
 

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 18 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 224/2017 18/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, na 13ª Vara Cível da Comarca da Capital 
nos dias 19 e 20 de setembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 225/2017 18/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, na 14ª Vara Cível da Comarca da Capital 
nos dias 18 e 19 de setembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 226/2017 18/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, na 15ª Vara Cível da Comarca da Capital 
nos dias 19 e 20 de setembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 227/2017 18/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, na 16ª Vara Cível da Comarca da Capital 
nos dias 20 e 21 de setembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 4. 

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=203642&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203645&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203646&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203647&integra=1


ATO EXECUTIVO TJ 228/2017 18/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, na 1ª Vara de Fazenda Pública da 
Comarca da Capital nos dias 21, 22 e 25 de setembro 
de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 229/2017 18/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, na 3ª Vara de Fazenda Pública da 
Comarca da Capital nos dias 25 e 26 de setembro de 
2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 230/2017 18/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, na 4ª Vara de Fazenda Pública da 
Comarca da Capital nos dias 25 e 26 de setembro de 
2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 231/2017 18/09 

Resolve suspender os prazos processuais dos 
processos físicos e eletrônicos em trâmite na Comarca 
de Italva-Cardoso Moreira, no dia 11 de setembro de 
2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 6. 

ATO EXECUTIVO TJ 232/2017 18/09 
Declara vago o Serviço do 11º Ofício de Justiça da 
Comarca de Niterói. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 6. 

ATO TJ SN6/2017 18/09 
Dispõe sobre a vacância do Serviço do 11º Ofício de 
Justiça da Comarca de Niterói - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 6. 

AVISO TJ 59/2017 18/09 

Avisa aos Magistrados, Chefes de Serventia, 
Secretários de Câmara, Diretores-Gerais e 
Representantes da Direção (RD) que o questionário 
para o mapeamento de competências dos servidores 
de sua unidade deverá ser respondido até o dia 
11/10/2017.  

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 2. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203631&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203633&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203636&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203639&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203641&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203643&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203632&integra=1


AVISO TJ 62/2017 18/09 

Avisa que o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de 
Pacajus, no Estado do Ceará, decretou a falência da 
empresa que menciona, determinando a suspensão de 
todas as ações e execuções existentes em face da 
falida. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN81/2017 18/09 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o Centro Espírita 
Bom Jesus e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 11. 

CONVOCAÇÃO NUR, 4 1/2017 18/09 

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 20 de setembro de 
2017 no local e horário que menciona. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 10, p. 26. 

CONVOCAÇÃO NUR, 6 1/2017 18/09 

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 27 de setembro de 
2017 no local e horário que menciona. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 10, p. 28. 

 

 

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

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203635&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203658&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203543&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203565&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br
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