
 

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 12 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 CONJUNTO TJ/CGJ 
4/2017 

12/05 
Dispõe sobre a reorganização e o funcionamento do 
Grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF) do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 164, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 172/2017 12/05 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, na 47ª Vara Cível da Comarca da Capital 
nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2017, ressalvada a 
realização das audiências previamente designadas. 

DJERJ, ADM, n. 164, p. 4. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN37/2017 12/05 

 

Convênio de cooperação no sentido de viabilizar 
programas de monitoramento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Associação Beneficente 
das Mulheres Determinadas e Amigos do Brasil e o 
Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 164, p. 48. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN38/2017 12/05 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o Centro 
Integrado de Apoio à Criança e ao Adolescente Rosa e 
Azul e o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 164, p. 48. 

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://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201578&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201578&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201579&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201581&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201582&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN39/2017 12/05 

 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Associação 
Beneficente de Ação da Cidadania e Cultura - ABACC e 
o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 164, p. 48. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN40/2017 12/05 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas a prisão entre a Associação dos 
Pais e Amigos da Criança - APAC e o Tribunal de 
Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 164, p. 49. 

CONVITE TJ/CGJ 1/2017 12/05 

Convida os Juízes de Direito Titulares, em Auxílio e 
Substitutos, das Varas com competência em matéria 
empresarial, para participarem da apresentação do 
projeto "Quadro Geral de Credores" na data e no local 
mencionado. 

DJERJ, ADM, n. 164, p. 2. 

PORTARIA TJ/CEJEM 1881/2017 12/05 

Altera a composição do Grupo de Trabalho para 
elaboração de Protocolo para investigação e colheita 
de provas nos casos de Feminicídio (GT-
FEMINICÍDIO). 

DJERJ, ADM, n. 164, p. 13. 

 

 

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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