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Serventias 
 

 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 09 de janeiro 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. 1 09/01
Resolve que a realização da cópia digital dos registros 
fonográficos ou audiovisuais de audiências suscitará o 
prévio recolhimento do valor que menciona, por cópia, a 
título de despesas, e dá outras providências.

Ato Normativo TJ n. 2 09/01

Resolve que a solicitação, efetuada por advogado 
constituído nos autos, de cópia de decisão judicial não 
publicada, enseja a cobrança por todas as Serventias 
Judiciais e Secretarias de Órgãos Colegiados integrantes 
deste Tribunal, do valor mencionado por folha 
fotocopiada, e dá outras providências.

mailto:secem@tj.rj.gov.br
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http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=44%5E2012%5E1&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=44&ATO=1&START=
https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Di%C3%A1rio%20da%20Justi%C3%A7a%20Eletr%C3%B4nico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/intrav2/siga/rotina_admin/dgcon/pdf/RAD-DGCON-027.pdf
http://www.tjrj.jus.br/intrav2/siga/rotina_admin/dgcon/pdf/RAD-DGCON-027.pdf
http://intranet.tj.rj.gov.br/sistema_normativo/rads_dgcon.htm
http://intranet.tj.rj.gov.br/sistema_normativo/rads_dgcon.htm
http://intranet.tj.rj.gov.br/sistema_normativo/rads_dgcon.htm
http://intranet.tj.rj.gov.br/sistema_normativo/rads_tjerj.htm
mailto:sediv@tj.rj.gov.br
http://www.tjrj.jus.br/institucional/dir_gerais/dgcon/boletins_divulg.jsp
http://www.tjrj.jus.br/institucional/dir_gerais/dgcon/boletins_divulg.jsp
http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&LAB=BIBxWEB&PGM=WEBBCLE02&PORTAL=1
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Aviso CGJ n. 5 09/01

Avisa aos Titulares/Delegatários e Responsáveis pelo 
Expediente dos Serviços Extrajudiciais com atribuição de 
Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN) que deverão 
comparecer obrigatoriamente, no dia 13/01/2012, no 
horário e local que menciona, para participar de reunião 
sobre a implantação do Projeto das Unidades 
Interligadas. 

Republicado no DJERJ, ADM, de 05/01/2012, p. 142; 
de 09/01/2012, p. 9.

Aviso TJ n. 1 09/01
Avisa que o fornecimento de cópias de documentos 
contidos em mídias diversas, por este Tribunal, enseja o 
recolhimento do valor mencionado a ser realizado em 
GRERJ papel, e dá outras providências.

Aviso TJ n. 2 09/01

Avisa que a conferência de fotocópia de folha do Diário 
Oficial (impresso), artigos de periódicos contidos no 
acervo do Tribunal de Justiça, e de cópia extraída do 
Diário da Justiça Eletrônico, realizada pela Biblioteca, 
enseja o recolhimento do valor mencionado por cópia 
conferida a ser realizado exclusivamente em GRERJ 
papel, e dá outras providências.

Aviso TJ n. 3 09/01

Avisa que o desarquivamento de processos 
administrativos e o fornecimento de informações sob a 
forma de certidão pelos órgãos integrantes do Tribunal, 
devem ensejar os recolhimentos que menciona, e dá 
outras providências.

Aviso TJ/DGPES n. 10 09/01

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-creche 
que a 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 2012, deverá atender a 
programação que menciona, e dá outras providências. 

Republicado no DJERJ, ADM, de 01/12/2011, p. 17; de 
02/12/2011, p. 27; de 06/12/2011, p. 10; de 12/12/2011, 
p. 15; de 14/12/2011, p. 23; de 16/12/2011, p. 20; de 
19/12/2011, p. 9; de 21/12/2011, 13; de 28/12/2011, p. 4; 
de 02/01/2012, p.; de 05/01/2012, p. 1; de 09/01/2012, p. 
5.

Convocação CGJ n. SN30 09/01

 
Convoca dois servidores de cada uma das serventias 
judiciais com competência Criminal, Criminal Júri, Juizado 
Especial Criminal, Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher e Auditoria da Justiça Militar para participar de 
treinamento do Sistema DCP - Banco Nacional de 
Mandados de Prisão (BNMP), que se realizará nos dias e 
locais mencionados, das 15:00 às 18:00 horas. 

Republicada no DJERJ, ADM, de 19/12/2011, p. 9; de 
09/01/2012, p. 9.
 

Edital EMERJ SN3 09/01

Edital de Concurso Público para seleção e ingresso no 
Curso de Especialização em Direito para a Carreira da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – 1º semestre - 
2012.

Resultado da prova e convocação para confirmação 
de matrícula. In: DJERJ, ADM, de 09/01/2012, p. 6.

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=127%5E2011%5ESN3&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=127&ATO=SN3&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=806%5E2011%5ESN30&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=806&ATO=SN30&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=879%5E2011%5E10&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=879&ATO=10&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=198%5E2012%5E3&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=198&ATO=3&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=198%5E2012%5E2&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=198&ATO=2&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=198%5E2012%5E1&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=198&ATO=1&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2012%5E5&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=141&ATO=5&START=


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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