
 

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 
08 de junho 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. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

24/2020 
08/06 

Disciplina a implantação do processo eletrônico na 
competência criminal das Varas, dos Juizados da 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e dos 
Juizados Especiais Adjuntos Criminais das Comarcas 
elencadas no anexo do presente ato e dá outras 
providências.  
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AVISO CGJ 274/2020 08/06 

Avisa sobre o novo regramento para o sarqueamento 
dos alvarás de soltura, bem como quanto aos 
documentos a serem encaminhados à DC POLINTER 
pela Vara de Execução Penal e pelas serventias com 
atribuição em matéria criminal, violência doméstica e 
familiar contra mulher e de família. 
 

DJERJ, ADM, n. 180, p. 19. 

AVISO CGJ 416/2020 08/06 

Avisa sobre o novo regramento para o sarqueamento 
dos ofícios de liberação e dos mandados de 
desinternação dos adolescentes ou jovens em conflito 
com a lei, bem como quanto aos modelos dos 

documentos a serem adotados pelas serventias com 
atribuição em matéria de infância e juventude e sobre 
o procedimento de envio de documentos à SEPOL e cria 
o Banco Estadual de Mandados de Busca e Apreensão e 
Internação – BEMBAI. 
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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=278877&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278877&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278880&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278879&integra=1


PROVIMENTO CGJ 15/2020 08/06 

Altera a Subseção XIII da Seção I do Capítulo I do Título 

I do Livro II, dando nova redação a diversos 
dispositivos, e altera o inciso XVI do artigo 269, o artigo 
271 e incisos, o artigo 280, o artigo 282 e artigo 337, 
todos da Consolidação Normativa da Corregedoria 
Geral da Justiça – Parte Judicial.  
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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