
 

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 
05 de abril 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 TJ/TEM SN4/2020 05/04 

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. 135, p. 13. 

ATO EXECUTIVO TJ 64/2021 05/04 

Resolve estabelecer, para a Comarca de Carmo, a 
regressão do funcionamento dos serviços judiciários à 
Primeira Etapa prevista no art. 13 do Ato Normativo 
Conjunto nº 25/2020, enquanto perdurar a 

classificação epidemiológica em “bandeira roxa”. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 65/2021 05/04 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais dos processos físicos e eletrônicos na 

Comarca de Sumidouro, no período compreendido 
entre os dias 22 e 31 de março de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 66/2021 05/04 

Altera o art. 2º, 3º e o art. 4º do Ato Executivo 

105/2015 que instituiu o Comitê Gestor Regional da 
Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de 
Jurisdição no âmbito deste Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, na forma da Resolução CNJ 
nº 194/2014 e suas alterações. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 3. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
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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=282851&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282853&integra=1


AVISO EMERJ 2/2021 05/04 

Avisa aos Magistrados, Professores, Servidores, 
Funcionários, Prestadores de Serviço e Alunos que as 
atividades administrativas e acadêmicas da Escola 
estarão suspensas nos dias 26, 29, 30 e 31 de março e 

1º de abril de 2021, em função da implementação de 
feriado prolongado decorrente da Lei Estadual nº 
9.224/2021 e do previsto no inciso IV, do artigo 66 da 
Lei Estadual nº 6.956/2015. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 12. 

AVISO TJ/DGPES 2/2021 05/04 

Avisa, aos servidores que possuem dependentes no 
plano de saúde Amil com mensalidades descontadas em 
folha de pagamento, que foram detectadas 
inconsistências nas informações prestadas pela 
operadora de saúde Amil, o que ensejou o lançamento 

equivocado dos valores relativos às despesas com 
plano de saúde dos dependentes no comprovante de 
rendimentos atualmente disponível; a partir desta data 
está disponibilizado novo comprovante de rendimentos 
para declaração do Imposto de Renda de 2020, 
devidamente corrigido. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 12. 

AVISO TJ/DGPES 3/2021 05/04 

Avisa a todos os magistrados e servidores a 

prorrogação do prazo para comprovação de despesas 
realizadas nos exercícios de 2017, 2018 e 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 12. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN14/2021 05/04 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, perante à Central de Penas e 
Medidas Alternativas da Comarca de Nova Iguaçu, 
entre o Centro Interprofissional de Apoio à Criança e ao 

Adolescente – CIACA e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 11. 

EDITAL TJ/DEMOV 3/2021 05/04 

Faz público para conhecimento dos Juízes de Direito das 

Comarcas da Capital e do Interior, titulares e regionais 
que se encontra aberta a inscrição para atuação 
exclusivamente no plantão judiciário noturno, durante 
um quadrimestre, nos meses de maio, junho, julho e 
agosto de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 15. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282874&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282859&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282872&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282857&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282876&integra=1


EDITAL TJ/DEMOV 4/2021 05/04 

Faz público para conhecimento dos Desembargadores 
deste E. Tribunal de Justiça que se encontra aberta a 
inscrição para 03 (três) vagas em Câmaras deste E. 
Tribunal. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 15. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 4/2021 
05/04 

Ementário de Jurisprudência Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 16. 

PORTARIA CGJ 558/2021 05/04 

Dispõe sobre dispensa e designação do gerenciamento 
da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – 
CNIB, nos termos do Provimento CNJ nº 39/2014. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 26. 

PROVIMENTO CGJ 16/2021 05/04 

Regulamenta o funcionamento dos serviços 

extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro durante os 
feriados dos dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril 
de 2021. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 21. 

PROVIMENTO CGJ 17/2021 05/04 

Regulamenta o funcionamento dos Tabelionatos de 
Notas e de Protesto de Títulos e Documentos de Dívidas 
e dos Ofícios de Registro do Estado do Rio de Janeiro 
durante o período de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
infecção humana pelo novo Coronavírus (Sars-CoV2), 

revoga o Provimento CGJ nº 42/2020 e dá outras 
providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 135, p. 22. 

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