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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 17 de novembro 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. 14 17/11

Resolvem que no período compreendido entre os dias 20 de 
dezembro  de  2011  e  6  de  janeiro  de  2012,  funcionará  o 
Plantão  Judiciário  noturno,  realizado nas  dependências  do 
SEPJU (Plantão Judiciário - ao lado da garagem do Tribunal 
de Justiça na Rua Dom Manuel), e dá outras providências.

Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ n. 16 17/11 Prorroga o mutirão carcerário nas Varas Criminais.

mailto:secem@tj.rj.gov.br
https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Di%C3%A1rio%20da%20Justi%C3%A7a%20Eletr%C3%B4nico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=63%5E2011%5E16&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=63&ATO=16&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=63%5E2011%5E14&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=63&ATO=14&START=
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Ato Executivo TJ n. 5313 17/11
Resolve publicar o tabelamento das Comarcas de Entrância 
Especial, para os casos de impedimento, suspeição e faltas 
ocasionais dos Magistrados, dentro dos respectivos grupos, e 
dá outras providências.

Ato Executivo TJ n. 5394 17/11

Resolve que todos os processos administrativos que exijam 
autorização de despesas no curso deste exercício financeiro 
deverão ingressar na DGPCF, devidamente instruídos para 
ordenação de despesa, impreterivelmente, até 30/11/2011, e 
dá outras providências.

Ato TJ n. SN20 17/11 Dispõe  sobre  o  pagamento  de  precatórios  aos  credores 
preferenciais - Parecer.

Aviso CGJ n. 1076 17/11

Relação dos Serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais 
que  receberam  reembolso  conforme  Lei  Estadual  n. 
3.001/98,  processada  no  período  de  julho/2011  a 
outubro/2011,  referente  aos  atos  praticados  gratuitamente 
nos quadrimestres até: março/2011 a junho/2011.

Aviso TJ n. 91 17/11

 
Avisa que, no período de 10 a 20 de novembro do corrente 
ano, estará suspenso o serviço de empréstimo, renovação e 
devolução de obras e, no período de 10 a 25 de novembro, 
estarão suspensos os serviços de divulgação da tabela de 
atos oficiais do PJERJ e do informe de referência doutrinária, 
devido à implantação do novo sistema de gerenciamento do 
acervo bibliográfico e museológico.
 

Aviso TJ n. 92 17/11

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.

Convênio TJ/Entidades n. SN104 17/11
Convênio  de  cooperação  para  viabilizar  programas  de 
monitoramento  de  penas  e  medidas  alternativas  à  prisão 
entre a Mitra Arquidiocesana de Niteroi - Matriz e o Tribunal 
de Justiça.

Ementário de Jurisprudência Cível n. 45 17/11 Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro.

Resolução TJ/OE n. 38 17/11

Dá nova redação ao inciso I do parágrafo único do art. 74 do 
Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do 
Rio de Janeiro -  CODJERJ,  que trata  da substituição dos 
Juízes  de  Direito  titulares  nos  casos  de  impedimento, 
suspeição e faltas ocasionais.

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=51%5E2011%5E38&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=51&ATO=38&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=1054%5E2011%5E45&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=1054&ATO=45&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=255%5E2011%5ESN104&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=255&ATO=SN104&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=198%5E2011%5E92&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=198&ATO=92&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=198%5E2011%5E91&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=198&ATO=91&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2011%5E1076&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=141&ATO=1076&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=30%5E2011%5ESN20&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=30&ATO=SN20&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=32%5E2011%5E5394&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=32&ATO=5394&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=32%5E2011%5E5313&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=32&ATO=5313&START=


Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Súmula TJ n. 251 17/11
Incabível  a  revisão  de  renda  mensal  inicial  do  auxílio 
suplementar  com  base  no  art.  201,  parágrafo  2.,  da 
Constituição Federal.

Súmula TJ n. 252 17/11
Incabível  a  acumulação  de  aposentadorias  com  auxílio 
acidente ou auxílio suplementar de sinistro posterior a 10 de 
novembro de 1997.

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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