
 

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 da EMERJ/TJ e publicados no 
dia 14 de setembro 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 221/2017 14/09 

Resolve suspender os prazos processuais dos 
processos eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, 
em todas as Comarcas do Estado do Rio de Janeiro, no 
dia 13 de setembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 8, p. 7. 

ATO EXECUTIVO TJ 222/2017 14/09 

Institui e designa os membros do Grupo de Trabalho 
para estabelecer procedimentos comuns entre as 
Varas Empresariais e o Sistema dos Juizados Especiais 
(GT-RECUPERAÇÃO JUDICIAL). 

 

DJERJ, ADM, n. 8, p. 8. 

ATO EXECUTIVO TJ 223/2017 14/09 

Resolve suspender os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos em trâmite na Comarca 
de Sapucaia, no dia 13 de setembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 8, p. 9. 

AVISO CONJUNTO TJ/COJES 14/2017 14/09 

Avisam que os enunciados aprovados em reunião 
conjunta foram reunidos, estando consolidados para 
constituir jurisprudência predominante dos Juizados 
Especiais Cíveis e das Turmas Recursais Cíveis. 

 

DJERJ, ADM, n. 8, p. 2. 

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://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203592&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203593&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203594&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203589&integra=1


AVISO TJ 55/2017 14/09 

Avisa aos Juízes de Direito, que no período de 15 de 
agosto a 15 de setembro de 2017, estará disponível 
no Portal Corporativo do Tribunal de Justiça, o sistema 
para lançamento das opções de férias para o ano de 
2018. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 8, p. 7. 

AVISO TJ 60/2017 14/09 

Avisa aos magistrados, secretários de câmaras, chefes 
de serventias e diretores que em razão dos feriados 
judaicos de Rosh Hashaná e Yom Kippur os 
funcionários que professam a religião judaica estão 
dispensados do trabalho nos dias 20, 22 e 29 de 
setembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 8, p. 7. 

 

 

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