
 

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 
22 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 104/2021 22/06 

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, com início ou 

vencimento no dia 21 de junho de 2021, para o primeiro 
dia útil seguinte à normalização do serviço. 

 

DJERJ, ADM, n. 189, p. 3. 

AVISO TJ 58/2021 22/06 

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. 189, p. 2. 

AVISO TJ 66/2021 22/06 

Divulga convite do Conselho Nacional de Justiça para o 
evento "Mães em Luta por Justiça: a Resolução CNJ n. 
253/2018 e o Papel do Poder Judiciário. 

 

DJERJ, ADM, n. 189, p. 3. 

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=283952&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283679&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283950&integra=1


AVISO TJ 68/2021 22/06 

Avisa aos Magistrados, Chefes de Serventia, 

Encarregados pelo Expediente, Representantes da 
Direção do Foro e servidores que a remessa de caixas-
arquivo contendo documentos e processos ao DEGEA 
para fins de arquivamento deverá ser feita por meio do 
Sistema de Controle de Malotes SISCOMA, em 
observância ao estabelecido pelo Ato Executivo TJ nº 
4191/2009, procedimento que passará a ser obrigatório 
a partir de 1º de julho de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 189, p. 3. 

AVISO TJ/COJES 5/2021 22/06 

Avisa aos juízes de direito integrantes do Sistema de 

Juizados Especiais a fixação da tese mencionada, 
resultado do julgamento do Incidente de Uniformização 
de Jurisprudência nº 0140970-81.2019.8.19.0001, e 
consolida o Aviso COJES nº 03/2021, conforme Anexos 
I e II. 

 

DJERJ, ADM, n. 189, p. 9. 

AVISO TJ/COJES 6/2021 22/06 

Avisa que as petições iniciais de processos originários 
do Conselho Recursal podem ser protocoladas 
eletronicamente pelo Portal do Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro, por meio do sistema PIECRE 

e que o peticionamento físico não mais será admitido a 
partir de 31.07.2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 189, p. 15. 

PORTARIA CGJ 1045/2021 22/06 

Determina a realização de Correição Geral Ordinária na 
forma do inciso XIX do artigo 22 e do artigo 23 da Lei 
de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de 
Janeiro (LODJ). 

 

DJERJ, ADM, n. 189, p. 27. 

PORTARIA MI TJ 424/2021 22/06 

Resolve designar os juízes de direito em exercício nas 
varas mencionadas para, no mês de junho de 2021, 
conhecerem dos pedidos de medidas de caráter 
urgente, tendo em vista o feriado municipal. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 189, p. 6. 

PORTARIA TJ 1663/2021 22/06 

Altera a composição da Coordenadoria Judiciária de 
Articulação das Varas da Infância e da Juventude e do 
Idoso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
(CEVIJ). 

 

DJERJ, ADM, n. 189, p. 8. 

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