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Serventias 
  

 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 12 de Abril 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  Divulgação  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 Resumo

Ato Executivo TJ n. 1693 12/04

Cria  a  Comissão  de  Articulação  de  Projetos  Especiais 
para  Promoção  a  Justiça  e  a  Cidadania  do  Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - COAPE. 

Retificado no DJERJ, ADM, de 12/04/2011, p. 2.

Aviso CGJ n. 209 12/04

Avisa aos Magistrados, Escrivães ou Responsáveis pelo 
Expediente e demais servidores integrantes do Tribunal 
de Justiça, que poderão encaminhar, por e-mail, as suas 
dúvidas mais  frequentes, com relação à certificação do 
recolhimento  de  custas  judiciais,  taxa  judiciária, 
respectivos acréscimos legais e demais valores pagos em 
favor do FETJ, para o endereço eletrônico que menciona, 
até o dia 30 de abril de 2011.

Republicado no DJERJ, ADM, de 12/04/2011, p. 9.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Resumo

Convênio TJ/Entidades n. SN20 12/04

Convênio  de  cooperação  técnica  e  material  para 
execução da dívida ativa e para o recebimento de custas 
e taxas devidas nos processos judiciais entre o Município 
de Itaboraí com a interveniência do Banco do Brasil e o 
Tribunal de Justiça.

Convênio TJ/Entidades n. SN21 12/04

Convênio  de  cooperação  técnica  e  material  para 
execução da dívida ativa e para o recebimento de custas 
e taxas devidas nos processos judiciais entre o Município 
de Nilópolis com a interveniência do Banco do Brasil e o 
Tribunal de Justiça.

Convocação CGJ n. SN2 12/04

Convoca os Magistrados das Varas de Família, Varas da 
Infância  e  da  Juventude,  bem  como  das  Varas  da 
Infância, da Juventude e do Idoso para participarem da 
palestra 'Diretrizes para Erradicação do Sub-registro Civil 
no  Estado  do  Rio  de  Janeiro',  a  realizar-se  no  dia  e 
horário que menciona e dá outras providências.

Parecer CGJ n. SN108 12/04
Dispõe  sobre  utilização  fraudulenta  de  selo  de 
reconhecimento  de  firma  em  escritura  particular  de 
compra e venda - Parecer.

Parecer CGJ n. SN109 12/04

Solicita providências tendo em vista reconhecimento de 
assinatura por  semelhança nos pedidos de autorização 
de viagem de menores pelos Cartórios de RCPN da 14ª 
Circunscrição e do 15º Ofício de Notas da Co marca da 
Capital - Parecer.

Parecer CGJ n. SN110 12/04

Informa  sobre  numeração  de  selo  de  fiscalização 
cancelada  por  motivo  de  fraude  em  sua  utilização  no 
Serviço de RCPN do 3º Distrito da Comarca de São João 
de Meriti - Parecer.

Parecer CGJ n. SN111 12/04
Informa  sobre  numeração  de  selo  de  fiscalização 
cancelada por motivo de fraude em sua utilização no 1º 
Ofício de Justiça de São Gonçalo - Parecer.

Parecer CGJ n. SN112 12/04

Informa  sobre  numeração  de  selo  de  fiscalização 
cancelada por motivo de fraude em sua utilização no 5º 
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca da Capital  - 
Parecer.

Portaria EMERJ n. 16 12/04

Altera designação de membro do Fórum Permanente de 
Direito de Família.

Retificada no DJERJ, ADM, de 12/04/2011, p. 8.

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

mailto:seind@tjrj.jus.br
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=507%5E2010%5E16&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2010&TIPO=507&ATO=16&START=
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http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN110&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN110&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN109&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN109&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN108&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN108&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=806%5E2011%5ESN2&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=806&ATO=SN2&START=
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