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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 12 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 Executivo TJ n. 105 12/01
Suspende o expediente e os prazos processuais na 
Comarca de Santo Antônio de Pádua, no período de 11 a 
13 de janeiro de 2012.

Aviso Câmara Criminal, 1 n. SN1 12/01
Avisa que a sessão ordinária de julgamentos da 1. 
Câmara Criminal será excepcionalmente antecipada para 
o dia 16/01/2012, com inicio previsto para as 13 horas.

mailto:secem@tj.rj.gov.br
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=977%5E2012%5ESN1&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=977&ATO=SN1&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=32%5E2012%5E105&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=32&ATO=105&START=
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Aviso CGJ n. 9 12/01 Avisa sobre cancelamento de numeração de certidão, e 
dá outras providências.

Aviso CGJ n. 18 12/01

Relação dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas 
Naturais que receberam reembolso conforma Lei 
Estadual n. 3001/98, processada no mês de dezembro, 
referente aos atos praticados gratuitamente até novembro 
de 2011.

Aviso CGJ n. 19 12/01

Relação dos Cartórios de Registro Civil de Pessoas 
Naturais que receberam reembolso conforme Lei 
Estadual n. 3001/98, processada no mês de dezembro, 
referente aos atos praticados gratuitamente até novembro 
de 2011.

Aviso CGJ n. 24 12/01

 
Avisa aos Serviços Extrajudiciais, integrantes dos 
Municípios de Laje do Muriaé, Italva, e Itaperuna, que, em 
razão das enchentes ocorridas nas Regiões Norte e 
Noroeste do Estado, poderão efetuar o requerimento de 
reembolso dos atos de registro de nascimento e óbito 
através de envio de formulário, via fax, e da outras 
providências.
 

Aviso TJ n. 110 12/01

Avisa aos Magistrados das Comarcas e unidades que 
menciona sobre a expansão do convênio entre o Tribunal 
de Justiça e a Companhia de Gás do Rio de Janeiro - 
CEG, para fins de disponibilização de canal de consulta 
de dados cadastrais específicos de clientes da CEG via 
internet, e dá outras providências.

Republicado no DJERJ, ADM, de 12/01/2012, p. 2.

Aviso TJ/DGPES n. 10 12/01

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 da 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. ; de 12/01/2012, p. 12

Edital TJ/SETOE n. 2 12/01
Comunica aos Juízes de Direito de Entrância Especial 
que se encontra vago 01 (um) cargo de Desembargador, 
a ser preenchido pelo critério de antiguidade.

Ementário de Jurisprudência Cível n. 1 12/01 Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro.

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=1054%5E2012%5E1&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=1054&ATO=1&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=948%5E2012%5E2&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=948&ATO=2&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%5E2011%5E110&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=198&ATO=110&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2012%5E24&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=141&ATO=24&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2012%5E19&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=141&ATO=19&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2012%5E18&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=141&ATO=18&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2012%5E9&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=141&ATO=9&START=


Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Parecer CGJ n. SN8 12/01
Dispõe sobre a suspensão dos prazos para distribuição 
dos atos extrajudiciais, em razão das chuvas que 
assolam a região Noroeste do Estado - Parecer.

Provimento CGJ n. 4 12/01

Suspende os prazos para distribuição de atos 
extrajudiciais, nos Municípios referenciados nos Atos 
Executivos TJ n. 74 e 75/2012, obedecendo as datas de 
suspensão consignadas nos referidos atos, e dá outras 
providências.

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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