
 

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 do TJERJ e publicados no dia 24 de julho 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 

AVISO NUR, 4 3/2017 24/07 

Avisa aos Delegatários, Titulares, Interventores e 
Responsáveis pelo Expediente dos Serviços 
Extrajudiciais integrantes do 4º NUR que deverão 
enviar ao Setor de Fiscalização e Disciplina a 
respectiva certidão negativa de débitos, referentes aos 
encargos previdenciários e trabalhistas, incluindo-se, 
entre estes, a comprovação de recolhimentos do FGTS 
relativa aos empregados do Serviço, concernentes ao 
primeiro semestre de 2017, e dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 213, p. 38. 

EDITAL TJ/DEMOV 9/2017 24/07 

Faz público para conhecimento dos Desembargadores 
deste E. Tribunal de Justiça que se encontra aberta a 
inscrição para 01 (uma) vaga na 24ª Câmara Cível, a 
ser provida por lista única. 

 

DJERJ, ADM, n. 213, p. 24. 

PORTARIA TJ 2878/2017 24/07 
Designação para a função de Juiz Auxiliar da Terceira 
Vice-Presidência.  

 

DJERJ, ADM, n. 213, p. 11. 

 

 

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

 

 
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202844&integra=1
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Departamento de Ensino 
Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Dom Manuel, 37, térreo  
Tel.: 021 3133-6562/3133-6556 
E-mail: emerj.biblio@tjrj.jus.br 

 

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
 

mailto:emerj.biblio@tjrj.jus.br

	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 do TJERJ e publicados no dia 24 de julho de 2017, no Diário da Justiça Eletr...
	Conheça outros Atos do PJERJ; Provimentos, Resoluções etc. que estão disponibilizados no site do Tribunal de Justiça; Uwww.tjrj.jus.brU, em UConsultasU > ULegislaçãoU > UAtos Oficiais do PJERJU.

