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Ato Oficial

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ/VICEPRESIDÊNCIA, 2 2/2021

Data de
Publicação

09/06

Ementa
Avisam
aos
Magistrados,
Responsáveis
pelo
Expediente, Secretários de Juízes e demais servidores
em atuação nas serventias com competência criminal
que, para que haja o efetivo tombamento junto aos
juízos da Execução das Penas Privativas de Liberdade
(VEP) e das penas restritivas de Direitos (VEPEMA),
cujos juízos utilizam o sistema de informática - SEEU
para processamento da execução das penas, as Cartas
de Execução de Sentença deverão observar os
requisitos mínimos obrigatórios descritos na Resolução
CNJ nº 113, de 02 de abril de 2010, bem como àqueles
exigidos na Resolução TJ/OE/RJ nº 07/2012, além da
efetiva atualização junto ao Banco Nacional de
Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0 - da situação
prisional do apenado, com o lançamento necessário da
manutenção ou não da sua prisão e do Regime de Pena
imposto com o julgado.

Retificação. DJERJ, ADM, n. 180, p. 2.

AVISO TJ 58/2021

09/06

Avisa que o recadastramento anual de magistrados e
servidores aposentados e pensionistas de magistrados,
suspenso pelo artigo 15, inciso I, do Ato Normativo
Conjunto TJ/CGJ nº 5/2020, será retomado a partir de
1º de julho.

Republicação. DJERJ, ADM, n. 180, p. 3.

AVISO TJ 60/2021

09/06

Avisa que, em sessão realizada por videoconferência
em 27.05.2021, o E. Supremo Tribunal Federal, nos
termos do voto médio do Ministro Gilmar Mendes
(Relator),
conheceu
da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade n. 5.995 e julgou parcialmente
procedente o pedido formulado, apenas para declarar a
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 1º e do
art. 4º da Lei nº 7.814/2017 do Estado do Rio de
Janeiro.

DJERJ, ADM, n. 180, p. 3.

AVISO TJ/COJES 4/2021

09/06

Avisa que torna público, conforme anexo I, os nomes
dos juízes leigos que se manifestaram pelo aumento de
sua cota, em caráter excepcional, a fim de serem
designados para auxiliar o Centro Permanente de
Conciliação dos Juizados Especiais Cíveis (CPC-JEC),
sem prejuízo à sua função exercida no juízo de sua
designação atual.

DJERJ, ADM, n. 180, p. 5.

AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO
PÚBLICO 15/2021

09/06

Faz pública a substituição de membro da Comissão
Examinadora do XLVIII Concurso para Ingresso na
Magistratura de Carreira do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro.

DJERJ, ADM, n. 180, p. 5.

AVISO TJ/DGPES 5/2021

09/06

Avisa aos servidores que possuem débito de pensão
alimentícia, com pagamento de cota de subsistência
descontada em folha de pagamento, que deverão se
manifestar formalmente até 10/06/2021, por meio de
e-mail encaminhado à Central de Atendimento de
Pessoal, informando a existência de débito e respectivo
valor, a fim de que este seja repassado ao (à) cotista
quando do pagamento das parcelas indenizatórias
definidas no Aviso nº 43/2021.

Republicação. DJERJ, ADM, n. 180, p. 10.

AVISO TJ/OUVIDORIA 10/2021

09/06

Divulga os resultados estatísticos da Ouvidoria Geral do
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro referentes
ao mês de maio de 2021.

DJERJ, ADM, n. 180, p. 11.

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL
14/2021

09/06

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

DJERJ, ADM, n. 180, p. 17.

PORTARIA TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2
5/2021

09/06

Estabelece procedimentos quanto à autuação de
recursos
criminais
que
são
processados
por
instrumento ou em apartado perante o juízo de 1º grau,
antes da remessa ao Tribunal de Justiça, no âmbito do
Departamento de Autuação e Distribuição Criminal
(DECRI) da Segunda.

DJERJ, ADM, n. 180, p. 10.

PROVIMENTO CGJ 38/2021

09/06

Revoga o artigo 82, caput do Código de Normas da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de
Janeiro - Parte Extrajudicial e dá outras providências.

DJERJ, ADM, n. 180, p. 21.

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

