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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 17 de agosto 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)

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

ATO EXECUTIVO CGJ 1559/2012 17/08

Resolve designar o Juiz de Direito que menciona, para 
exercer a função de Juiz Coordenador da Central  de 
Mandados da Comarca de Teresópolis.

 
DJERJ, ADM, n. 231, p. 18.

ATO EXECUTIVO TJ 3349/2011 17/08

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, p. 5.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

ATO EXECUTIVO TJ 3445/2012 17/08

Resolve comunicar que foi selecionado pela COMAQ o 
Juiz  de  Direito  que  menciona,  dentre  os  que  se 
inscreveram para compor o Grupo de Sentença.

 
DJERJ, ADM, n. 231, p. 4.

ATO EXECUTIVO TJ 3457/2012 17/08

Resolve autorizar a instalação da 2ª Vara Criminal da 
Comarca de Cabo Frio no dia 30 de agosto de 2012, e 
dá outras providências.

 
DJERJ, ADM, n. 231, p. 4.

ATO EXECUTIVO TJ 3458/2012 17/08

Resolve  suspender  as  atividades  e  os  prazos 
processuais na Vara Única da Comarca de Pinheiral, no 
dia  17  de  agosto  de  2012,  permanecendo  um 
funcionário em regime de plantão, para atendimento 
das medidas de urgência.

 
DJERJ, ADM, n. 231, p. 4.

ATO TJ/DGPCF SN8/2012 17/08

Relatório  Financeiro  -  DGPCF - Receita  X  Despesa - 
Demonstração do Fluxo de Caixa até 31/07/2012.

 
DJERJ, ADM, n. 231, p. 12.

AVISO CGJ 970/2012 17/08

Avisa que, em se tratando de processo eletrônico, é 
desnecessário o encaminhamento de ofício com senha 
provisória  para  que  os  Auxiliares  do  Juízo  tenham 
acesso ao processo eletrônico, pois lhes é autorizado o 
acesso aos sistemas informatizados do Tribunal, para 
consulta, e dá outras providências.

 
DJERJ, ADM, n. 231, p. 16.

AVISO CGJ 971/2012 17/08

Avisa  aos  Responsáveis  pelas  Centrais  de  Serviços 
Auxiliares  que  deverão  providenciar  o  acesso  aos 
sistemas  informatizados  que  menciona,  para  os 
servidores que ainda não o possuam, através do ramal 
9100.

 
DJERJ, ADM, n. 231, p. 17.

AVISO CGJ 972/2012 17/08

Avisa que a partir de 1º de outubro de 2012, petições 
e  documentos,  salvo  ofícios,  somente  poderão  ser 
encaminhados  às  serventias  que  menciona,  pelo 
sistema eletrônico, sendo vedado o envio dos mesmos 
pelo  meio  físico,  ressalvado  o  disposto  no  §  5º  do 
artigo  11 da Lei  nº  11.419/06 e  a  partir  de  21  de 
agosto de 2012 petições e documentos, salvo ofícios, 
somente  poderão  ser  encaminhados  ao  I  Juizado 
Especial  Cível  da  Barra  da  Tijuca  pelo  sistema 
eletrônico,  sendo  vedado  o  envio  dos  mesmos pelo 
meio físico, conforme disciplinado no § 2º do artigo 3º 
do Ato Normativo Conjunto nº 4/2012.

 
DJERJ, ADM, n. 231, p. 17.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

AVISO CGJ 974/2012 17/08

Avisa  que  os  ofícios  a  que  se  refere  o  artigo  250, 
inciso  IV,  alínea  "b"  da  Consolidação  Normativa  da 
Corregedoria-Geral de Justiça, poderão ser assinados 
através de certificados eletrônicos pelos Titulares de 
Serventia e Responsáveis pelo Expediente, a partir da 
entrega dos certificados pela Presidência do Tribunal 
de Justiça.

 
DJERJ, ADM, n. 231, p. 17.

AVISO TJ/DGPES 10/2012 17/08

Avisa  sobre  o  calendário  que  deverá  ser  observado 
pelos  titulares  de  emprego  público,  servidores 
ocupantes exclusivamente de cargo de provimento em 
comissão do PJERJ e os servidores de outros órgãos 
ocupantes de cargo de provimento em comissão ou 
função gratificada no PJERJ, para comprovar despesas 
com plano de assistência médica e/ou odontológica ou 
seguro de saúde, realizadas no exercício de 2011, e dá 
outras providências.

 
Republicação - DJERJ, ADM, n. 231, p. 14.

AVISO TJ/DGPES 11/2012 17/08

Avisa  sobre  o  calendário  que  deverá  ser  observado 
pelos servidores ocupantes de cargo efetivo no PJERJ, 
ativos e inativos, para comprovar despesas com plano 
de assistência médica e/ou odontológica ou seguro de 
saúde, realizadas nos exercícios de 2010 e 2011, e dá 
outras providências.

 
Republicação - DJERJ, ADM, n. 231, p. 15.

AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 3 n. 3/2012 17/08

Avisa  que  são  devidas  custas  judiciais  e  porte  de 
remessa  e  retorno  dos  autos  nos  processos  de 
competência  recursal  do  Supremo  Tribunal  Federal, 
segundo os valores constantes das Tabelas "A" e "D", 
da Resolução STF 479/2012, e dá outras providências.

 
DJERJ, 2. INST., n. 231, p. 90.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN105/2012 17/08

Convênio  de  cooperação  recíproca  para  viabilizar 
programas  de  monitoramento  de  penas  e  medidas 
alternativas à prisão entre o Grupo de Formação de 
Educadores Populares e o Tribunal de Justiça.

 
DJERJ, ADM, n. 231, p. 13.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN106/2012 17/08

Convênio  de  cooperação  recíproca  para  viabilizar 
programas  de  monitoramento  de  penas  e  medidas 
alternativas  à  prisão  entre  a  Universidade  Federal 
Fluminense - UFF e o Tribunal de Justiça.

 
DJERJ, ADM, n. 231, p. 13.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN79/2012 17/08

Convênio de cooperação para viabilizar programas de 
monitoramento  de  penas  e  medidas  alternativas  à 
prisão entre a Vara de Execuções Penais - Divisão de 
Penas e Medidas Alternativas da Comarca da Capital - 
VEP/DPMA, a Associação Lar  Jesus de Nazareth e o 
Tribunal de Justiça.

 
Celebração do convênio. In: DJERJ, ADM, n. 231, 
p. 13.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN86/2012 17/08

Convênio de cooperação para a prestação de serviços 
comunitários  e  penas  pecuniárias  entre  a  Vara  de 
Execuções  Penais  -  Divisão  de  Penas  e  Medidas 
Alternativas  da  Comarca  da  Capital  -  VEP/DPMA,  a 
Casa  de  Francisco  de  Assis  -  CFA  e  o  Tribunal  de 
Justiça.

 
Celebração de convênio. In: DJERJ, ADM, n. 231, 
p. 13.

PARA ACESSAR A ÍNTEGRA DOS ATOS OFICIAIS, CLIQUE SOBRE O 

TÍTULO DO ATO

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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