
 

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 
23 de agosto 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 TJ 20/2021 23/08 

Altera o Ato Normativo TJ nº 26/2010 que estabelece o 
gerenciamento de projetos e processos de trabalho 
relacionados à preservação e divulgação do acervo 
histórico-museológico, e instala a Comissão de 

Preservação da Memória Judiciária - COMEMO -, junto 
ao Museu da Justiça - Centro Cultural do PJERJ - CCMJ. 
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AVISO CGJ 499/2021 23/08 

Comunica que os processos com medidas protetivas de 
urgência já cumpridas devem ser arquivados 
provisoriamente na própria serventia. 
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AVISO CGJ 704/2021 23/08 

Dá publicidade às premissas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça, quando do julgamento do 
PP nº 0004882-78.2013.2.00.0000 e da RGD nº 

0003124-54.2019.2.00.0000, acerca do alcance do 
artigo 5º, XXXIV, 'b', da CF e determina sua 
observância e publicidade pelos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios 
de Registro de Distribuição da Capital, pelo 1º Ofício de 
Registro de Distribuição de Niterói e pelo Ofício Único 
de Registro de Distribuição de Campos dos Goytacazes 

e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 18. 

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