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
01 de julho 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

ATO EXECUTIVO TJ 106/2021

Data de
Publicação

01/07

Ementa
Regulamenta e estabelece critérios para a realização de
audiências por videoconferência, em processos penais,
durante o estado de calamidade pública, reconhecido
pelo Decreto Federal nº 06/2020, em razão da
pandemia mundial por Covid-19.

DJERJ, ADM, n. 196, p. 2.

AVISO CGJ 486/2021

01/07

Avisa aos Juízes de Direito Titulares ou seus Substitutos
legais, bem como aos Escrivães ou Responsáveis pelo
Expediente das serventias judiciais do Estado do Rio de
Janeiro que, se houver requerimento, o alvará e o
mandado de pagamento poderão ser expedidos em
nome do advogado que detenha poderes especiais para
dar e receber quitação, e dá outras providências.

DJERJ, ADM, n. 196, p. 12.

AVISO CGJ 487/2021

01/07

Comunica que as citações e intimações ao INSS e
demais autarquias e fundações públicas federais devem
ser realizadas exclusivamente pelo portal eletrônico do
TJRJ, através das caixas de intimação da PRF2 e PSFs
correspondentes a cada localidade.

DJERJ, ADM, n. 196, p. 13.

AVISO TJ 73/2021

01/07

Avisa
aos(às)
Excelentíssimos(as)
Senhores(as)
Desembargadores(as) e Juízes(as) de Direito sobre a
abertura de inscrições para preenchimento de duas
vagas no E. Conselho Nacional de Justiça.

DJERJ, ADM, n. 196, p. 2.

PARECER CGJ SN3/2021

01/07

Dispõe sobre calendário de inspeções - 2º semestre de
2021 - Parecer.

DJERJ, ADM, n. 196, p. 10.

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

