
 

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 
09 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 41/2021 09/03 

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, com início 
ou vencimento nos dias 03 e 04 de março de 2021, para 
o primeiro dia útil seguinte à normalização do serviço. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 42/2021 09/03 

Institui o Grupo de Trabalho para a elaboração de 
normas para a modernização das custas, emolumentos 
e taxa judiciária no âmbito do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 3. 

AVISO CGJ 69/2021 09/03 

Publica a relação atualizada dos Serviços Extrajudiciais 
que estão vagos e que deverão ser preenchidos por 
concurso público pelos critérios de admissão e 
remoção. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 46. 

AVISO EMERJ 1/2021 09/03 

Avisa aos Magistrados, Professores, Servidores, 

Funcionários, Prestadores de Serviço e Alunos que, na 

terceira etapa de retorno gradativo (atual), o horário de 

funcionamento e atendimento da EMERJ será das 

11h00min às 17h00min. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 40. 

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=282605&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282606&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282611&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282610&integra=1


AVISO TJ 9/2021 09/03 

Dispõe sobre a mudança na conta corrente bancária 

destinada ao FUNDPERJ – FUNDO ESPECIAL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 1/2021 09/03 

Avisa a todos os magistrados e servidores a 

prorrogação do prazo para comprovação de despesas 

realizadas nos exercícios de 2017, 2018 e 2019. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 122, p. 40. 

AVISO TJ/OUVIDORIA 7/2021 09/03 

Divulga os resultados estatísticos da Ouvidoria Geral do 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro referentes 

ao mês de fevereiro de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 40. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN38/2019 09/03 

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. 122, p. 
38. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN11/2021 09/03 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, perante à Central de Penas e 

Medidas Alternativas da Comarca de Campos dos 
Goytacazes, entre o Município de São Fidélis e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 39. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN12/2021 09/03 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, perante à Central de Penas e 
Medidas Alternativas da Comarca de São Gonçalo, entre 
o Movimento de Mulheres em São Gonçalo e o Tribunal 
de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 39. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282604&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282046&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282609&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215420&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282607&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282608&integra=1


ORDEM DE SERVIÇO CGJ 2/2021 09/03 

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. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 122, p. 46. 

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=282596&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

