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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 nos dias 04 de junho 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

Aviso Câmara Cível, 13 n. 1/2012 04/06

Avisa  que  a  Sessão  de  Julgamento  da  13ª  Câmara 
Cível do dia 06 de junho de 2012, excepcionalmente, 
terá início às 10:00 horas.

DJERJ, 2. INST., n. 182, p. 235.

Aviso CGJ n. 556/2012 04/06
Avisa sobre cancelamento de numeração de certidões, 
e dá outras providências.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 34.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Aviso CGJ n. 604/2012 04/06

Avisa que, caso o servidor  verifique a ocorrência de 
erro  em  documento  assinado  digitalmente,  deverá 
abrir  chamado  à  DGTEC  informando  o  ocorrido, 
certificando nos autos e no sistema DCP e em seguida, 
em se  tratando  de  ato  de  Magistrado,  deverá  abrir 
nova conclusão, de modo a que sejam efetuados novos 
lançamento e assinatura digital. 

DJERJ, ADM, n. 182, p. 10. 

Aviso CGJ n. 646/2012 04/06

Avisa aos Magistrados, Titulares ou Responsáveis pelo 
Expediente  das  Serventias  Judiciais,  Advogados, 
Serventuários da Justiça e demais interessados que, 
na hipótese de formulação dos pedidos cumulados de 
alteração de regime de bens e de partilha de bens, a 
taxa  judiciária  e  as  custas  judiciais  deverão  ser 
recolhidas individualizadamente.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 11.

Aviso CGJ n. 648/2012 04/06

Avisa  que  as  despesas  com  processo  eletrônico 
referentes aos atos de realização de cópia digital  de 
registros  de  audiência  ou  de  processo  eletrônico; 
transcrição  de  gravação  eletrônica  de  audiência; 
encaminhamento  físico  de  petição  a  processo 
eletrônico; digitalização de documentos; impressão de 
cópia de processo eletrônico; distribuição de processo 
eletrônico e envio eletrônico de citações, intimações, 
notificações  e  ofícios,  devem  ser  recolhidas  nas 
situações que menciona.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 11.

Aviso CGJ n. 650/2012 04/06

Avisa  sobre  os  serventuários  que  participarão  do 
trabalho extraordinário no período de 01 a 30 de junho 
de 2012.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 12.

Aviso CGJ n. 651/2012 04/06

Avisa  aos  Serviços  Extrajudiciais  com  atribuição  de 
RCPN, que deverão comparecer, obrigatoriamente, no 
dia  25  de  junho  de  2012,  no  local  e  horário  que 
menciona, para participar de apresentação a respeito 
da  utilização  de  sistema para  troca  de  informações 
eletrônicas, consoante o disposto no Provimento CGJ n
° 12 A, e dá outras providências.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 12.

Aviso TJ n. 70/2012 04/06

Avisa aos Magistrados que, tendo em vista os critérios 
objetivos para controle da produtividade dos Juízes de 
Direito  nas  hipóteses  de  acumulação,  considerado  o 
princípio da eficiência, com estímulo à produtividade e 
à celeridade da prestação jurisdicional e conforme o 
disposto no inc. III do art. 6º da Resolução nº. 7/2012 
do  Conselho  da  Magistratura,  ,  publica  o  quadro 
referente às medianas correspondentes aos últimos 12 
(doze) meses.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 2.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Ato Executivo TJ n.1590A/2012 04/06

Dispõe  sobre  impugnação  apresentada 
tempestivamente por alguns candidatos, contra regras 
do Edital  do LIII Concurso Público para Outorga das 
Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do 
Estado  do  Rio  de  Janeiro,  no  que  diz  respeito  à 
realização das provas para os critérios de ingresso e 
remoção, e dá outras providências.

Retificação  -  DJERJ,  ADM,  n.  182,  de 
04/06/2012, p. 2.

Aviso TJ/DGPES n. 9/2012 04/06

Avisa que, no período de 01/05/2012 a 15/06/2012, 
os  servidores  que  quiserem,  poderão  optar  por 
receberem o auxílio  alimentação e o auxílio  refeição 
(50% para  cada  um),  ou  somente  um deles,  e  dá 
outras providências.

