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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 01 de dezembro de 

2011, 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 Normativo TJ n. 29 01/12 Dispõe sobre a concessão de auxílio-creche no âmbito do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

Ato Normativo TJ n. 30 01/12 Aprova o Regimento Interno do Museu da Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Ato Normativo TJ n. 31 01/12 Institui o Regulamento de Utilização de Espaços de 
Preservação Histórica.

Ato Normativo TJ n. 32 01/12
Aprova a Política de Aquisições e Descartes de Bens 
Culturais do acervo do Museu da Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro.

Aviso CGJ n. 1080 01/12

Avisa às Serventias Judiciais que o Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro e a Empresa SHV Gás Brasil Ltda, 
celebraram, em 03/11/20111, ajuste de cooperação para 
depósito dos recipientes de GLP oriundos de diligências 
judiciais, e dá outras providências.

Aviso CGJ n. 1128 01/12

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

Aviso CGJ n. 1129 01/12

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

Aviso CGJ n. 1131 01/12

Avisa a todos os interessados em geral que se encontra 
na listagem em anexo a relação atualizada das serventias 
extrajudiciais que estão vagas e que deverão ser 
preenchidas por concurso público pelos critérios de 
admissão e remoção.

Aviso TJ n. 95 01/12

 
Avisa que, no dia de comparecimento para formalização 
de conta salário junto ao Banco Bradesco, os servidores 
estarão dispensados de suas atividades, desde que 
comuniquem antecipadamente ao servidor responsável 
pelo lançamento de frequência, que deverá lançar o 
código 115 - Falta abonada - Abertura de conta Bradesco, 
e dá outras providências. 
 
Republicado no DJERJ, ADM, de 28/11/2011, p. 2; de 
29/11/2011, p. 3; de 30/11/2011, p. 2; de 01/12/2011, p. 
2.
 

Aviso TJ n. 101 01/12

 
Avisa que na exclusiva hipótese de processos cujas 
partes incumbidas do ônus de recolhimento das custas, 
taxa judiciária e acréscimos legais ostentarem o benefício 
da gratuidade de justiça, os Juizados Especiais Cíveis 
estão autorizados a determinar o arquivamento e a 
respectiva baixa dos referidos processos judiciais, e dá 
outras providências.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Aviso TJ/DGPES n. 10 01/12

 
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 dá outras providências. 
 
Republicado no DJERJ, ADM, de 01/12/2011, p. 17.
 

Convênio TJ/Entidades n. SN109 01/12
Convênio de cooperação para viabilizar programas de 
monitoramento de penas e medidas alternativas entre a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
de São José do Vale do Rio Preto e o Tribunal de Justiça.

Convênio TJ/Entidades n. SN110 01/12
Convênio de cooperação para viabilizar programas de 
monitoramento de penas e medidas alternativas a prisão 
entre a Associação Pestallozzi do Município do Carmo e o 
Tribunal de Justiça.

Ementário de Jurisprudência Cível n. 47 01/12 Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro.

Parecer CGJ n. SN633 01/12
Dispõe sobre o funcionamento dos Serviços Extrajudiciais 
do Estado do Rio de Janeiro como instalações técnicas 
da AC Notarial e da AC Brasileira de Registros Públicos - 
Parecer.

Parecer CGJ n. SN634 01/12
Dispõe sobre a continuidade dos vínculos empregatícios 
e/ou aos efeitos de rescisão trabalhista, quando ocorre 
alteração do gestor da serventia - Parecer.

Parecer CGJ n. SN635 01/12
Dispõe sobre a implantação de posto de atendimento de 
registro civil na maternidade do Hospital Moacyr 
Rodrigues do Carmo - Parecer.

Portaria NUR,6 n. 1 01/12

 
Designa os Magistrados Titulares ou em exercício no mês 
de dezembro do corrente ano nos respectivos Juízos de 
Direito das diversas Comarcas do 6º. NUR para 
presidirem a Correição Geral do ano de 2011, no período 
de 05 a 16/12/2011, bem como nos órgãos vinculados às 
aludidas serventias. 
 
Republicada no DJERJ, ADM, de 29/11/2011, p. 20; de 
01/12/2011, p. 48.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Provimento CGJ n. 82 01/12

Fica autorizada, a atuação dos Notários e Registradores 
dos Serviços Extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro 
com Agentes de Registro no âmbito da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) funcionando suas 
unidades de serviço como 'Instalações Técnicas de AR 
(Agentes de Registro), e dá outras providências.

Provimento CGJ n. 83 01/12
Resolve incluir os parágrafos 1. e 2. no art. 6 e alterar o 
parágrafo 5. do art. 48 do Provimento n. 12/2009 
(Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 
Justiça - parte extrajudicial).

Provimento CGJ n. 84 01/12

Determina a instalação de posto de atendimento no 
Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, 
vinculado ao Serviço do Registro Civil de Pessoas 
Naturais da 1ª Circunscrição do 1º Distrito da Comarca de 
Duque de Caxias, a partir de 19 de dezembro de 2011, 
com atribuição para registro de nascimento e óbitos.

Resolução TJ/OE n. 40 01/12
Resolve que ficam criadas as Centrais de Serviços 
Especiais nas Comarcas do Estado do Rio de Janeiro, 
por transformação das serventias que menciona, e dá 
outras providências.

Resolução TJ/OE n. 41 01/12
Ficam criadas as Centrais de Dívida Ativa das Comarcas 
que menciona por transformação dos Cartórios da Dívida 
Ativa das respectivas Comarcas, 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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