
 

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 
06 de julho 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 CGJ SN4/2021 06/07 

Dispõe sobre republicação do Aviso CGJ nº 551/2021 
com alterações - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 199, p. 19. 

ATO EXECUTIVO TJ 108/2021 06/07 

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, no 2º grau de jurisdição, com início ou 
vencimento no dia 02 de julho de 2021, para o primeiro 
dia útil seguinte à normalização do serviço. 

 

DJERJ, ADM, n. 199, p. 3. 

ATO TJ/TEM SN4/2020 06/07 

Dispõe sobre apresentação do relatório com os 
principais fatos e etapas do processo de impeachment 
de Wilson Witzel, nos termos do procedimento 
aprovado pelo Tribunal Especial Misto - Decisão. 

 

Alterações na Decisão. DJERJ, ADM, n. 199, p. 15. 

AVISO CGJ 551/2021 06/07 

Avisa aos Juízes de Direito Dirigentes e responsáveis 

pelo Setor de Pessoal dos Núcleos Regionais que 
deverão preencher e encaminhar à Diretoria Geral de 
Planejamento e Administração de Pessoal (DGAPE), por 
meio eletrônico, trimestralmente, nos meses de 
janeiro, abril, julho e outubro, sempre até o décimo dia 
dos meses indicados, as informações que menciona. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 199, p. 19. 
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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=284213&integra=1
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280914&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=284176&integra=1


AVISO CONJUNTO CGJ/VICE-

PRESIDÊNCIA, 2 5/2021 
06/07 

Avisam aos Magistrados e servidores, notadamente os 

de competência criminal, que os e-mails destinados à 
requisição de policiais militares para comparecimento 
às audiências devem ser encaminhados exclusivamente 
à apresentacao@cintpm.rj.gov.br. 

 

DJERJ, ADM, n. 199, p. 18. 

AVISO TJ 75/2021 06/07 

Avisa que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal, 
em Sessão Virtual realizada no período de 11.6.2021 a 
18.6.2021, por maioria, julgou parcialmente 
procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 405-STF, para declarar 

inconstitucionais as decisões judiciais do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região. 

 

DJERJ, ADM, n. 199, p. 2. 

AVISO TJ 76/2021 06/07 

Avisa que, nos dias 17/07/2021 e 18/07/2021 (sábado 
e domingo), no horário das 08:00 às 20:00h, tendo em 
vista a necessidade de realização de manutenção 
preventiva, HAVERÁ o desligamento da alimentação de 
energia elétrica do Prédio da Escola da Magistratura do 
Estado do Rio de Janeiro - EMERJ, ficando assim 

suspensas quaisquer atividades presenciais a serem 
realizadas no edifício. 

 

DJERJ, ADM, n. 199, p. 2. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN4/2021 06/07 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 
dos participantes, com a finalidade de integração 
institucional, com ênfase na pesquisa jurídica e 
realização de atividades acadêmicas, entre o Instituto 
dos Advogados Brasileiros e a EMERJ. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 199, p. 
15. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN5/2021 06/07 

Convênio de cooperação jurídica entre as participantes, 
integração institucional, com ênfase em convocar 
assembleias ordinárias, extraordinárias e reuniões; 
conduzir os trabalhos nos encontros e reuniões do 
FONAJE para elaborar as respectivas pautas e formar 
grupos de trabalho, entre o Fórum Nacional dos 
Juizados Especiais e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 199, p. 15. 
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=284205&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN40/2021 06/07 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, por intermédio da Central de 
Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Nova 
Iguaçu-Mesquita, entre a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Queimados e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 199, p. 13. 

EDITAL TJ/DEMOV 8/2021 06/07 

Faz público para conhecimento dos Desembargadores 
deste E. Tribunal de Justiça, considerando as 
Resoluções nº 40/2013 e nº 25/2016, ambas do E. 
Órgão Especial, que se encontra aberta a inscrição para 
02 (duas) vagas em uma das Câmaras deste E. 

Tribunal. 

 

DJERJ, ADM, n. 199, p. 16. 

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