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
11 de janeiro 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

ATO TJ/TEM SN1/2020

Data de
Publicação

11/01

Ementa
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. 85, p. 19.

AVISO CGJ 24/2021

11/01

Avisa que, nos convites/intimações para audiências por
videoconferência, deverão constar, além do número
completo
do
processo,
outros
elementos
identificadores.

DJERJ, ADM, n. 85, p. 20.

AVISO CM SN1/2021

11/01

Comunicamos que a sessão de julgamento do Egrégio
Conselho da Magistratura do dia 28 de janeiro de 2021,
às 13:00 horas, será realizada por videoconferência na
plataforma MICROSOFT TEAMS.

DJERJ, ADM, n. 85, p. 20.

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES
SN13/2020

11/01

Convênio de cooperação acadêmica e técnica entre os
participantes, com a finalidade de integração
institucional, com ênfase na pesquisa jurídica e
realização de atividades acadêmicas e culturais
conjuntas, notadamente fóruns, eventos, conferências,
seminários, encontros, debates, workshops, estudos,
concursos e palestras, destacando-se a pesquisa, a
produção e a divulgação de conhecimentos jurídicos e
afins, entre o IBCCRIM e a EMERJ.
Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 85, p. 18.

PROVIMENTO CGJ 1/2021

Extinção da Unidade Interligada instalada no Hospital
Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo.

11/01
DJERJ, ADM, n. 85, p. 22.

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico:

emerj.seind@tjrj.jus.br

