
 

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 
04 de fevereiro 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 SN1/2020 04/02 

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

Alterações na Decisão. DJERJ, ADM, n. 102, p. 19. 

ATO EXECUTIVO TJ 12/2021 04/02 

Resolve prorrogar os prazos processuais dos processos 

eletrônicos que tramitam no sistema PJe, com início ou 

vencimento nos dias 02 de fevereiro e 03 de fevereiro 

do ano corrente de 2021, para o primeiro dia útil 

seguinte à normalização do serviço. 

 
 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 102, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ/COMAQ 1/2021 04/02 

Resolve fixar como limite para o envio de processos 

judiciais maduros ao Grupo de Sentença, os feitos 

distribuídos até o ano de 2019, observada a capacidade 

de desempenho mensal do referido grupo. 

 

DJERJ, ADM, n. 102, p. 16. 

AVISO TJ/COJES 1/2021 04/02 

Avisa aos Juízes de Direito integrantes do Sistema de 

Juizados Especiais a fixação das seguintes teses 

mencionadas conforme Anexos I e II. 

 
 

DJERJ, ADM, n. 102, p. 11. 

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=280914&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282202&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282214&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=282213&integra=1


AVISO CGJ 81/2021 04/02 

Avisa sobre a concessão de acesso para magistrados e 

servidores ao sistema LAUDO-WEB e dá outras 

providências. 

 
 

DJERJ, ADM, n. 102, p. 22. 

AVISO TJ 6/2021 04/02 

Avisa aos Magistrados, Chefes de Serventia, 
Encarregados pelo Expediente, Representantes da 
Direção do Foro e servidores que a empresa ARQUIVIZA 
foi contratada pelo Tribunal de Justiça de Estado do Rio 
de Janeiro – Termo nº 003/042/2021 - para prestação 
de atividades operacionais de arquivamento, 
desarquivamento e descarte do acervo arquivístico, 
para atender às necessidades do Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro, que fazem entre si o Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob a 
responsabilidade do Departamento de Gestão de 
Acervos Arquivísticos da Diretoria Geral de 

Comunicação e de Difusão do Conhecimento – 
DGCOM/DEGEA. 
 
 

DJERJ, ADM, n. 102, p. 2. 

PROVIMENTO CGJ 4/2021 04/02 

Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 134 do 

Código de Normas da Corregedoria, Geral da Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro - Parte Extrajudicial.  

 
 

DJERJ, ADM, n. 102, p. 20. 

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