
 

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 
10 de junho 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 CGJ SN2/2021 10/06 

Enunciados da Corregedoria Geral da Justiça do Banco 
de Boas Práticas Cartorárias. 

 

Atualização dos Enunciados. DJERJ, ADM, n. 181, 
p. 16. 

AVISO CONJUNTO CGJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 2 3/2021 
10/06 

Avisa que, nos termos do Aviso CGJ nº 416/2020, as 
decisões de liberação de adolescentes e jovens adultos 
internados devem ser encaminhadas ao DEGASE com 
os mandados de desinternação, e, na impossibilidade 
de envio em conjunto, estes deverão ser remetidos em 
caráter de urgência. 

 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 15. 

AVISO CONJUNTO CGJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 2 4/2021 
10/06 

Recomendam aos juízes de direito com competência na 
área da infância e juventude que façam constar na 
própria decisão de desinternação de adolescente que, 
em caso de não localização do responsável legal, fica 
desde já aplicada a medida de acolhimento, com fulcro 
no art. 112, VII c/c art. 101, VII do ECA. 

 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 16. 

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=283110&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283725&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283725&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283726&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283726&integra=1


AVISO TJ 58/2021 10/06 

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. 181, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 5/2021 10/06 

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. 181, p. 12. 

LISTA DE ANTIGUIDADE TJ SN6 10/06 

Lista unificada de antiguidade dos funcionários públicos 
do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça e Corregedoria 
Geral da Justiça). 

 

Retificação da Lista de Progressão/Promoção. 
DJERJ, ADM, n. 181, p. 3. 

PORTARIA CGJ 984/2021 10/06 

Resolve designar os psicólogos integrantes da Equipe 
Técnica Interdisciplinar Civil - ETIC Valença (5ºNUR) 
para prestarem auxílio à Equipe Técnica Interdisciplinar 
Civil - ETIC - Cabo Frio Psicologia (11ºNUR), sem 
prejuízo das suas funções. 

 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 13. 

PORTARIA MI TJ 521/2021 10/06 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 
varas mencionadas para, no período de 01 a 31 de julho 

de 2021, conhecerem dos pedidos de medidas de 
caráter urgente. 

 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 7. 

PORTARIA MI TJ 522/2021 10/06 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 
varas e comarcas mencionadas, seguindo os art. 6º e 
7º do Ato Normativo nº 22/2020, para atuarem nas 
Centrais de Audiências de Custódia de Volta Redonda e 
de Campos dos Goytacazes, no mês de julho de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 9. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283679&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283610&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=152967&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283724&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283716&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283717&integra=1


PORTARIA MI TJ 523/2021 10/06 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 

varas mencionadas para, no mês de julho de 2021, 
conhecerem dos pedidos de medidas de caráter 
urgente, tendo em vista o feriado municipal. 

 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 9. 

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