
 

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 
28 de abril de 2020, 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. 
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AVISO CGJ 388/2020 28/04 

Avisam aos Magistrados, Chefes de serventia e 
Substitutos das unidades judiciais de 1ª instância, com 
competência criminal que deverão comunicar a 
sentença penal condenatória ao Coordenador da 
Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, por 
meio do ofício de "Comunicação de Resultado de 
Processo para Transferência de Regime Prisional" 
(andamento 52, texto1523), para que seja 

providenciada a transferência do condenado para o 
estabelecimento prisional compatível com o regime 
fixado no dispositivo, sendo desnecessário o envio da 
sentença. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 152, p. 18. 

AVISO TJ 40/2020 28/04 

Em razão do decidido no processo SEI 2020-0611583, 
informa, a pedido do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, que as solicitações de cooperação jurídica 
internacional, dirigidas aos Estados Unidos da América, 
sejam enviadas àquele Ministério. Informa, ainda, 

quanto à viabilidade de cumprimento de diversos tipos 
de pedido de cooperação jurídica enviados àquele país. 

 

DJERJ, ADM, n. 152, p. 2. 

DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CÂMARA CÍVEL, 19 1/2020 
28/04 

Dispõe sobre a sistemática de julgamento na 
modalidade de sessão virtual no âmbito da 19ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
durante o plantão extraordinário, em razão da 
pandemia do coronavírus. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 152, p. 358. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
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http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas
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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
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278291&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278292&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278292&integra=1


RESOLUÇÃO CONJUNTA CÂMARA 

CRIMINAL, 8 1/2020 
28/04 

Implanta o julgamento por videoconferência na Oitava 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro.  

 

Republicação. DJERJ, 2. INST., n. 152, p. 284. 

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