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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 16 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 Executivo Conjunto TJ/CGJ n. 3 16/02
Resolvem que fica encerrado o serviço no Posto de 
Atendimento de Porto Real-Quatis, e dá outras 
providências.

Ato Executivo TJ n. 3349 16/02

Comunica que, na forma preceituada nos Avisos n. 
38/2011 e n. 57/2011, foram selecionados pela COMAQ 
os Juízes de Direito relacionados, dentre os que se 
inscreveram para compor o Grupo de Sentença.

Texto Consolidado. In: DJERJ, ADM, de 16/02/2012, 
p. 5.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Ato Executivo TJ n. 589 16/02

Comunica que, na forma preceituada no Aviso n. 
57/2011, foi selecionada pela COMAQ a Juíza de 
Direito que menciona, dentre os que se inscreveram 
para compor o Grupo de Sentença.

Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ n. 1 16/02

Regulamenta o disposto na Resolução CM n. 4/2011, 
disciplinando o procedimento adotado para a anotação 
de elogios nos assentamentos funcionais dos 
servidores do Quadro Único de Pessoal do Estado do 
Rio de Janeiro.

Aviso CGJ n. 174 16/02

Avisa sobre cancelamento de numeração de selo de 
fiscalização, por motivo de extravio do Serviço de 
RCPN do 2º Distrito da 5ª Zona Judiciária da Comarca 
de Niterói.

Aviso CGJ n. 176 16/02

Avisa aos Cartórios Extrajudiciais, para fins de 
atualização, o descredenciamento do funcionário que 
menciona, desautorizando-o a solicitar a isenção de 
emolumentos cartorários, em nome do Centro 
Comunitário de Defesa da Cidadania.

Aviso TJ n. 21 16/02

Avisa às Serventias Extrajudiciais e Judiciais, 
Magistrados, Advogados, Serventuários da Justiça e 
demais interessados que, em cumprimento a 
determinação do Conselho Nacional de Justiça, faz 
publicar no DJERJ a íntegra da Portaria n. 7, de 14 de 
fevereiro de 2012, do CNJ.

Aviso TJ/DGPES n. 3 16/02

Avisa aos servidores que não efetuaram comprovação 
de despesas realizadas com o pagamento de plano de 
assistência médica e/ou odontológica, que estão 
convocados a apresentar, no período de 14/02 a 14/03/ 
2012, os comprovantes referentes aos exercícios de 
2010 e 2011, e dá outras providências. 

Republicado no DJERJ, ADM, de 16/02/2012, p. 11.

Ementário de Jurisprudência Cível n. 
6

16/02 Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Parecer CGJ n. SN57 16/02
Dispõe sobre a regularização de imóvel do Depósito 
Judicial da Comarca de Campos dos Goytacazes - 
Parecer.

Parecer CGJ n. SN58 16/02
Dispõe sobre a vedação para a prática de abertura de 
firma das partes que procuram o Serviço extrajudicial 
para a lavratura de escritura pública - Parecer.

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2012%5ESN58&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=28&ATO=SN58&START=
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http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=1054%5E2012%5E6&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=1054&ATO=6&START=
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http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=879%5E2012%5E3&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=879&ATO=3&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=198%5E2012%5E21&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=198&ATO=21&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2012%5E176&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=141&ATO=176&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2012%5E174&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=141&ATO=174&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=489%5E2012%5E1&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=489&ATO=1&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=32%5E2012%5E589&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=32&ATO=589&START=


Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Parecer CGJ n. SN59 16/02
Dispõe sobre cancelamento de protesto de título, sem o 
prévio pagamento dos emolumentos no 2º. Ofício de 
Registro de Protesto de Títulos - Parecer.

Parecer CGJ n. SN60 16/02

Dispõe sobre consulta acerca do procedimento a ser 
adotado para a fixação dos emolumentos devidos em 
razão da lavratura de escritura de divórcio ou de 
inventário - Parecer.

Parecer CGJ n. SN61 16/02
Dispõe sobre cancelamento de numeração de selo de 
fiscalização pertencente ao 1º Ofício de Justiça de São 
João de Meriti - Parecer.

Parecer CGJ n. SN62 16/02
Dispõe sobre cobrança de emolumentos relativos ao 
ato de reconhecimento de firma do escrevente aposto 
em segunda via de certidão de casamento - Parecer.

Parecer CGJ n. SN63 16/02

Dispõe sobre solicitação de reembolso relativo a 
transmissão dos atos de registro de nascimento e óbito 
pelo Cartório de RCPN do 5º Distrito da Comarca de 
Nova Friburgo - Parecer.

Parecer CGJ n. SN64 16/02
Dispõe sobre designação de nova data para 
desativação do Serviço do1º Ofício de Justiça da 
Comarca de Miguel Pereira - Parecer.

Portaria Diretoria do Fórum de Duque 
de Caxias n. 1

16/02
Escala de plantão dos Juízes de Direito Distribuidores 
da Comarca de Duque de Caxias, referente ao ano de 
2012.

Provimento CGJ n. 7 16/02
Resolve desativar o Serviço do 1º Ofício de Justiça da 
Comarca de Miguel Pereira, a partir de 12 de março de 
2012, e dá outras providências.

Súmula TJ n. 266 16/02
O risco de decisões contraditórias impõe a reunião de 
ações que tramitam perante juízos, com a mesma 
competência em razão da matéria.

Súmula TJ n. 267 16/02

Não se tratando de circulabilidade por endosso, a 
inicial, instruída com a reprodução digitalizada do título 
executivo extrajudicial, dispensa a autenticação ou a 
juntada do original.
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http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2012%5ESN63&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=28&ATO=SN63&START=
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http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2012%5ESN60&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=28&ATO=SN60&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2012%5ESN59&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=28&ATO=SN59&START=


Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Súmula TJ n. 268 16/02
A caducidade da medida liminar, em virtude de não 
haver sido proposta a ação principal, não implica a 
extinção do processo sem resolução do mérito.

Súmula TJ n. 269 16/02
Não incide taxa judiciária específica no cumprimento de 
sentença, sem prejuízo no disposto no art. 135, do 
Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro.

Súmula TJ n. 270 16/02

O prazo do art. 475-J, do CPC, conta-se da ciência do 
advogado do executado acerca da memória 
discriminada do cálculo exequendo, apresentada pelo 
credor em execução definitiva.

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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