
 

 

O DOUTOR WILSON JOSÉ WITZEL, JUIZ FEDERAL PRESIDENTE DAS TURMAS
RECURSAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS
ATRIBUIÇÕES,

CONSIDERANDO a Meta 6 do Conselho Nacional de Justiça para o ano de 2010 que, embora
não seja mais um compromisso, foi adotada pela Seção Judiciária do Rio de Janeiro como
política para o desenvolvimento de programas que mudem a consciência no que diz respeito ao
desperdício de papel e à preservação do meio ambiente;

CONSIDERANDO o princípio constitucional do Acesso à Justiça, consubstanciado também na
adoção de práticas que facilitem o acesso de advogados e partes às informações processuais;

RESOLVE adotar a seguinte rotina quanto à divulgação das pautas de julgamento
relativas às sessões ordinárias destas Turmas Recursais:

I - A partir de 28 de abril do presente ano as pautas de julgamento serão
disponibilizadas no sítio eletrônico da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
especificamente na seção das Turmas Recursais;  

II - A disponibilização das pautas de julgamento deverá ocorrer com antecedência
mínima de uma semana, contada retroativamente da data da sessão de julgamento a
que se refere; 

III - A adoção dessa rotina deverá constar da certidão que divulga às partes e
advogados a data da sessão de julgamento dos processos em que figurem ou atuem.
A referida certidão deverá indicar o endereço eletrônico para consulta; 

IV - A partir do dia 1º de junho deste ano a divulgação das pautas de julgamento
passará a ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, dispensada sua
anexação física no quadro de avisos desta Secretaria Única das Turmas Recursais. 

Dê-se conhecimento desta aos Exmos. Juízes Federais Relatores dessas Turmas
Recursais.
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