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
13 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

13/01

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. 87, p. 14.

AVISO CM SN1/2021

13/01

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.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 87, p. 14.
Seleção de entidades para recebimento de verbas
oriundas das prestações pecuniárias.

AVISO TJ/COAPP 1/2021

13/01
DJERJ, ADM, n. 87, p. 5.

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES
SN12/2020

13/01

Convênio de cooperação o qual visa ao intercâmbio, à
cooperação mútua didático científica e cultural, e ao
estabelecimento de mecanismos para realização de
plataformas online para oferecimento de cursos à
distância, bem como dar continuidade à política
direcionada à atualização e ao aperfeiçoamento dos
magistrados, entre a AMAGES, por intermédio da Escola
Superior da Magistratura do Espírito Santo e a EMERJ.
Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 87, p. 13.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN3/2021

13/01

Convênio de Cooperação Técnica, consiste no
intercâmbio de dados, análises e informações de
interesse público e institucional que possam ser úteis à
atividade fim dos partícipes, especialmente os dados
constantes do conjunto de plataformas "MP em Mapas"
do MPRJ e os dados e informações dos atos notariais e
registrais, transmitidos ao banco de dados do TJRJ
pelos serviços extrajudiciais, assim como os dados da
estrutura institucional, funcional e territorial do TJRJ,
além das extrações do MNI - Termo vinculado ao
Processo nº 2021-0601269, entre o Ministerio Público
do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça.
DJERJ, ADM, n. 87, p. 13.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN4/2021

13/01

Convênio de Cooperação Técnica, consiste no estudo e
desenvolvimento de protocolo interinstitucional na área
da infância e juventude, visando à prevenção,
erradicação, auxílio na busca de paradeiro e
atendimento da criança ou adolescente, bem como da
família, vítimas do fenômeno do desaparecimento,
além do compartilhamento técnico para fins de uso e
desenvolvimento colaborativo do Sistema Nacional de
Localização e Identificação de Desaparecidos SINALID, entre o Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro e o Tribunal de Justiça.
DJERJ, ADM, n. 87, p. 13.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN5/2021

13/01

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas
alternativas à prisão, junto à Central de Penas e
Medidas Alternativas da Comarca de Niterói, entre o
Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação e o Tribunal de
Justiça.
DJERJ, ADM, n. 87, p. 13.

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

