdão proferido nos autos da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 3782 que, no período de 07/10 
a 05/11/2021, deverão, por meio de declaração 
específica disponível no sítio eletrônico desta Corte, 
informar o grau de escolaridade que possuíam à data 
do seu ingresso neste Poder Judiciário. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 30, p. 11. 

EDITAL EMERJ SN4/2021 18/10 

Edital de rerratificação do Concurso Público para 
Seleção e Ingresso no Curso de Especialização em 
Direito Público e Privado - 1º semestre - 2022. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 13. 

PORTARIA TJ 2261/2021 18/10 

Altera a composição da Coordenadoria Judiciária de 
Articulação das Varas com competência em Dívida Ativa 
(CODAT). 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 6. 

PORTARIA TJ 2327/2021 18/10 

Altera a composição da Comissão de Políticas 
Institucionais para Eficiência Operacional e Qualidade 
dos Serviços Extrajudiciais (COMEX) do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 7. 

PROVIMENTO CGJ 101/2021 18/10 

Dispõe sobre implementação de mecanismos de 
atuação em relação às demandas oriundas da Ouvidoria 
no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 16. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287092&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287096&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286851&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287099&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287094&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287095&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=287103&integra=1


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