
 

LISTA DE PROCESSOS ADMNISTRATIVOS  
 

*  Ordem Cronológica crescente  
 

Nº PROCESSO ASSUNTO ANDAMENTO / DESPACHO 

2020-0604094 
Pedido de emissão de carteira funcional em 
papel moeda 

11/08/2020 - E-mail  - SEGRA  
Oficio 01/2020 
Data: 22/01/2020 

 2020-0609127 

Pedágio 
CCM Cachoeiras de Macacu  
Concessionária rota 116 
NUR 9 - gabinete 

15/12/2020 -  GBJAP02 - Processo recebido na 
unidade 
 

2020-0609352 
Situação caótica da CCM Belford Roxo 
(Lotação e quantidade de mandados) 

10/06/2020 – PROTOCOLO ELETRONICO – PEDIDO 
DE RECONSIDERAÇÃO 
12/02/2020 – entrada processo – Email 
 

2020-0610034 Treinamento de servidor (cursos) 
30/12/2020 - Parecer – DIOJA 
14/02/2020 – Entrada processo – Email  

2020-0615958 
COVID-19 – Providências urgentes para 
resguardar à saúde dos OJAS 

 
25/06/2020  - Decisão - GBJAP09 - MARCELLO 
RUBIOLI 
Em cumprimento à determinação de arquivamento destes 
autos eletrônicos exarada no despacho/decisão indexado 
sob o nº0803178 , concluo o presente processo nesta 
unidade. 

Oficio 14/2020 
13/03/2020 - Entrada  

2020-0617105 
COVID-19 - Assistência aos OJAS em tempos 
da covid-19 

PROCESSO RESTRITO  
16/06/2020  -  DEPRE-DIPRA  
Conclusão do processo na unidade 
20/02/2020 – Entrada processo Presidencia TJ 

2020-0617120 
COVID-19 - Assistência aos OJAS em tempos 
da covid-19 

Considerando a edição do Aviso nº CGJ 1199/2019, 
padronizando o arquivamento dos processos 
tramitados no SEI (Sistema Eletrônico de 
Informações) no âmbito da Corregedoria, Arquive-
se.  
Ofício 19/2020 
20/03/2020 – abertura de processo CGJ  
 

2020-0617717 

COVID-19 -  Em virtude do colapso do 
SEPJU, racionalização urgente dos 
procedimentos de cumprimentos dos 
mandados dos plantões (SEPJU E RDAU) 

17/06/2020  -   CGJ/DGADM/DESOP/DIDIN/DIDIN-
SEARQ 
Devolvo o presente procedimento em razão de 
restar aberto em outras unidades, impossibilitando o 
seu arquivamento definitivo. 
 
17/06/2020 – DECISÃO - BERNARDO GARCEZ 
Acolho o parecer da juiza auxiliar Ana Paula Pontes 
Cardoso.  Nada mais a prover a respeito da 
matéria.  Arquive-se.  
 Não se encontrou colapso no SEPJU. 
Sugiro o arquivamento do feito.  
 
24/03/2020 – entrada processo  
 



 

2020-0618116 
 
 

2020.0618116 

COVID-19 – Providências urgentes -
inclusão das oficialas lactantes no grupo 
de risco a saúde que devem se afastar 
da atuação nas ruas – Presidência TJ  
 
2020.0618107 

COVID-19 – Providências urgentes -
inclusão das oficialas lactantes no grupo 
de risco a saúde que devem se afastar 
da atuação nas ruas – CGJ 

 

31/03/2020 – Despacho – DEPRE 
Procedimento instaurado por mensagem da 
Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores, na 
qual sugere alterações ao Regime Diferenciado de 
Atendimento de Urgência (RDAU), com a inclusão 
das servidoras lactantes no grupo de risco.    O 
pedido restou atendido com a edição do Ato 
Normativo no 08.2020.  Arquivem-se, portanto, os 
presentes autos.  
 
26/03/2020 – entrada processo 
 

2020-0622373 

COVID-19 
EPIS, testes e vacina para os OJAS que 
continuam nas ruas cumprindo medidas 
urgentes 

 

Concedido EPIS  
 
29/05/2020 - DECISÃO:   Tratam os presentes autos de vacinação 
contra gripe H1N1 e testes para verificação de contágio pela 
COVID-19 em todos Oficiais de Justiça, feito pelo Sindicato e 
Associação dps Oficiais de Justiça Avaliadores. A entidade ressalta 
que quantidade considerável de OJAs nos grupos de risco, que as 
baixas pela suspeita de Coronavírus estão ocorrendo e o volume 
de medidas urgentes continua crescendo. Destaca ainda que a sua 
exposição é muito maior, em razão da atividade essencialmente 
externa e do efetivo cumprimento das ordens judiciais. 
Ciente do informado quanto ao fornecimento de equipamentos 
de proteção individual e à aquisição e distribuição de álcool gel, e 
ainda das informações prestadas pelo Departamento de Saúde. 
Comunique-se a entidade requerente, com cópia integral dos 
presentes autos, para ciência. 
Após, arquive-se. 
LUIZ EDUARDO CAVALCANTI CANABARRO 
 

