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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 07 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 Executivo Conjunto TJ/CGJ n. 17 07/12 Prorroga o mutirão carcerário nas Varas Criminais e 
de Execução Penal.

Ato Executivo TJ n. 5528 07/12

Define a composição da Comissão dos Concursos 
para provimento de cargos efetivos do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tratada na 
Resolução nº 9/2011, do Conselho da Magistratura.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Ato Executivo TJ/DGPCF n. 5679 07/12

Altera o Orçamento do Poder Judiciário para o 
exercício de 2011, com as modificações dos Quadros 
de Detalhamento das Receitas e das Despesas do 
Fundo Especial do Tribunal de Justiça.

Aviso CGJ n. 1154 07/12

 
Avisa aos Magistrados e Titulares de Serventia ou 
Responsáveis pelo Expediente de todas as Varas que 
tenham competência criminal que deverá ser 
informado à Corregedoria Geral da Justiça, até o dia 
15/12/2011 o quantitativo de presos a disposição do 
Juízo e ainda não sentenciados que aguardam, em 
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou em 
Cadeias Públicas ou ainda em Presídios, a elaboração 
do Laudo de Exame de Insanidade Mental, e dá outras 
providências.
 

Aviso Conjunto TJ/CGJ n. 2 07/12

Avisam aos Magistrados em atuação nas Varas e 
Juizados com competência criminal mencionados que 
procedam a regularização da alimentação do sistema 
de Mutirão Carcerário no Portal do CNJ, 
impreterivelmente até o dia 13 de dezembro de 2011 
(Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ n. 17/2011), e dá 
outras providências.

Aviso TJ n. 102 07/12

 
Avisa aos beneficiários da preferência constitucional 
prevista no art. 100, parágrafo 2. da Constituição 
Federal que publica a listagem final de 2011 com o 
nome dos titulares dos precatórios referentes aos 
orçamentos de 2003 a 2010 para pagamento de 
credores portadores de doença grave, em aditamento 
à primeira, à segunda, à terceira e quarta listagens, 
bem como a inclusão dos credores dos orçamentos de 
2002 a 2007 para pagamento dos beneficiários 
idosos, e dá outras providências.
 

Aviso TJ n. 88 07/12

 
Avisa aos Juízes de Direito que será disponibilizado 
01(um) certificado digital por Juízo, a ser fornecido ao 
servidor responsável pela solicitação de informações a 
Receita Federal através do sistema INFOJUD, o 
pedido de emissão do certificado deverá ser 
encaminhado ao endereço eletrônico mencionado, e 
dá outras providências. 
 
Republicado no DJERJ, ADM, de 07/12/2011, p. 3.
 

Aviso TJ n. 92 07/12

 
Avisa que os pagamentos de bens e serviços de 
qualquer natureza prestados ao Tribunal de Justiça, a 
partir do dia 02 de janeiro de 2012, serão realizados, 
exclusivamente, na instituição bancária denominada 
Banco Bradesco S/A, e dá outras providências. 
 
Republicado no DJERJ, ADM, de 02/12/2011, p. 2; 
de 06/12/2011, p. 2; de 07/12/2011, p. 4.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Convocação CGJ n. SN28 07/12

Convoca dois servidores de cada uma das serventias 
mencionadas, devendo comparecer apenas servidores 
que participarão do plantão do recesso forense 
compreendido entre dia 20/12/2011 a 06/01/2012, 
para treinamento do sistema do recesso forense, no 
local e horário determinado.

Convocação CGJ n. SN29 07/12

Convoca dois servidores de cada uma das serventias 
mencionadas, devendo comparecer apenas servidores 
que participarão do plantão do recesso forense 
compreendido entre dia 20/12/2011 a 06/01/2012, 
para treinamento do sistema do recesso forense, no 
local e horário determinado.

Ementário de Jurisprudência n. 12 07/12 Ementário de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro - Decisões Monocráticas.

Parecer CGJ n. SN645 07/12

Dispõe sobre a abertura de firma por pessoa 
portadora de deficiência visual com o escopo de 
reconhecimento de assinatura por semelhança ou 
autenticidade em documentos - Parecer.

Parecer CGJ n. SN646 07/12

Dispõe sobre a constatação de irregularidades 
relativas a cobrança indevida de emolumentos pelo 4º 
Ofício de Justiça da Comarca de Barra Mansa - 
Parecer.

Provimento CGJ n. 86 07/12

Resolve acrescentar o parágrafo 11 ao art. 344 do 
Provimento n. 12/2009 (Consolidação Normativa da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro - Parte Extrajudicial).

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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