Republicação  -  DJERJ,  ADM,  n.  182,  de 
04/06/2012, p. 6.

Parecer CGJ n. SN194/2012 04/06

Dispõe  sobre  consulta  acerca  da  possibilidade  de 
juntar  petições  e/ou  ofícios  sem  a  colocação  de 
etiqueta ou carimbo de juntada - Parecer.

 
DJERJ, ADM, n. 182, p. 8.

Parecer CGJ n. SN195/2012 04/06

Dispõe sobre padronização da rotina de retificação de 
lançamentos processuais incorretos feitos no sistema 
de informática pelos Cartórios - Parecer.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 9.

Parecer CGJ n. SN196/2012 04/06

Dispõe sobre cobrança das custas e taxas judiciárias 
em procedimento de jurisdição voluntária no qual se 
requer alteração de regime de bens e partilha de bem 
imóvel, na 1. Vara de Família do Fórum Regional de 
Madureira.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 10.

Parecer CGJ n. SN197/2012 04/06

Dispõe sobre a implantação do Projeto das Unidades 
Interligadas  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  instituído 
pelo Provimento CNJ/CGJ n° 13/2010 - Parecer.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 11.

Parecer CGJ n. SN198/2012 04/06
Dispõe sobre a criação do Ofício Único na Comarca de 
Mangaratiba - Parecer.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 17.

Parecer CGJ n. SN199/2012 04/06

Dispõe sobre a extinção do Serviço do RCPN do 11° 
Distrito  -  Comarca  de  Campos  dos  Goytacazes  – 
Parecer.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 20.

Parecer CGJ n. SN200/2012 04/06
Dispõe sobre a extinção do Serviço  do RCPN do 4° 
Distrito - Comarca de Cantagalo – Parecer.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 20.

Parecer CGJ n. SN201/2012 04/06

Dispõe  sobre  prestação  de  contas  apresentada  pelo 
Serviço de RCPN da 12. Circunscrição da Comarca da 
Capital - Parecer.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 21.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Portaria CGJ n. 24/2012 04/06

Resolve  instalar  o  Serviço  Único  do  Município  de 
Mangaratiba e extinguir os Serviços do 1. e 2. Ofícios 
de  Justiça  da  mesma Comarca  transferindo-se  suas 
atribuições  e  acervos  para  o  Serviço  que  ora  se 
instala,  a  contar  de  02/07/2012,  e  dá  outras 
providências.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 19.

Portaria CGJ n. 25/2012 04/06

Resolve extinguir o Serviço do RCPN do 11° Distrito da 
Comarca  de  Campos  dos  Goytacazes,  com 
transferência de atribuições e acervo para o Serviço do 
RCPN do 10° Distrito da mesma Comarca, a contar de 
09/07/2012.

 
DJERJ, ADM, n. 182, p. 20.

Portaria CGJ n. 26/2012 04/06

Resolve extinguir o Serviço do RCPN do 4° Distrito da 
Comarca  de  Cantagalo,  com  transferência  de 
atribuições e acervo para mesma Comarca , a contar 
de 27/07/2012.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 21.

Provimento CGJ n. 22/2012 04/06

Resolve  incluir  o  artigo  236-A  na  Consolidação 
Normativa  da  Corregedoria  Geral  da  Justiça  (parte 
judicial) - Provimento CGJ n. 11/2009.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 8.

Provimento CGJ n. 23/2012 04/06

Resolve  alterar  o  artigo  286  da  Consolidação 
Normativa  da  Corregedoria  Geral  de  Justiça  (parte 
judicial) - Provimento CGJ n. 11/20009.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 8.

Provimento CGJ n. 25/2012 04/06

Resolve suspender a distribuição da Vara de Família, 
da Infância, da Juventude e do Idoso da Comarca de 
Bom  Jesus  de  Itabapoana,  em  razão  de  sua 
transformação  na  2.  Vara  Criminal  da  Comarca  de 
Cabo Frio conforme Resolução TJ/OE n° 15/2012.

DJERJ, ADM, n. 182, p. 9.

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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