
 

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 fevereiro 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 TJ SN2/2021 01/02 

Dispõe sobre o Manual de Prestação de Contas 

Relativas às Parcerias Celebradas com as Organizações 

da Sociedade Civil 2020. 

 
 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 17. 

ATO TJ/TEM SN1/2020 01/02 

Dispõe sobre apresentação do relatório com os 
principais  fatos e etapas do processo de impeachment 
de Wilson Witzel, bem como designação de sessão de 
julgamento, nos termos do procedimento aprovado 
pelo Tribunal Especial Misto - Decisão. 
 
 

Alterações na Decisão. DJERJ, ADM, n. 99, p. 47. 

ATO EXECUTIVO TJ 5/2021 01/02 

Resolve dispensar, a pedido, os membros dos seguintes 

Órgãos Colegiados Administrativos que menciona. 

 
 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 10/2021 01/02 

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos 

eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início 

ou vencimento no dia 27 de janeiro de 2021, para o 

primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 

 
 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 13. 

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=282130&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280914&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282127&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282128&integra=1


AVISO CGJ 71/2021 01/02 

Informa sobre a padronização dos locais virtuais do 

sistema DCP, relativos às competências cível, criminal, 

de família e órfãos e sucessões, bem como sobre a 

apresentação de sugestões dos magistrados e chefes 

das serventias das referidas competências quanto à 

tabela final dos locais virtuais elaborada pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. 

 
 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 99, p. 70. 

AVISO CGJ 74/2021 01/02 

Avisa que se considera distribuído para o plantão diurno 
de finais de semana e feriados aqueles feitos cuja 
distribuição ocorra entre 11:00 e 18:00 horas e, para o 
plantão noturno, aquelas realizadas após as 18:00 
horas até as 11:00 horas do dia posterior, cabendo ao 

juiz designado despachar todos os processos 
distribuídos dentro do horário de seu plantão.  
 
 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 68. 

AVISO CGJ 79/2021 01/02 

Avisa aos servidores a seguir designados que foram 

selecionados para participar do Grupo Emergencial de 
Auxílio Programado - GEAP-C nas serventias 
relacionadas. 
 
 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 102. 

AVISO TJ 4/2021 01/02 

Avisa aos Senhores Magistrados, Chefes de Serventia, 

Responsáveis pelo Expediente, advogados e demais 

interessados, acerca do novo endereço informado pela 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, do Departamento 

Jurídico Regional - Rio de Janeiro, para fins de citações, 

intimações e quaisquer comunicações de atos 

processuais, de acordo com o Processo Administrativo 

SEI - 2020-0696174.  

 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 2. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN1/2021 01/02 

Convênio de cooperação Técnica cujo objeto é a mútua 
cooperação acadêmica e técnica entre os participantes, 
com a finalidade de integração institucional, com ênfase 
na pesquisa jurídica e realização de atividades 

acadêmicas e culturais conjuntas, notadamente fóruns, 
eventos, conferências, seminários, encontros, debates, 
workshops, estudos, concursos, palestras e o 
desenvolvimento de cursos de extensão e/ou 
especialização em direito, destacando-se a pesquisa, a 
produção e a divulgação de conhecimentos jurídicos e 
afins, entre a Associação Brasileira da Propriedade 
Intelectual - ABPI e a EMERJ. 
 
 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 99, p. 47. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282095&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282133&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282135&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282126&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282091&integra=1


PORTARIA CONJUNTA TJ/CGJ 1/2021 01/02 

Resolvem dispensar, a pedido, os seguintes membros 

da Comissão Interinstitucional do Estado do Rio de 

Janeiro para a criança e o adolescente vítima 

(CICAVRJ).  

 
 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 16. 

PROVIMENTO CGJ 5/2021 01/02 

Instala o Posto Avançado da Central de Cumprimento 

de Mandados do Fórum Regional de Bangu da Comarca 
da Capital no Complexo Penitenciário de Gericinó e dá 
outras providências. 
 
 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 69. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 1/2021 01/02 

Altera a Resolução nº 01, de 21 de fevereiro de 2017, 
deste Órgão Especial. 
 
 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 48. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 2/2021 01/02 

Altera a Resolução nº 01, de 21 de fevereiro de 2017, 

deste Órgão Especial. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 59. 

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