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Conheça outros Atos do PJERJ; Provimentos, Resoluções etc. que estão 
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

ATO EXECUTIVO TJ 167/2017 04/05 

 
Resolve suspender os prazos processuais, tanto dos 
processos físicos quanto dos eletrônicos, no dia 28 de 
abril de 2017, e recomendar a remarcação das 
audiências designadas para a referida data. 
 
DJERJ, ADM, n. 158, p. 2. 

AVISO TJ 28/2017 04/05 

Avisa aos Magistrados que devem acessar, para 
poderem consultar diretamente o cadastro eleitoral, o 
sítio eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências. 
 
DJERJ, ADM, n. 158, p. 2. 

 

 

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

 

 
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Ensino 
Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Dom Manuel, 37, térreo  
Tel.: 021 3133-6562/3133-6556 
E-mail: emerj.biblio@tjrj.jus.br 

 

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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