
 

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 
19 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 51/2021 19/03 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 

físicos e eletrônicos que tramitam no âmbito da CAC 

Central de Assessoramento Criminal do Poder Judiciário 

do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de março 

de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 130, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 52/2021 19/03 

Resolve suspender as atividades físicas nas unidades 

em funcionamento na Lâmina I e Central do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 20, 21, 27 

e 28 de março de 2021 e nos dias 03 e 04 de abril de 

2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 130, p. 4. 

AVISO CGJ 147/2021 19/03 

Avisa às Equipes Técnicas Interdisciplinares lotadas nos 

juizados com competência em Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital que 

deverão identificar e qualificar as vítimas de violência 

doméstica para a formação de cadastro a ser 

sistematizado junto à COEM que promoverá a 

viabilização de Projeto para o engajamento destas no 

mercado de trabalho. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 130, p. 19. 

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=282739&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282740&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282704&integra=1


AVISO TJ 17/2021 19/03 

Avisa aos agentes patrimoniais natos, delegados e 

detentores de bens de uso exclusivo que não efetuaram 

o lançamento dos bens sob sua responsabilidade, na 

fase própria do inventário 2019, que é necessária a 

integralização da sua comunicação ao patrimônio. 

  

DJERJ, ADM, n. 130, p. 2. 

AVISO TJ 18/2021 19/03 

Avisa que, dentre os inscritos, foram selecionados os 

servidores relacionados para compor o Grupo 

Emergencial de Auxílio Programado aos Órgãos 

Julgadores – GEAP-Secretarias, para atuar no primeiro 

grupo.  

  

DJERJ, ADM, n. 130, p. 3. 

PORTARIA EMERJ 31/2021 19/03 

Altera a Portaria nº 28/2021, referente ao Fórum 

Permanente de Direito Eleitoral da Escola da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ.  

  

Retificação. DJERJ, ADM, n. 130, p. 23. 

PORTARIA TJ 1194/2021 19/03 

Altera a Portaria nº 614/2021, redefinindo a 

composição da Comissão de Políticas Institucionais para 

Eficiência Operacional e Qualidade dos Serviços 

Judiciais (COMAQ). 

  

DJERJ, ADM, n. 130, p. 11. 

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