
 

 

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 08 de 
novembro de 2016, 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 

AVISO CGJ 1440/2016  08/11 

Dispõe sobre o envio dos documentos referentes às 
penas privativas de liberdade, medidas de segurança e 
livramento condicional, inclusive os aditamentos a CES 
Eletrônica, à Vara de Execuções Penais (VEP) 
obrigatoriamente por meio de Malote Digital. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 45, p. 18. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN71/2014 08/11 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais, entre o Município de 
Teresópolis, o Banco do Brasil S.A. e o Tribunal de 
Justiça. 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 45, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN74/2016 08/11 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alterativas à prisão entre a Fundação 
Oswaldo Aranha - Mantenedora do Centro 
Universitário de Volta Redonda - UNIFOA e o Tribunal 
de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 45, p. 15. 

 

(Referências: RAD-PJERJ-002, RAD-DGCOM-008 e RAD-DGCOM-027) 
 

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

 
Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento- DGCOM 

Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento - DECCO 
Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

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

 

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