
 

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 
16 de março 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 47/2021 16/03 

Resolve suspender o atendimento presencial e os 

prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos 

na 5ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da 

Capital, no período compreendido entre os dias 15 a 20 

de março de 2021, permanecendo a serventia fechada. 

 

DJERJ, ADM, n. 127, p. 4. 

ATO NORMATIVO TJ 6/2021 16/03 

Regulamenta e dá prosseguimento ao Programa de 

Formação Integral de Gestores (FIG) como Plano 

Estratégico do Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro na área de Gestão de Pessoas. 

 

DJERJ, ADM, n. 127, p. 3. 

AVISO CGJ 94/2021 16/03 

Avisa que os Mandados e Alvarás Judiciais emitidos nos 

sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, cujo 

objeto seja o levantamento de numerário, bem como 

os Mandados de Prisão deverão ter seus documentos e 

respectivas assinaturas eletrônicas validados e 

autenticados, sob pena de responsabilidade funcional.  

  

DJERJ, ADM, n. 127, p. 14. 

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=282697&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282695&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282698&integra=1


AVISO CGJ 143/2021 16/03 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 

Expediente e Interventores dos Serviços Extrajudiciais 

que tenham em estoque material de consumo que 

contrarie as especificações do parágrafo 7º, do artigo 

13, do Código de Normas desta Corregedoria Geral da 

Justiça – Parte Extrajudicial, que terão, a partir da 

publicação do presente Aviso, o prazo de 90 (noventa) 

para a sua utilização, findo o qual, se caracterizará 

como infração disciplinar o descumprimento do referido 

dispositivo.  

  

DJERJ, ADM, n. 127, p. 15. 

AVISO CGJ 144/2021 16/03 

Avisa aos Juízes Dirigentes dos Núcleos Regionais que 

a utilização do carro do NUR, deverá observar os 

seguintes requisitos: data e hora de saída e retorno do 

carro, finalidade, identificação precisa dos passageiros, 

quilometragem percorrida e número do BDT, devendo 

ser mantida planilha com os referidos dados junto ao 

NUR respectivo para caso de requisição dos dados pelo 

Gabinete dos Juízes Auxiliares da Corregedoria.  

 

DJERJ, ADM, n. 127, p. 15. 

AVISO CGJ 145/2021 16/03 

Avisa que as serventias deverão continuar observando 

as normas sanitárias e de prevenção à Covid-19, 

sobretudo as previstas nos artigos 6º, III e VI, 9º, caput 

e 11 do ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ Nº 

25/2020, em decorrência do aumento registrado de 

infecções informado pelos agentes de saúde pública. 

  

DJERJ, ADM, n. 127, p.16. 

AVISO CGJ 146/2021 06/03 

Avisa aos Juízes de Direito com competência na área da 

Infância e Juventude, que é recomendável, no caso de 

deferimento de adoção, que seja oficiado ao DETRAN e 

à Receita Federal determinando o cancelamento do RG 

ou do CPF do adotado ou determinando a alteração do 

nome dos pais nos atuais documentos. 

  

DJERJ, ADM, n. 127, p. 16. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282699&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282700&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282701&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282702&integra=1


AVISO CGJ 147/2021 06/03 

Avisa às Equipes Técnicas Interdisciplinares lotadas nos 

juizados com competência em Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital que 

deverão identificar e qualificar as vítimas de violência 

doméstica para a formação de cadastro a ser 

sistematizado junto à COEM que promoverá a 

viabilização de Projeto para o engajamento destas no 

mercado de trabalho. 

  

DJERJ, ADM, n. 127, p. 18. 

AVISO TJ 13/2021 16/03 

Avisa que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, 

julgou procedente o pedido formulado para “declarar a 

inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 83 da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, com 

modulação temporal da declaração de 

inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar 

da data deste julgamento, preservando as leis, os atos 

administrativos e as decisões judiciais que embasam o 

pagamento de tal adicional, até que lei estadual venha 

a alterar a forma de remuneração dos servidores, nos 

termos do voto do Relator. 

  

DJERJ, ADM, n. 127, p. 2. 

AVISO TJ 16/2021 16/03 

Revoga o Aviso TJ nº 04/2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 127, p. 2. 

PROVIMENTO CGJ 12/2021 16/03 

Regulamenta o procedimento relativo ao RETE e ao 

RETE simplificado.  
 
 
DJERJ, ADM, n. 127, p. 17. 

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