
 

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 
30 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 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

8/2021 
30/07 

Disciplina a Implantação do sistema Processo Judicial 
Eletrônico - Pje nos Juizados Especiais Cíveis das 

Comarcas elencadas no anexo do presente ato e dá 
outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 2. 

AVISO CGJ 491/2021 30/07 

Comunica que todos os ofícios expedidos para o HSBC 
Bank Brasil S.A sejam direcionados ao Kirton Bank S.A-
Banco Múltiplo. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 36. 

AVISO CGJ 493/2021 30/07 

Comunica às serventias que devem lançar, 
obrigatoriamente, o andamento processual "30" de 
início da execução no sistema DCP. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 37. 

AVISO CGJ 494/2021 30/07 

Comunica a lista de Comarcas da Justiça Estadual com 
competência federal delegada para processamento e 
julgamento das causas em que forem partes instituição 
de previdência social e segurado, relativamente a 
benefícios de natureza pecuniária. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 37. 

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=284818&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=284818&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=284820&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=284821&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=284822&integra=1


AVISO CGJ 495/2021 30/07 

Comunica o deferimento do pedido de processamento 

da Recuperação Judicial da sociedade empresária 
Viação Cidade do Aço, bem como da suspensão das 
medidas constritivas em face da sociedade 
recuperanda. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 38. 

AVISO CGJ 649/2021 30/07 

Avisa aos Delegatários, Titulares, Interventores e 
Responsáveis pelo Expediente dos Serviços 
Extrajudiciais sobre a alteração do artigo 16 do 
Provimento CNJ nº 62/2017, que desobriga os Serviços 
Extrajudiciais de comunicarem a Corregedoria-Geral da 

Justiça acerca da inutilização de papel de segurança 
para aposição de Apostila de Haia. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 39. 

AVISO CONJUNTO TJ/COJES/NUPECOF 

1/2021 
30/07 

Avisam aos Juízes de Direito integrantes do Sistema de 
Juizados Especiais que, a Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Mato Grosso, suspendeu a inscrição da 
advogada mencionada, em 29/06/2021, em virtude de 
constar registro de penalidade disciplinar aplicada à 
referida advogada conforme certidão do anexo I. 

 

DJERJ, ADM, n. 217, p. 8. 

AVISO TJ/COJES 6/2021 30/07 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 217, p. 10. 

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