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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 24 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 TJ n. 679/2012 24/02

Dispõe sobre os procedimentos para Treinamento de 
Escape ministrado pela DGSEI-DESEP-DICIN (Brigada 
de Incêndio) aos Magistrados, servidores e funcionários 
dos Fóruns do Judiciário.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ n. 2/2012 24/02

Resolvem disponibilizar para os órgãos jurisdicionais de 
1. instância, com competência em matéria criminal e 
violência domestica e familiar contra a mulher, o acesso 
ao sistema FAC-WEB, para consulta criminal, 
requisição e emissão de Folhas de Antecedentes 
Criminais (FAC), e comunicação de resultados de 
processos ao IFP, tudo de forma online, e dá outras 
providências.

Aviso CGJ n. 1031/2011 24/02

Avisa aos Magistrados com competência Fazendária 
sobre as informações necessárias sobre os processos 
já transitados em julgado que deverão ser fornecidas ao 
CNJ, por meio eletrônico, pelo Juízo responsável pela 
execução das sentenças condenatórias das ações de 
improbidade administrativa, e dá outras providências. 
Republicado no DJERJ, ADM, de 23/02/2012, p. 17; 
de 24/02/2012, p. 7.

Aviso CGJ n. 192/2012 24/02

Avisa aos Magistrados com competência Fazendária 
que ate o dia 23/ 03/2012 deverão alimentar o Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa (CNCIA) nos exatos termos 
da de terminação contida no Aviso CGJ n. 1031/2011, e 
dá outras providências. 
Republicado no DJERJ, ADM, de 24/02/2012, p. 7.

Aviso TJ n. 22/2012 24/02

Avisa aos beneficiários da preferência constitucional 
prevista no art. 100, parágrafo 2. da Constituição 
Federal que a primeira listagem de 2012 para 
pagamento de credores portadores de doença grave e 
idosos estará disponível para consulta no endereço 
eletrônico que menciona, e dá outras providências.

Retificadas as datas de pagamento dos precatórios. 
In: DJERJ, ADM, de 23/02/2012, p. 2.

Listagem retificada com inclusão e exclusão de 
beneficiários. In: DJERJ, ADM, de 24/02/2012, p. 2.

Aviso TJ/DGPES n. 3/2012 24/02

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; 
de 17/02/2012, p. 44; de 23/02/2012, p. 6; de 
24/02/2012, p. 6.

Convênio TJ/Entidades n. SN9/2012 24/02

Convênio de cooperação para a prestação jurisdicional 
nos processos de execução da divida ativa e para o 
recebimento de custas e taxas devidas nos processos 
judiciais entre o Município de Natividade, Banco do 
Brasil e Tribunal de Justiça.

Convite CGJ n. SN1/2012 24/02

Convida os Juízes de Direito com competência em 
matéria criminal e violência domestica e familiar contra 
a mulher, para apresentação do Sistema Estadual de 
Identificação - versão FAC-WEB, que vem alterar o 
procedimento de solicitação de folhas de antecedentes 
criminais e comunicação de resultados de processos, a 
ser realizada no dia 02/03/2012, no horário e local que 
menciona. 
Republicado no DJERJ, ADM, de 24/02/2012, p. 8.
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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%5E22&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=198&ATO=22&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2012%5E192&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=141&ATO=192&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2011%5E1031&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=141&ATO=1031&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=489%5E2012%5E2&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2012&TIPO=489&ATO=2&START=


Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Convocação CGJ n. SN4/2012 24/02

Convoca dois servidores, designados para consulta e 
emissão de FACs online, lotados nas serventias 
judiciais com competência em matéria criminal e 
violência domestica e familiar contra a mulher do Foro 
Central e das Regionais da Capital, a participar da 
apresentação e treinamento do Sistema Estadual de 
Identificação - versão FAC-WEB, no horário e local que 
menciona.
Republicada no DJERJ, ADM, de 24/02/2012, p. 8.

Parecer CGJ n. SN66/2012 24/02

Dispõe sobre prazo para atualização dos dados do 
Cadastro Nacional de Condenados por Ato de 
Improbidade Administrativa a ser observado pelos 
Magistrados que exercem competência fazendária - 
Parecer.
Republicado no DJERJ, ADM, de 24/02/2012, p. 7.

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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