
 

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 
05 de agosto 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 TJ SN52/2019 05/08 

Dispõe sobre aprovação da atualização do plano de 
auditoria de longo prazo - PALP (2018-2021) e o plano 
anual de auditoria - PAA para o exercício de 2020 - 
Decisão.  

 

Alterações no Plano Anual de Auditoria. DJERJ, 
ADM, n. 220, p. 9. 

AVISO CGJ 416/2020 05/08 

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. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 220, p. 31. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

17/2020 
05/08 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 220, p. 23. 

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=219321&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278879&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279805&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279805&integra=1


PROVIMENTO CGJ 60/2020 05/08 

Altera o artigo 2º do Provimento CGJ nº 15/2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 220, p. 30. 

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