
 

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 28 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 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 19/2017 28/11 

Avisam aos Excelentíssimos Senhores Juízes que 
prestam informações ao CNJ da importância do 
correto e integral preenchimento dos dados referentes 
ao Cadastro de Inspeções de Unidades de Internação 
e Semiliberdade (CNIUIS) e ao Cadastro Nacional de 
Adolescentes em Conflito com a Lei (CNACL). 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 10/2017 28/11 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-
creche do período da comprovação da renovação de 
matrícula em creche ou estabelecimento particular de 
ensino legalmente constituído, onde se encontra 
matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 
das mensalidades para o exercício de 2018.  

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 11. 

AVISO TJ/DGPES 11/2017 28/11 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 
recebem auxílio-educação o período de cadastro para 
percepção do benefício no exercício de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 12. 
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CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN99/2017 28/11 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes no 
sentido de viabilizar programas de monitoramento de 
penas e medidas alternativas à prisão entre o Círculo 
Amigos da Infância e da Juventude de Teresópolis e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 13. 

PORTARIA NUR, 6 3/2017 28/11 

Resolve designar, complementando o contido na 
Portaria nº 02/2017 deste 6º NUR, 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. 55, p. 20. 

PORTARIA NUR, 6 4/2017 28/11 

Resolve designar, complementando o contido na 
Portaria nº 02/2017 deste 6º NUR, 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. 55, p. 21. 

PORTARIA NUR, 6 5/2017 28/11 

Resolve designar, em complemento ao contido na 
Portaria nº 02/2017 deste 6º NUR, o magistrado que 
menciona em exercício no período de 06-11 a 06-12-
2017 na 1ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos 
Goytacazes, para presidir à Correição Geral anual do 
Ano de 2017. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 55, p. 22. 

 

 

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