
 

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 TJ/EMERJ e publicados no dia 
17 de julho de 2020, 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.emerj.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais 

do PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

AVISO NUR, 4 2/2020 17/07 

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, referente aos encargos 
previdenciários e trabalhistas-TST, incluindo-se, entre 
estes, a comprovação de recolhimentos do FGTS 
relativa aos empregados do Serviço-CRF; certidão de 

regularidade fiscal emitida pela Receita Federal-CND e, 
certidão de regularidade fiscal emitida pelo Município 
sede do Serviço-ISS, emitidas no mês de julho, na 
forma da legislação em vigor e dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 207, p. 13. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN8/2020 17/07 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 
entre os participantes, com a finalidade de integração 
institucional, com ênfase na pesquisa jurídica e 
realização de atividades acadêmicas, entre a Escola 
Judiciária Eleitoral - EJE e a EMERJ.  

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 207, p. 5. 

EDITAL PAUTA TJ/OE SN2/2020 17/04 

Torna público que foi convocada sessão do Tribunal 
Pleno, em ambiente eletrônico, por meio de sessão 
virtual, com início da votação no dia 20 de julho de 
2020 e encerramento no dia 24 de julho de 2020, com 
a pauta mencionada.  

 

DJERJ, ADM, n. 207, p. 6. 

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.emerj.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=279455&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279429&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279453&integra=1


PROVIMENTO CGJ 52/2020 17/07 

Altera a redação do artigo 1º, caput e §§ 1º e 2º, do 

Provimento CGJ nº 45/2020, substituindo a expressão 
"Central de Cálculos Judiciais" por "Contadoria Judicial".  

 

DJERJ, ADM, n. 207, p. 7. 

RESOLUÇÃO CONJUNTA CÂMARA CÍVEL, 

26 2/2020 
17/07 

Disciplina o julgamento por videoconferência na 
Vigésima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, 2. INST., n. 207, p. 841. 

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