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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 20 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 TJ 3238/2012 20/08

Resolve  alterar  a  nomenclatura  dos  cargos  em 
comissão  e  funções  gratificadas,  simbologia  e/ou  a 
vinculação  às  Unidades  Organizacionais  da  estrutura 
da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 
a contar de 01 de agosto de 2012.

 
DJERJ, ADM, n. 232, p. 9.

ATO EXECUTIVO TJ 3375/2012 20/08

Altera a composição da Comissão do Concurso Público 
de provas e títulos para a outorga das Delegações das 
Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio 
de Janeiro.

 
DJERJ, ADM, n. 232, p. 5.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

ATO NORMATIVO TJ 18/2012 20/08

Resolve  retificar  o  campo  "beneficiários"  do  Anexo 
Único do Ato Normativo TJ nº 17/2010, que passará a 
vigorar de acordo com a tabela que publica.

 
DJERJ, ADM, n. 232, p. 3.

AVISO CGJ 981/2012 20/08

Avisa  a  todos  os  funcionários  responsáveis  pela 
remessa das atas de plantão, sem prejuízo do envio 
eletrônico à Corregedoria, que as mesmas deverão ser 
remetidas à Defensoria Pública Estadual, à Secretaria 
de Segurança Pública e ao Ministério Público Estadual 
nos  endereços  eletrônicos  mencionados,  ficando 
vedada a remessa por ofício.

 
DJERJ, ADM, n. 232, p. 26.

AVISO TJ 106/2012 20/08

Avisa que a partir do dia 21 de outubro de 2012, o 
recolhimento  de  custas  e  porte  de  remessa  e/ou 
retorno de autos será feito por meio da GRU Cobrança 
- Ficha de Compensação, emitido exclusivamente no 
sítio  eletrônico  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no 
endereço  que  menciona,  substituindo  a  antiga  GRU 
Simples.

 
DJERJ, ADM, n. 232, p. 3.

AVISO TJ/DGPES 10/2012 20/08

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.  232,  de 
20/08/2012, p. 24.

AVISO TJ/DGPES 11/2012 20/08

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  -  DJREJ,  ADM,  n.  232,  de 
20/08/2012, p. 24.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN84/2012 20/08

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, 
Amanhecer Amparo à Infância e o Tribunal de Justiça.

 
Celebração de convênio. In: DJERJ, ADM, n. 232, 
de 20/08/2012, p. 23.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN107/2012 20/08

Convênio  de  cooperação  recíproca  para  viabilizar 
programas  de  monitoramento  de  penas  e  medidas 
alternativas à prisão, entre a Fundação Leão XIII e o 
Tribunal de Justiça.

 
DJERJ, ADM, n. 232, p. 23.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

CONVOCAÇÃO TJ 21/2012 20/08

Convoca  todos  os  servidores  lotados  nas  serventias 
judiciais  que  relaciona,  bem  como  os  primeiros 
secretários dos respectivos magistrados em exercício 
em cada uma delas, para participarem do treinamento 
que visa à nova sistemática de distribuição e autuação 
de  processos,  em  relação  à  utilização  das  Tabelas 
Processuais Unificadas do CNJ.

 
DJERJ, ADM, n. 232, p. 2.

PARECER CGJ SN366/2012 20/08

Dispõe sobre distribuição fora do prazo de escritura 
pelo  10º  Ofício  de  Notas  da  Comarca  da  Capital  - 
Parecer.

 
DJERJ, ADM, n. 232, p. 27.

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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