
 

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 
31 de agosto 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.emerj.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais 

do PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO EXECUTIVO TJ 197/2018 31/08 

Resolve suspender nos dias 31 agosto de 2018 a 06 de 

setembro de 2018, nos processos físicos e eletrônicos, 

em trâmite nos 1º e 2º graus de jurisdição, a contagem 

dos prazos processuais para as 1ª e 2ª Promotorias de 

Justiça junto à 1ª Vara Criminal de São João de Meriti, 

Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de São 

João de Meriti, Promotoria de Justiça junto ao Juizado 

da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 

Especial Criminal, 1ª e 2ª Promotorias de Justiça da 

Infância e da Juventude de São João de Meriti, 1ª, 2ª e 

3ª Promotorias de Justiça de Família de São João de 

Meriti e Promotoria de Justiça Cível de São João de 

Meriti. 

 

DJERJ, ADM, n. 236, p. 2. 

ATO TJ SN14/2018 31/08 

Dispõe sobre celebração de convênio visando oferecer 

suporte as atividades desenvolvidas nas CPMAs e na 

VEP, através de Equipe Multidisciplinar para 

acompanhamento dos beneficiários das penas 

restritivas de direito, fixadas pelas Varas Criminais e 

pelos Juizados Especiais Criminais da Comarca da 

Capital e do Interior entre o Estado do Rio de Janeiro e 

o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - 

Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 236, p. 4. 

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=212002&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212004&integra=1


AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 20/2018 31/08 

Avisa aos Senhores Magistrados, com competência de 

família, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) 

que, no caso de decretação de prisão do devedor de 

alimentos, a fixação do prazo de prisão no sistema do 

Banco nacional de Monitoramento de Prisões-BNMP 2.0 

deverá ser em dias corridos. Após o término do prazo 

de prisão informado no sistema do Banco nacional de 

Monitoramento de Prisões-BNMP 2.0, o mandado de 

prisão passará a constar como revogado 

automaticamente, caso não seja expedido um novo 

mandado de prisão, sem a necessidade de 

contramandado. 

 

DJERJ, ADM, n. 236 p. 2. 

AVISO TJ/ESAJ 9/2018 31/08 

Avisa que será realizado curso de GRERJ Eletrônica de 

Recursos, Inclusive em Juizados Especiais, para 

o público externo.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 236, p. 17. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN55/2018 31/08 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar programas de monitoramento de penas e 

medidas alternativas à prisão entre a Cia de Engenharia 

de Tráfego CET RIO e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 236, p. 18. 

 

 

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