Oficio 023 de 2020  
17/04/2020 – entrada processo  
 

2020-0627429 
Solicita orientação sobre o aviso 
411/CGJ/2020 

16/07/2020 -  Certidão -  DIDIN-SEARQ 
Considerando a edição do Aviso nº CGJ 1199/2019, 
padronizando o arquivamento dos processos 
tramitados no SEI (Sistema Eletrônico de 
Informações) no âmbito da Corregedoria, Arquive-
se.  
Maio/2020 

2020-0629212 
Medidas para evitar a disseminação da 
COVID-19 – mortes em presídios  
 

29/05/2020 – Certidão - DIDIN-SEARQ 
Considerando a edição do Aviso nº CGJ 1199/2019, 
padronizando o arquivamento dos processos 
tramitados no SEI (Sistema Eletrônico de 
Informações) no âmbito da Corregedoria, Arquive-
se. 

2020-0618156 
Mandado (de intimação/citação/etc.) 
Em virtude da publicação da portaria 494-
2020 adotar algumas medidas 

Ofício 22/2020 
07/04/2020 – CGJ – DR. BERNARDO GARCEZ 
Acolho o parecer emitido pela Juíza Auxiliar Ana 
Paula Pontes Cardoso, o qual passa a integrar a 
presente decisão, e o adoto como razões para 
INDEFERIR os pedidos formulados nos itens '1' ,  '3' e 
'4". Outrossim, DEIXO DE APRECIAR o pedido do item 
'2', por ser   objeto do processo SEI 2020-0617717. 
ARQUIVE-SE.  

2020-0631709   
2020-0632435 

Participação nas reuniões e encontros com 
entidades representativas dos servidores ou 
dos seguimentos atuantes junto à atividade 
jurisdicional  

30/06/2020  - Certidão  - DIDIN-SEARQ 
Considerando a edição do Aviso nº CGJ 1199/2019, 
padronizando o arquivamento dos processos 
tramitados no SEI (Sistema Eletrônico de 



 

 Informações) no âmbito da Corregedoria, Arquive-
se. 
 
30/06/2020 – Remessa  - DIOJA 
Ciente.  Encaminho o processo SEI ao SEARQ para 
arquivamento, em conformidade com a r. decisão 
(index 0800632). 
 

2020-0632430 

COVID-19 
Regulamentação de protocolo funcional 
sanitário – retorno OJAS 
 
 

03/07/2020 - Considerando a edição do Aviso nº CGJ 
1199/2019, padronizando o arquivamento dos 
processos tramitados no SEI (Sistema Eletrônico de 
Informações) no âmbito da Corregedoria, Arquive-
se.  
01/06/2020 – oficio enviado por email  
(adm@sindojus.org.br) 
 

2020-0633933   

Inspeção  
A regulamentação do cumprimento de 
mandados judiciais por videoconferência, 
principalmente, no que diz respeito 
Às diligências de réus presos é objeto do 
processo 

PROCESSO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO 
08/10/2020 – Despacho - DGFAJ 

2020-0637611 
 

Medidas de viabilização das atividades 
jurisdicionais no “novo normal” e 
participação no grupo de trabalho 
determinado pelo CNJ 

07/07/2020 – CERTIDÃO 
Considerando a edição do Aviso nº CGJ 1199/2019, 
padronizando o arquivamento dos processos 
tramitados no SEI (Sistema Eletrônico de 
Informações) no âmbito da Corregedoria, Arquive-
se. 

2020-0640372 Carta ao 6º NUR 

23/07/2020 - DESPACHO - CGJ/CGJGAB08 –  ANA 
PAULA PONTES  
 Assim, determino o envio dos autos ao NUJAC, para 
anexar este procedimento ao processo SEI 2020-
0641112 para apreciação em conjunto.   

2020-0641112 
Carta Email  
Andrea Peres - Nova Friburgo CCM 
Interessados: SINDOJUS /AOJA  

29/11/2020 – CERTIDÃO 
Considerando a edição do Aviso nº CGJ 1199/2019, 
padronizando o arquivamento dos processos 
tramitados no SEI (Sistema Eletrônico de 
Informações) no âmbito da Corregedoria, Arquive-
se.  

2020-0641177 

 
Solicita prorrogação do Provimento CGJ 
50/2020 
De:  Capital - CCM das varas cíveis, 
empresariais e de registro público da capital 
 
Interessado:  SINDOJUS/AOJA 

PROCESSO NO CONSELHO DA MAGISTRATURA 

2020-0642451 
Esclarecimentos SINDOJUS ao Juiz Marcelo 
Rubiolli 

26/11/2020 – Despacho – ASLOG  

 
2020-0642705 
 

Aplicação da nova lei 10.422 de 07.07.2020 
e a consequente alteração do aviso 
401/2020 

28/07/2020 – Considerando a edição do Aviso nº CGJ 
1199/2019, padronizando o arquivamento dos 
processos tramitados no SEI (Sistema Eletrônico de 
Informações) no âmbito da Corregedoria, Arquive-
se.  

