
 

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 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 EXECUTIVO TJ 102/2021 18/06 

Resolve suspender as atividades presenciais, a partir 
das 16h, e os prazos processuais dos processos físicos 
na Comarca de Paraty, no dia 18 de junho de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 7. 

AVISO CGJ 401/2021 18/06 

Avisa que os servidores mencionados, na condição de 
Testamenteiros e Tutores Judiciais da Central de 
Testamentaria e Tutoria Judicial do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro, exercerão todas as atribuições 

inerentes à função do Testamenteiro e Tutor Judicial. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 187, p. 19. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 16/2021 18/06 

Avisa sobre a digitalização e virtualização dos processos 
físicos em trâmite nas serventias elencados no anexo e 
dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 187, p. 2. 

AVISO TJ 58/2021 18/06 

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. 187, p. 6. 
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http://www.tjrj.jus.br/
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283679&integra=1


AVISO TJ/ESAJ 3/2021 18/06 

Avisa que será realizado curso de Formação de Peritos 

Judiciais - área medicina, turma FORMD 012021, em 
atendimento à Resolução nº 02/2018 do Conselho da 
Magistratura do TJERJ. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 187, p. 16. 

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