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Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, indexados pela equipe da Biblioteca da EMERJ/TJ e publicados no 
dia 23 de novembro de 2017, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

ATO EXECUTIVO TJ 268/2017 23/11 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, no 1º grau de 
jurisdição, no Fórum da Comarca de Porto Real/Quatis 
no dia 21 de novembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 52, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 269/2017 23/11 

Resolve suspender os prazos processuais, em relação 
aos processos judiciais físicos em que atue a 
Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, no 1º 
grau, nos órgãos jurisdicionais da Comarca da Capital 
e Fóruns Regionais, bem como no 2º grau, no período 
compreendido entre 13 e 24 de novembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 52, p. 2. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 20/2017 23/11 

Dispõe sobre a medida cautelar na representação de 
inconstitucionalidade, alterando a redação do § 2º, 
acrescentando um parágrafo, que passa a ser o § 3º, 
e renumerando os §§ 3º a 6º para §§ 4º a 7º, todos 
do artigo 105 do Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 52, p. 18. 

 

 

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