2020-0645817 Reunião para tratar efeitos retorno 3ª etapa 
10/08/2020 – Certidão -  (...)  Por tal motivo, concluo 
o presente processo SEI nesta unidade.  
 

mailto:adm@sindojus.org.br


 

2020-0648047 
Pedido de reconsideração  
Inclusão de lactantes - provimento 56                                                                                                                                          

04/09/2020 – CERTIDÃO  
 26/08/2020 – Recebimento RECURSO HIERARQUICO 
– SINDOJUS 
 

2020-0667752 
Pagamento de hora extra aos OJAS  
Excesso de mandados  

04/01/2020 – DESPACHO –  TJ/PRES/GBJAP/GBJAP02 
25/09/2020 – entrada no processo 
 

2020-0674225 
COVID-19 
Solicitação de Vacinação prioritária 
aos OJAS 

09/11/2020 - DESPACHO - TJ/PRES/DGPES/DESAU-
SESOC 
O parecer do DESAU sobre a referida solicitação é 
favorável a inclusão dos oficiais de justiça no rol de 
profissionais com prioridade para a futura vacina contra 
COVID-19, conforme determina a LEI Nº 9040 DE 02 DE 
OUTUBRO DE 2020, uma vez que atuam em contato direto 
com a população assim como outras profissões descritas 
no parágrafo 2 do artigo 1. 

 
16/10/2020 – entrada processo 
 

2020-0676778 

Que seja determinado às serventias judiciais 
a adequada observância ao procedimento 
estabelecido no artigo 241 CNJUD na 
expedição e envio dos alvarás de solturas 

24/12/2020 - DESPACHO - CGJ/CGJGAB08 
É o relatório. 
Acolho as informações DIOJA '1529816' e DIPAJ '1549689'. 
SUGIRO  se aguarde a publicação do Provimento CGJ nº 
82/2020 que consubstanciou o Código de Normas da 
Corregedoria Geral da Justiça, o qual  entrará em vigor no 
próximo dia 07 de janeiro de 2021, cujos artigos 243 e 
seguintes tratam do procedimento de expedição de 
Alvarás de Soltura para, após, ser verificado se o 
descumprimento é pontual ou geral, para então analisar a 
hipótese de expedição de Aviso . 
SUGIRO, ainda, seja dada ciência aos requerentes e, após, 
arquivamento. Submeto ao Corregedor-Geral da Justiça. 
 
26/10/2020 – entrada processo 

2020-0678852 Agendar reunião com presidência do TJ 

12/11/2020 – DESPACHO 
 Em cumprimento ao despacho que determina o 
arquivamento (documento 1373115), concluo o 
presente processo nesta unidade.  

2020-0678949 
Curso de iniciação / formação 
Lei Maria da Penha 

18/11/2020 -  DECISÃO – DR.  DESEMBARGADOR 
BERNARDO GARCEZ - Corregedor-Geral da Justiça 
A ação de capacitação está finalizada código MVFER no 
formato de minicurso e aguarda programação pelo 
SECAP. 

 

2020-0680735 
Sobre o trabalho remoto dos OJAS 
Ordem de serviço 01/2020 
Interessados: CCM Fazenda 

15/12/2020 -  DESPACHO -  Dra. Ana Paula Pontes 
Informação DIOJA, certificando que a consulta formulada 
neste processo SEI refere-se ao mesmo objeto do processo 
SEI nº 2020-0684061.  
Dessa forma, ao NUJAC, para que o processo SEI nº 2020-
0684061 seja anexado a este processo e que, após a 
providência, os autos retornem a DIOJA para manifestação 
conclusiva. 

 

2020-0683856 
Modelo de certidão de diligência eletrônica 
positiva 

16/12/2020 – DESPACHO -  CGJ/DGFAJ 
Acolho o parecer da DIOJA e  da Juíza Auxiliar Ana Paula 
Pontes Cardoso.  
Rejeito a proposta.  
 Dê-se ciência ao requerente. 
 Após, arquive-se este procedimento. 
Dr. Bernardo Garcez  



 

2020-0692228 
Nova onda de contágio COVID-19 
CGJ - Comunicação sobre servidores  
 

23/12/2020 – DESPACHO – D r. Marcello Rubioli - 
Juiz Auxiliar da Presidência 

Autos encaminhados para ciência e determinações. 
É o recopilado relatório. 
 Aguardo a manifestação dos demais juízes auxiliares. 
 
9/12/2020 – entrada processo 

 

2020-0692509 
Nova onda de contágio COVID-19 
Presidência TJ - Comunicação sobre 
servidores 

15/12/2020 – Despacho - GBJAP04 -  
TJ/PRES/GBJAP/GBJAP04 
Considerando o teor do r. despacho/decisão, procedo à 
remessa do presente processo à(o) DESAU, em 
prosseguimento. 
 
9/12/2020 – entrada processo 
 

 

2020-0696478 
Pedido de reconsideração 
Em face do provimento 84/2020 

04/01/2021 – Despacho – DIOJA 
Acolho integralmente os termos do parecer (index 
1581236). Submeto à apreciação de Simone Ferreira de 
Oliveira e Cruz 
 

 

 

 


