
 

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 
11 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 221/2019 11/03 

Cria o Grupo Emergencial de Auxílio Programado aos 
órgãos julgadores - GEAP-Secretarias. 

 

DJERJ, ADM, n. 124, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 43/2021 11/03 

Altera o Ato Executivo TJ nº 221/2019 que dispõe 
acerca da criação do Grupo Emergencial de Auxílio 
Programado aos órgãos julgadores – GEAP Secretarias. 
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AVISO TJ 12/2021 11/03 

Avisa que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento do mérito da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 742/DF, 
que tem por objeto atos comissivos e omissivos 

atribuídos ao Poder Executivo Federal no 
enfrentamento da pandemia da COVID-19 nas 
comunidades quilombolas, proferiu decisão em 
24/02/2021, a qual determinou a suspensão dos 
"processos judiciais, notadamente ações possessórias, 

reivindicatórias de propriedade, imissões na posse, 
anulatórias de processos administrativos de titulação, 
bem como os recursos vinculados a essas ações, sem 
prejuízo dos direitos territoriais das comunidades 
quilombola", até o término da pandemia. 
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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
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282631
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282630&integra=1


PORTARIA TJ 1051/2021 11/03 

Designação para a função de Juiz Coordenador da 

Central de Cumprimento de Mandados da Comarca de 

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