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 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 (DGCON/DEGAB/SEIND) e  publicados no dia 1° de fevereiro de 

2012, 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  Disseminação  estão  disponíveis  na  página  da 

Biblioteca no endereço eletrônico: www.tjrj.jus.br     > Biblioteca > Produtos > Boletins do 

Serviço de Disseminação.

 
Atenciosamente,

 
Equipe do Serviço de Disseminação da Informação Bibliográfica

sediv@tjrj.jus.br

ATOS OFICIAIS DE CARÁTER DE NORMATIVIDADE E GENERALIDADE PUBLICADOS NO DJERJ

(Referências:  RAD-PJERJ-003, RAD-DGCON-003, RAD-DGCON-005; RAD-DGCON-008 e RAD-

DGCON-027)

PARA ACESSAR A ÍNTEGRA DOS ATOS OFICIAIS, CLIQUE SOBRE O 

TÍTULO DO ATO

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Ato Normativo TJ n. 34 01/02

 
Aprova a Política de Acesso a Imagens de Preservação 
Histórica,  que  consolida  as  normas  e  procedimentos 
gerais para a reprodução e/ou o uso de imagens dos 
antigos  Palácios  da  Justiça  nas  cidades  do  Rio  de 
Janeiro  e  de  Niterói,  assim  como  dos  demais  bens 
culturais integrantes do acervo museológico do Museu 
da Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Retificado no DJERJ, ADM, de 01/02/2012, p. 4.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Ato Normativo TJ n. 5 01/02

 
Resolve que salvo determinação judicial específica em 
sentido  contrário,  todas  as  demandas  ajuizadas  em 
face  dos  entes  públicos  estadual  e/ou  municipal  da 
cidade do Rio de Janeiro e que tenham como objeto o 
pedido de fornecimento de medicamentos, insumos ou 
materiais  ditos  como  necessários  à  manutenção  à 
saúde  da  parte  autora  deverão,  tão  logo  autuadas, 
serem  remetidas  ao  Núcleo  de  Assessoria  Técnica 
(NAT), independentemente de abertura de conclusão, e 
dá outras providências.
 

Aviso CGJ n. 68 01/02
Avisa  sobre  os  serventuários  que  participarão  do 
trabalho  extraordinário  no  período  de  01  a  29  de 
fevereiro de 2012.

Aviso CGJ n. 72 01/02

Relação  dos  Cartórios  de  Registro  Civil  de  Pessoas 
Naturais  que  solicitaram  reembolso  conforme  Lei 
Estadual  n.  3.001/98,  referente  aos  atos  praticados 
gratuitamente até dezembro de 2011.

Aviso CGJ n. 73 01/02

Relação  dos  Cartórios  de  Registro  Civil  de  Pessoas 
Naturais  que  solicitaram  reembolso  conforme  Lei 
Estadual  n.  3.001/98,  referente  aos  atos  praticados 
gratuitamente até dezembro de 2011.

Aviso TJ n. 11 01/02

 
Avisa  a  todos  os  Magistrados,  em especial  aos  com 
jurisdição criminal, que sempre que possível e quando 
não  houver  prejuízo  à  celeridade  processual,  as 
alegações  finais  orais  e  as  sentenças  prolatadas  em 
audiência deverão ser reduzidas a termo pelo método 
tradicional,  evitando-se  a  utilização  do  sistema  de 
registro audiovisual das mesmas.
 

Aviso TJ/DGPES n. 1 01/02

 
Informa  sobre  calendário  de  recadastramento  de 
Magistrados e servidores aposentados e pensionistas 
de  Magistrados,  referente  ao  exercício  de  2012,  no 
âmbito  do  Poder  Judiciário  do  Estado  do  Rio  de 
Janeiro.
 
Republicado no DJERJ, ADM, de 31/01/2012, p. 9; de 
01/02/2012, p. 40.
 

Convênio TJ/Entidades n. SN5 01/02

Convênio para viabilizar programas de monitoramento 
de penas e medidas alternativas à prisão entre a Casa 
da  Criança  e  do  Adolescente  de  Volta  Redonda  e  o 
Tribunal de Justiça.

Convite NUR, 4 n. SN1 01/02

Convida todos os Juízes de Direito e em exercício nas 
Varas Cíveis do 4. NUR que estão participando do SIGA 
(discriminadas no quadro em anexo), a comparecerem 
na  reunião  que  será  realizada  no  dia  06/02/2012 no 
horário e local que menciona.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Convocação NUR, 4 n. SN1 01/02

Convoca  todos  os  Escrivães  e  Responsáveis  pelo 
Expediente  das  Varas  Cíveis  do  4.  NUR  que  estão 
participando  do  SIGA (discriminadas  no  quadro  em 
anexo), a comparecerem na reunião que será realizada 
no dia 06/02/2012, no horário e local que menciona.

Convocação TJ n. 1 01/02

 
Convoca  todos  os  servidores  lotados  nas  serventias 
judiciais  relacionadas,  bem  como  os  primeiros 
secretários  dos respectivos magistrados em exercício 
em cada uma delas, para participarem do treinamento 
visando a nova sistemática de distribuição e autuação 
de  processos  notadamente  no  que  diz  respeito  à 
utilização das Tabelas Processuais Unificadas do CNJ, 
e dá outras providências.
 

Edital TJ n. SN4 01/02

XLIII  Concurso  para  Ingresso  na  Magistratura  de 
Carreira do Estado do Rio de Janeiro.

Publicação  dos  gabaritos  da  Prova  Objetiva, 
realizada no dia 27/01/2011, após o julgamento dos 
recursos. In: DJERJ, ADM, de 01/02/2012, p. 3.

Ementário de Jurisprudência n. 2 01/02 Ementário de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro - Decisões Monocráticas.

Parecer CGJ n. SN34 01/02
Dispõe  sobre  numeração  de  selo  de  fiscalização 
cancelada no Cartório do RCPN da 5. Circunscrição da 
Comarca da Capital - Parecer.

Parecer CGJ n. SN35 01/02
Dispõe  sobre  a  necessidade  de  aposição  das 
assinaturas do comprador e do vendedor de veículos 
no certificado de Registro de Veículos (CRV) - Parecer.

Resolução TJ/Vice-Presidência, 3 n. 3 01/02 Resolve  divulgar  a  atualização  das  alterações  e 
acréscimos no recolhimento de custas judiciais.

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: 

seind@tjrj.jus.br

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