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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

 ATO EXECUTIVO TJ 117/2016 09/08 

Resolve suspender os prazos processuais e as 
atividades no dia 04 de agosto na Comarca de São 
Gonçalo, permanecendo um funcionário de plantão 
para orientação quanto às medidas de caráter 
urgente. 
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Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento- DGCOM 
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 Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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