
 

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 
08 de março 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 EXECUTIVO TJ 40/2021 08/03 

Resolve suspender as atividades físicas nas unidades 
em funcionamento na Lâmina Central do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no dia 06 de março 
de 2021, das 8h às 15h. 
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CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN42/2020 08/03 

Convênio de cooperação para a realização de pesquisa 
sobre o perfil das medidas socioeducativas aplicadas no 
Município do Rio de Janeiro, entre o Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 121, p. 
18. 

ORDEM DE SERVIÇO CGJ 1/2021 08/03 

Resolve que a Divisão de Distribuição e de 
Administração do Plantão Judiciário da Diretoria-Geral 
de Apoio à Corregedoria-Geral da Justiça, poderá, 

excepcionalmente, prestar informações sobre a 
distribuição de processos quando requeridas por órgãos 
ou entidades do Poder Público, considerando o período 
de adaptação ao Aviso CGJ nº 687/2020, sendo 
necessário o registro do requerimento em SEI, com 

imediato arquivamento após o atendimento da 
solicitação. 
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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=282595&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278923&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282596&integra=1


PROVIMENTO CGJ 9/2021 08/03 

Renova a suspensão da distribuição de processos 
relativos à competência criminal comum para a 1ª Vara 
Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes.  
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
 

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282599&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

