
 

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 07 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 260/2017 07/11 

Resolve suspender os prazos processuais, apenas em 
relação aos processos eletrônicos no 1º e 2º graus de 
jurisdição, no dia 06 de novembro de 2017 (art. 10, § 
2º da Lei nº 11.419/2006). 

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN88/2016 07/11 

Convênio de cooperação, visando estabelecer 
condições e parâmetros para a realização conjunta de 
projetos e ações de mútuo interesse dos partícipes no 
desenvolvimento de atividades educativas, de 
sensibilização da sociedade civil organizada e de 
formação e capacitação de agentes para atuarem na 
implementação de planos de trabalho e ações 
determinadas à erradicação do trabalho infantil, bem 
como de todas as formas de exploração do trabalho, 
que firam a dignidade humana.  

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 19. 

PORTARIA NUR, 1 16/2017 07/11 

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. 

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 30. 

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=204436
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204449&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204437&integra=1


PORTARIA NUR, 2 106/2017 07/11 

Resolve designar os Juízes Titulares ou em exercício 
no mês de novembro e dezembro de 2017, dos 
Serviços relacionados, para presidirem a Correição 
Geral Ordinária do ano de 2017. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 42, p. 32. 

PORTARIA NUR, 4 108/2017 07/11 

Resolve designar os Juízes Titulares ou em Exercício, 
no período de 06 de novembro a 06 de dezembro de 
2017, para presidirem as Correições Ordinárias nos 
Serviços Extrajudiciais. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 42, p. 35. 

PORTARIA NUR, 5 7/2017 07/11 

Resolve designar os Juízes de Direito Titulares ou em 
Exercício no período de 06 de Novembro a 06 de 
Dezembro do corrente ano, para procederem as 
Correições Gerais nas Serventias relacionadas. 

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 38. 

PORTARIA NUR, 6 2/2017 07/11 

Resolve designar os Juízes Titulares ou em exercício 
no período de 06-11 a 06-12-2017, das serventias 
relacionadas, para presidirem à Correição Geral anual 
do Ano de 2017. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 42, p. 40. 

PORTARIA NUR, 7 4/2017 07/11 

Resolve designar os Juízes Titulares ou em exercício 
no período de 06 de novembro a 06 de dezembro de 
2017, das serventias relacionadas, para presidirem à 
Correição Geral Ordinária do ano de 2017.  

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 44. 

PORTARIA NUR, 12 5/2017 07/11 

Resolve designar os Juízes de Direito Titulares ou em 
exercício no mês de novembro do fluente ano, para 
presidir as Correições Gerais nas serventias 
relacionadas. 

 

DJERJ, ADM, n. 42, p. 46. 

PORTARIA NUR, 13 10/2017 07/11 

Resolve designar os Juízes de Direito Titulares ou em 
exercício no período de 06 de novembro a 06 de 
dezembro de 2017, para presidir as Correições Gerais 
nas serventias relacionadas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 42, p. 48. 

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204407&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204409&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204438&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204413&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204441&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204443&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204417&integra=1


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