
 

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 TJERJ e publicados no dia 8 de maio de 2017, 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 171/2017 08/05 

 
Resolve suspender os prazos processuais, tanto dos 
processos físicos quanto dos eletrônicos, no Fórum da 
Comarca de Cachoeiras de Macacu no dia 05 de maio 
de 2017.  
 
DJERJ, ADM, n. 160, p. 2. 

AVISO TJ/COAPP 29/2017 08/05 
Seleção de entidades para recebimento de verbas 
oriundas das prestações pecuniárias. 
 
DJERJ, ADM, n. 160, p. 9. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN36/2017 08/05 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre Saúde Criança 
Repensar e o Tribunal de Justiça. 
 
DJERJ, ADM, n. 160, p. 16. 

PROVIMENTO CGJ 26/2017 08/05 
Dispõe sobre distribuição compensatória entre as 
Varas Criminais da Comarca de Teresópolis e dá 
outras providências. 
 
DJERJ, ADM, n. 160, p. 20. 

 

 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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