
PROVIMENTO CGJ nº 21 /2020 
 
Dispõe sobre o rodízio de servidores de primeiro grau em sistema de sobreaviso, durante a 
vigência do Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU), e dá outras providências. 
 
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador 
BERNARDO GARCEZ, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XVIII do 
artigo 22, da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro (Lei nº 
6.956/2015) e pelo inciso I do artigo 2º, da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Parte Judicial; 
 
CONSIDERANDO a edição da Resolução CNJ nº 313, de 19 de março de 2020 que, com o 
objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), estabelece diretrizes para 
uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à Justiça neste período 
emergencial; 
 
CONSIDERANDO o agravamento da pandemia COVID-19 no estado do Rio de Janeiro e as 
medidas de prevenção tomadas pelo Governo do estado;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos e, no caso do 
Tribunal de Justiça, a prestação jurisdicional; 
 
CONSIDERANDO o disposto nos Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 4/2020 e Ato Normativo 
Conjunto TJ/CGJ nº 5/2020, especialmente quanto à previsão de disciplina, por ato próprio, do 
Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência (RDAU);  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º. Os servidores do primeiro grau de jurisdição permanecerão em casa, de sobreaviso, em 
sistema de rodízio, durante a vigência do Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência 
(RDAU) instituído pelo Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 4/2020. 
 
§1º O Juiz Titular ou em exercício no juízo assim como o Chefe de Serventia deverão proceder 
a diuturna consulta ao respectivo e-mail funcional. 
 
§2º Caberá ao Chefe de Serventia estabelecer a escala do rodízio mencionado no caput. 
 
§3º Os servidores do primeiro grau de jurisdição em sobreaviso poderão ser convocados para 
atuação urgente. 
 
§4º Todos os servidores da primeira instância que não integrarem escala de plantão trabalharão 
exclusivamente em home office. 
 
Art. 2º. As disposições do artigo anterior não se aplicam aos servidores designados para as 
unidades de plantão, cuja presença no RDAU é imprescindível, ressalvadas as exceções 
previstas nos Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 4/2020 e Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 
5/2020. 
 
§1º A escala de plantão de servidores do primeiro grau de jurisdição será organizada pela 
Corregedoria Geral da Justiça, observados os juízos designados. 
 
§2º Ocorrendo ausências nas equipes designadas ou sendo estas insuficientes, as serventias 
designadas no RDAU poderão ser chamadas a assegurar a presença de todos os servidores, 
sem limitação de número e sem prejuízo de convocação de servidores de outras serventias, para 
complementar a equipe de plantão. 
 
Art. 3º. Durante o período de vigência do RDAU, as serventias judiciais de todo o estado deverão 
priorizar o pagamento de condenações e honorários advocatícios e periciais, nos processos 
eletrônicos, preferencialmente por meio de transferência bancária para a conta corrente indicada 
nos autos. 



 
§1º Será dada prioridade à expedição de mandados de pagamento já deferidos, bem como à 
apreciação dos requerimentos de levantamento já formulados antes do período de suspensão 
de que trata o Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 5/2020.  
 
§2º Os juízes deverão avaliar a possibilidade de determinar o pagamento mediante transferência 
direta para a conta corrente do advogado, quando já cadastrada e autorizada e, ao interessado 
que ainda não possua conta bancária indicada nos autos, caberá indicá-la, sem a necessidade 
de intimação para tal finalidade. 
 
Art. 4º. A Corregedoria Geral da Justiça manterá, no horário compreendido entre as 11:00 e as 
19:00, o atendimento do Núcleo e dos gabinetes dos Juízes Auxiliares, de suas diretorias gerais 
e do Departamento de Suporte Operacional (DESOP), por meio dos números telefônicos e canais 
eletrônicos mencionados no anexo. 
 
Parágrafo único. A CGJ disponibilizará, ainda, o e-mail cgjgab@tjrj.jus.br, para eventuais 
esclarecimentos, orientações e reclamações. 
 
Art. 5º. A Vara de Execuções Penais manterá atendimento exclusivamente, por meio do e-mail 
vepatendimentoemergencial@tjrj.jus.br, vedado o peticionamento, que se dará somente pelo 
RDAU ou Plantão Ordinário.  
 
Art. 6º. Este ato entra em vigor imediatamente e revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Rio de Janeiro, 20 de março de 2020. 
 
Desembargador BERNARDO GARCEZ 
Corregedor-Geral da Justiça 
 

 


