
 

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 22 de janeiro de 2018, 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 9/2018 22/01 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, tanto dos processos físicos quanto 
eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, na 04ª Vara de 
Família da Comarca da Capital nos dias 24 e 25 de 
janeiro de 2018. 
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AVISO NUR, 4 1/2018 22/01 

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 
segundo semestre do ano de 2017, e dá outras 
providências. 
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AVISO NUR, 11 1/2018 22/01 

Avisa aos delegatários, interventores e responsáveis 
pelo Expediente dos cartórios extrajudiciais, que 
deverão comprovar sua regularidade com os encargos 
previdenciários e trabalhistas, remetendo a este 11º 
NUR, Certidão Negativa de Débito (CND - INSS), bem 
como o Certificado de Regularidade com o FGTS, 
referentes ao 2º semestre de 2017. 
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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=206017&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206025&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206029&integra=1


AVISO TJ/DGPES 10/2017 22/01 

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.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 90, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 11/2017 22/01 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 
recebem auxílio-educação o período de cadastro para 

percepção do benefício no exercício de 2018. 
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CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN4/2018 22/01 

Convênio de cooperação reciproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas 
alternativas à prisão entre a Associação dos Moradores 
do Bairro de Jurujuba e o Tribunal de Justiça. 
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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