
 

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 
29 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 

AVISO CGJ 484/2021 29/06 

Avisa aos magistrados que, no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, devem ser, 

obrigatoriamente, disponibilizados os links de acesso às 
audiências a serem realizadas na forma híbrida, ao 
Ministério Público, Defensoria Pública, aos advogados e 
às partes. 

 

DJERJ, ADM, n. 194, p. 13. 

AVISO CGJ 536/2021 29/06 

Avisa aos titulares, delegatários, responsáveis pelo 
expediente e interventores de serviços extrajudiciais do 
Estado do Rio de Janeiro, do inteiro teor da Resolução 
nº 392, de 26 de maio de 2021, do Conselho Nacional 

de Justiça, que alterou a Resolução CNJ nº 228/2016, 
que regulamentou a aplicação, no âmbito do Poder 
Judiciário, da Convenção sobre a Eliminação da 
Exigência de Legalização de Documentos Públicos 
Estrangeiros, celebrada na Haia, em 5 de outubro de 
1961 (Convenção da Apostila). 

 

DJERJ, ADM, n. 194, p. 14. 

AVISO TJ 58/2021 29/06 

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. 194, p. 2. 
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http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=284111&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283679&integra=1


AVISO TJ 72/2021 29/06 

Avisa que, nos dias 10 e 11 de julho de 2021 (sábado 

e domingo), no horário das 08h às 20h, haverá o 
desligamento programado da entrada de energia no 
Prédio do Centro Administrativo do TJRJ - CONAB, para 
que seja executada a manutenção preventiva anual de 
subestação, sendo suspensas todas as atividades 
presenciais. 

 

DJERJ, ADM, n. 194, p. 2. 

PORTARIA NUR, 3 1/2021 29/06 

Resolve que a correição ordinária nos serviços 
extrajudiciais será realizada pelo juiz de direito 
dirigente do 3º NUR, juiz de direito de entrância 

especial titular do II Juizado Especial Cível da Comarca 
de Petrópolis, assessorado pela equipe de fiscalização. 

 

DJERJ, ADM, n. 194, p. 23. 

PORTARIA NUR, 4 37/2021 29/06 

Resolve que a correição ordinária nos serviços 
extrajudiciais integrantes do 4º NUR será presidida pela 
juíza de direito dirigente do 4º NUR, nas datas indicadas 
no anexo da Portaria CGJ nº 1045/2021, com o apoio 
da equipe de fiscalização. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 194, p. 24. 

PORTARIA NUR, 9 1/2021 29/06 

Resolve que a correição ordinária nos serviços 
extrajudiciais do 9º NUR será realizada pela juíza 
dirigente do NUR, ou pelo(a) juiz(a) dirigente do 9º 
NUR em exercício, nos casos de afastamentos da juíza 
titular, acompanhada da equipe de Fiscalização e 
Disciplina do NUR. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 194, p. 27. 

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