
 

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 17 de novembro 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 265/2017 17/11 

Resolve suspender os prazos processuais apenas em 
relação aos processos eletrônicos no 1º e 2º graus de 
jurisdição, no dia 16 de novembro de 2017 (art. 10, § 
2º da Lei nº 11.419/2006). 

 

DJERJ, ADM, n. 49, p. 2. 

AVISO CGJ 762/2017 17/11 

Dispõe sobre o acréscimo do Anexo XIV - CEJUSC na 

relação dos formulários mencionados na Portaria CGJ 
nº 2708/2017, de 30 de outubro de 2017, que 
determina a realização de Correição Geral Ordinária 
em todas as Serventias da Primeira Instância e 
Extrajudiciais do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 49, p. 16. 

CONVOCAÇÃO NUR, 5 1/2017 17/11 

Convoca os titulares, delegatários, interventores e 
responsáveis pelo expediente dos serviços 
extrajudiciais, ou seus substitutos legais, para 

participar de reunião com a equipe da Diretoria Geral 
de Fiscalização Extrajudicial - DGFEX - desta 
Corregedoria, a se realizar no dia 29 de Novembro de 
2017, no local e horário que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 49, p. 29. 

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=204627&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204597&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204631&integra=1


CONVOCAÇÃO NUR, 7 1/2017 17/11 

Convoca os titulares, delegatários, interventores e 

responsáveis pelo expediente dos serviços 
extrajudiciais, ou seus substitutos legais, para 
participar de reunião com a equipe da Diretoria Geral 
de Fiscalização Extrajudicial - DGFEX - desta 
Corregedoria, a se realizar no dia 30 de novembro de 
2017, no local e horário que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 49, p. 30. 

PORTARIA NUR, 1 16/2017 17/11 

Resolve designar os Juízes de Direito Titulares ou em 
exercício no mês de novembro do corrente ano, para 
presidirem as Correições Ordinárias nas serventias 

relacionadas. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 49, p. 25. 

 

 

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