
 

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 11 de maio de 2018, 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.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos 

Oficiais do PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO EXECUTIVO TJ 132/2018 11/05 

Resolve suspender as atividades e os prazos 

processuais, dos processos físicos e dos eletrônicos, 

no 1º grau de jurisdição, da 4ª Vara Cível da Comarca 

de Niterói nos dias 15 e 16 de maio de 2018.  

 

DJERJ, ADM, n. 160, p. 5. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

4/2018 
11/05 

Disciplina o cadastramento obrigatório dos 

Magistrados no Banco Nacional de Monitoramento de 

Prisões - BNMP 2.0 do Conselho Nacional de Justiça e 

dá outras providências. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 160, p. 3. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

5/2018 
11/05 

Disciplina a obrigatoriedade aos Magistrados das Varas 

com competência Criminal e de Família do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro para validarem e 

confirmarem os mandados de prisão expedidos, 

constantes no sistema da Polinter até 27 de janeiro de 

2018, a fim de integrá-los ao Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisões - BNMP 2.0. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 160, p. 4. 

ATO TJ SN8/2018 11/05 

Dispõe sobre aprovação do fluxo automatizado 

processual das Varas Criminais - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 160, p. 10. 

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.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=209922&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209186&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209186&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209190&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209190&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209923&integra=1


AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 10/2018 11/05 

Avisam aos Magistrados das Varas com competência 

Criminal e de Família do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro que a validação e a confirmação dos 

mandados de prisão expedidos, nos termos do Ato 

Normativo Conjunto nº. 04/2018, deve ser realizada 

impreterivelmente até 21/05/2018, sendo certo que 

por determinação expressa do Conselho Nacional de 

Justiça este prazo é improrrogável.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 160, p. 2. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 11/2018 11/05 

Avisa aos Excelentíssimos Senhores Magistrados das 

Varas com competência Criminal e de Família do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) da 

obrigatoriedade da validação e confirmação dos 

mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de 

Justiça do Rio de Janeiro a fim de encaminhar os 

mesmos ao sistema do Banco de Monitoramento de 

Prisões-BNMP 2.0. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 160, p. 3.  

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN35/2015 11/05 

Convênio de cooperação técnica e material para 

prestação jurisdicional nos processos de execução da 

dívida ativa e para recolhimento, em conjunto com os 

Tributos Municipais de Custas Judiciais e Taxas 

Judiciária, relativas aos processos judiciais 

decorrentes de execução fiscal entre o Município de 

Rio das Ostras, o Banco do Brasil S.A. e o Tribunal de 

Justiça. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 160, p. 17. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN49/2016 11/05 

Convênio de cooperação para coleta e permuta de 

sucatas de suprimentos de equipamentos de 

impressão entre a Lexmark International do Brasil 

LTDA e o Tribunal de Justiça. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 160, p. 18. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

5/2018 
11/05 

Convocam os Juízes de Direito titulares e em exercício 

junto aos juízos com competência criminal e aos juízos 

de família, para reunião a ser realizada no dia, horário 

e local mencionados.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 160, p. 2. 

 

 

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