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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

ATO EXECUTIVO TJ 277/2017 22/12 

Institui o Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, -
 NUEGE nos termos do art. 1º da Resolução CNJ nº 
49, de 18 de dezembro de 2007. 

 

DJERJ, ADM, n. 72, p. 2. 

AVISO TJ 76/2017 22/12 

Avisa aos Juízes de Direito que, no mês de 
janeiro/2018 as férias serão usufruídas no período de 
02 a 31 do referido mês. 

 

DJERJ, ADM, n. 72, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN72/2017 22/12 

Convênio de cooperação para realização de 
manutenção corretiva nos veículos da SEAP, de forma 
a viabilizar a apresentação de presos às diversas 
unidades jurisdicionais do Tribunal em todo o Estado, 
bem como o recambiamento de presos no âmbito da 
região sudeste entre o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, por intermédio da SEAP, e o Tribunal de 
Justiça. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 72, p. 26. 
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