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
03 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

ATO TJ/TEM SN1/2020

Data de
Publicação

03/02

Ementa
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. 101, p. 27.

ATO EXECUTIVO TJ 12/2021

03/02

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos
eletrônicos que tramitam no sistema PJe, com início ou
vencimento nos dias 02 de fevereiro e 03 de fevereiro
do ano corrente de 2020, para o primeiro dia útil
seguinte à normalização do serviço.

DJERJ, ADM, n. 101, p. 2.

AVISO CGJ 71/2021

03/02

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. 101, p. 32.

AVISO CGJ 80/2021

03/02

Avisa aos Delegatários, Responsáveis pelo Expediente
e Interventores dos Serviços Extrajudiciais com
atribuição de Registro Civil das Pessoas Naturais do
Estado do Rio de Janeiro que no Pedido de Providências
nº 0000272-86.2021.2.00.0000, foi deferida liminar
pela Corregedora Nacional de Justiça, suspendendo o
compartilhamento
de
dados
pessoais
pelos
Registradores Civis de Pessoas Naturais com o SIRC
(Sistema Nacional de Informações de Registro Civil)
acerca de anotações, averbações e retificações, bem
como o repasse de informações quanto a registros
pretéritos, atualmente exigida pelo Poder Executivo sob
o pretexto de cumprimento do disposto no art. 68 da
Lei nº 8.212/91 no tocante aos dados de averbações,
anotações e retificações relativas a atos não
integrantes de sua base de dados, até ulterior
normatização pela Colenda Corregedoria Nacional de
Justiça.

DJERJ, ADM, n. 101, p. 60.

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN2/2021

03/02

Convênio de cooperação Técnica, visando a mútua
cooperação acadêmica e técnica entre as participantes,
com a finalidade de integração institucional em favor da
efetivação de política de inclusão de pessoas negras nas
carreiras públicas de Juiz/a e Defensor/a, com ênfase
na pesquisa jurídica e realização de atividades
acadêmicas e culturais conjuntas, notadamente fóruns,
eventos, conferências, seminários, encontros, debates,
workshops,
estudos,
concursos
e
palestras,
destacando-se a pesquisa, a produção e a divulgação
de conhecimentos jurídicos e afins, entre Defensoria
Pública da União - DPU e a EMERJ.

DJERJ, ADM, n. 101, p. 26.

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL
1/2021

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

03/02
DJERJ, ADM, n. 101, p. 28.

Lista unificada de antiguidade dos funcionários públicos
do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça e Corregedoria
Geral da Justiça).

LISTA DE ANTIGUIDADE TJ SN6

03/02
Lista de Progressão/Promoção. DJERJ, ADM, n.
101, p. 15.

Designação para a função de Juiz Dirigente do 10º
Núcleo Regional.

PORTARIA TJ 266/2021

03/02
DJERJ, ADM, n. 101, p. 7.

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico:

emerj.seind@tjrj.jus.br

