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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 em 6 de setembro 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 

Parecer CGJ n. SN480 05/09 
Dispõe sobre solicitação de reembolso de atos 
gratuitos de nascimento e óbito no Serviço de RCPN 
do 1. Distrito da Comarca de Itaboraí - Parecer. 

mailto:secem@tj.rj.gov.br
https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&LAB=BIBxWEB&PGM=WEBBCLE02&PORTAL=1
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/institucional/dir_gerais/dgcon/boletins_divulg.jsp
http://www.tjrj.jus.br/institucional/dir_gerais/dgcon/boletins_divulg.jsp
mailto:sediv@tj.rj.gov.br
http://intranet.tj.rj.gov.br/sistema_normativo/rads_tjerj.htm
http://intranet.tj.rj.gov.br/sistema_normativo/rads_dgcon.htm
http://intranet.tj.rj.gov.br/sistema_normativo/rads_dgcon.htm
http://intranet.tj.rj.gov.br/sistema_normativo/rads_dgcon.htm
http://www.tjrj.jus.br/intrav2/siga/rotina_admin/dgcon/pdf/RAD-DGCON-027.pdf
http://www.tjrj.jus.br/intrav2/siga/rotina_admin/dgcon/pdf/RAD-DGCON-027.pdf
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=133874&integra=1


Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

Aviso CGJ n. 803 06/09 

Avisa que, determinada a distribuição de petição 
inicial por dependência a processo em curso, é 
vedada a remessa do processo principal ao 
Departamento de Distribuição, sob pena de imediata 
devolução dos autos a serventia de origem para 
adequação a este aviso. 

Aviso CGJ n. 810 06/09 

Avisa que as petições e documentos dirigidos aos 
órgãos jurisdicionais e administrativos do Tribunal 
poderão ser impressos em frente e verso das folhas, 
desde que a integridade do texto seja preservada. 

Aviso CGJ n. 816 06/09 

Avisa que as Centrais de Cumprimento de Mandados 
e as Centrais de Serviços Especiais que utilizam o 
Sistema SCM, ficam desobrigadas de usar o 
SISCOMA quando da movimentação de mandados, 
permanecendo a obrigação em relação aos demais 
expedientes. 

Aviso CGJ n. 821 06/09 

 

Avisa que, nas ações penais públicas e subsidiárias 
da pública, os valores devidos pelos atos de 
fornecimento de CD com conteúdo da audiência 
realizada por meio de gravação audiovisual e de 
expedição de certidão com a transcrição da audiência 
serão recolhidos pelo réu, ao final do processo se 
condenado, e dá outras providências. 

 

Convênio TJ/Entidades n. SN72 06/09 

Convênio de cooperação para viabilizar programas de 
monitoramento de penas e medidas alternativas à 
prisão entre a Casa Lar Viva Rio - CALVIRIO e o 
Tribunal de Justiça. 

Convocação CGJ n. SN16 06/09 

 

Convoca os escrivães e responsáveis pelo expediente 
das serventias judiciais da Comarca da Capital, 5. e 7. 
NUR para o Curso 'Gestão do Estresse e Gestão de 
Pessoas em Serventias Judiciais' no período e horário 
que menciona. 

 

Republicada no DJERJ, ADM, de 02/09/2011, p. 5; 
de 05/09/2011, p. 23; de 06/09/2011, p. 7. 

 

Convocação CGJ n. SN18 06/09 

Convoca os Titulares ou Responsáveis pelo 
Expediente das serventias que menciona, a 
comparecer no dia, horário e local indicados para 
participar de treinamento no Sistema DCP Mandado 
Eletrônico, e dá outras providências. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=145400&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=145401&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=145308&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=145493&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=147616&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=149675&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=149676&integra=1


Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

Edital TJ/SETOE n. 14 06/09 

Comunica aos Juízes de Direito de Entrância Especial 
que se encontram vagos 2 (dois) cargos de 
Desembargador, a serem preenchidos pelos critérios 
de merecimento e antiguidade, e dá outras 
providências. 

Edital TJ/SETOE n. 15 06/09 

Comunica aos Juízes de Direito das Comarcas da 
Capital e do Interior, titulares e regionais e Juízes 
vitaliciandos na segunda metade do vitaliciamento, 
que se encontra aberta a inscrição para atuação 
exclusivamente no plantão judiciário noturno, durante 
um quadrimestre, nos meses de outubro, novembro, 
dezembro de 2011 e janeiro de 2012. 

Parecer CGJ n. SN478 06/09 

Dispõe sobre consulta acerca da possibilidade de 
impressão, em frente e verso, das folhas das petições 
direcionadas aos órgãos jurisdicionais do Estado - 
Parecer. 

Parecer CGJ n. SN481 06/09 
Dispõe sobre solicitação para excetuar as Centrais de 
Mandados da utilização do SISCOMA - Parecer. 

 
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. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=149908&integra=1
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http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=133546&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=133214&integra=1
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