
 

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 
21 de setembro 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 

AVISO CGJ 416/2020 21/09 

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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AVISO TJ 79/2020 21/09 

Avisa aos Senhores Magistrados, membros do 
Ministério Público, da Defensoria Pública, das 
Procuradorias dos Estados e dos Municípios, servidores, 
advogados, demais interessados, e Tribunais de Justiça 
dos Estados, Tribunais Federais e Tribunais Trabalhistas 
do país, esclarecendo a adoção das novas diretrizes 
acerca dos créditos detidos em face do Grupo Oi – em 
recuperação judicial de acordo com o descrito no Aviso 

TJ nº 78/2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico 
do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro em 
18/09/2020 (processo judicial nº 0203711.65.2016 
8.19.0001).  
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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=278879&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280400&integra=1


PROVIMENTO CGJ 70/2020 21/09 

Altera o caput do artigo 16 e exclui o parágrafo único, 

acrescenta o artigo 16-A e §§ 1º e 2º à Consolidação 
Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro – Parte Extrajudicial.  
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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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