
 

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 
14 de junho 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 14/06 

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. 183, p. 10. 

AVISO CGJ 464/2021 14/06 

Esclarece sobre a aplicação das orientações do Aviso 
CGJ nº 439/2020 estritamente aos serviços judiciais. 

 

DJERJ, ADM, n. 183, p. 11. 

AVISO TJ 58/2021 14/06 

Avisa que o recadastramento anual de magistrados e 
servidores aposentados e pensionistas de magistrados, 
suspenso pelo artigo 15, inciso I, do Ato Normativo 
Conjunto TJ/CGJ nº 5/2020, será retomado a partir de 
1º de julho. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 183, p. 2. 

AVISO TJ 62/2021 14/06 

Avisa que, nos dias 03 e 04 de julho de 2021 (sábado 
e domingo), no horário das 08h às 20h, haverá o 
desligamento programado da entrada de energia no 
Prédio da Lâmina IV, para que seja executada a 
manutenção preventiva anual de subestação e do 
gerador, sendo suspensas todas as atividades 
presenciais. 

 

DJERJ, ADM, n. 183, p. 2. 

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=283753&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283679&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=283749&integra=1


AVISO TJ 63/2021 14/06 

Avisa que, nos dias 24 e 25 de julho de 2021 (sábado 

e domingo), no horário das 08h às 20h, haverá o 
desligamento programado da entrada de energia no 
Prédio da Lâmina V, para que seja executada a 
manutenção preventiva anual de subestação e a 
manutenção preventiva e corretiva anual de gerador, 
sendo suspensas todas as atividades presenciais. 

 

DJERJ, ADM, n. 183, p. 3. 

PORTARIA EMERJ 80/2021 14/06 

Instala o Fórum Permanente de Pesquisas Acadêmicas 

- Interlocução do Direito e das Ciências Sociais e dá 
outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 183, p. 9. 

PORTARIA EMERJ 81/2021 14/06 

Instala o Fórum Permanente de Diálogos da Lei com o 
Consciente e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 183, p. 9. 

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