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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 18 de outubro 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. 11 18/10

Resolvem  instituir  a  Central  de  Assessoramento 
Fazendário,  tendo  por  finalidade  o  processamento, 
preferencialmente eletrônico, das ações civis públicas 
(Lei  n.  7.347/85),  ações  civis  de  improbidade 
administrativa (Lei n. 8.429/92) e ações populares (Lei 
n.  4.717/65)  que são da competência das Varas de 
Fazenda Pública da Comarca da Capital, e dá outras 
providências.

mailto:secem@tj.rj.gov.br
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=63%5E2011%5E11&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=63&ATO=11&START=
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
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http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Ato Executivo EMERJ N. 7 18/10

Cria  o  Grupo  Permanente  de  Estudos  Jurídicos 
Estratégicos, de Gestão e de Políticas de Defesa da 
Cidadania,  com  a  finalidade  de  interagir  com  os 
órgãos  especializados  para  analisar  questões 
envolvendo a massificação da  demanda e  propor  a 
Administração  do  Tribunal  de  Justiça  medidas  que 
proporcionem maior acesso à justiça e à efetividade 
da jurisdição.

Ato Executivo TJ n 4176 18/10

Comunica  que,  na  forma  preceituada  no  Aviso  n. 
57/2011, foram selecionados pela COMAQ os Juízes 
de Direito relacionados, dentre os que se inscreveram 
para compor o Grupo de Sentença. 
Aditado. In: DJERJ, ADM, de 18/10/2011, p. 6.

Ato Executivo TJ n. 4934 18/10

Resolve que o recolhimento de valores arrecadados e 
apreendidos  com  indiciados  ou  vinculados  a 
procedimentos criminais deve ser efetuado em DARJ 
no código que menciona, e dá outras providências.

Ato Executivo TJ n. 4935 18/10

Resolve que a 2ª Vara da Comarca de Japeri, criada 
pela  Lei  n.  5.924/2011,  será instalada no dia 26 de 
outubro  de  2011,  pela  Presidência  do  Tribunal  de 
Justiça, e dá outras providências.

Ato Executivo TJ n. 4936 18/10

Resolve  que  a  2ª.Vara  da  Comarca  de  Seropédica, 
criada pela Lei  n.  4.914/2006, por transformação do 
Juizado  Especial  Criminal  da  Comarca  de  Itaguaí, 
será  instalada  no  dia  26  de  outubro  de  2011,  pela 
Presidência  do  Tribunal  de  Justiça,  e  dá  outras 
providências.

Ato Executivo TJ n. 4937 18/10

Suspende as atividades e os prazos processuais na 
Comarca de Casimiro de Abreu nos dias 19 e 20 de 
outubro,  permanecendo  um  funcionário  de  plantão 
para atendimento das medidas de urgência.

Ato Executivo TJ n. 4938 18/10

Suspende as atividades e os prazos processuais na 6ª 
Vara Cível  do Foro Regional  do Méier,  Comarca da 
Capital, nos dias 18 e 25/10/2011, permanecendo um 
funcionário de plantão para atendimento das medidas 
de urgência.

Ato Executivo TJ/DGPCF n. 4930 18/10

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

Aviso CGJ n. 966 18/10

Avisa  aos  Serviços  Extrajudiciais  com  atribuição  de 
Registro Civil de Pessoas Naturais que encontram-se 
disponíveis para download, no site que menciona, os 
layouts para transmissão de certidões, averbações e 
retificações  de  acervo  recebido,  e  dá  outras 
providências.

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2011%5E966&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=141&ATO=966&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=917%5E2011%5E4930&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=917&ATO=4930&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=32%5E2011%5E4938&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=32&ATO=4938&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=32%5E2011%5E4937&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=32&ATO=4937&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=32%5E2011%5E4936&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=32&ATO=4936&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=32%5E2011%5E4935&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=32&ATO=4935&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=32%5E2011%5E4934&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=32&ATO=4934&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=32%5E2011%5E4176&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=32&ATO=4176&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=1079%5E2011%5E7&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=1079&ATO=7&START=


Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Aviso CGJ n. 967 18/10

Avisa as Serventias Extrajudiciais que a Carteira  de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) informatizada e 
o  Cartão  de  Identificação  do  Trabalhador,  emitidos 
pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego,  podem  ser 
aceitos como documento de identificação civil para a 
prática dos atos extrajudiciais.

Convênio TJ/Entidades n. SN5 18/10

Solicita autorização para assinatura de convênio com 
a  APAE,  a  Sociedade  Civil  Servos  da  Caridade  - 
Patronato  São  José  e  a  Associação  Metodista  de 
Itaguaí.
Denúncia  do  convênio.  In:  DJERJ,  ADM,  de 
18/10/2011, p. 6.

Convênio TJ/Entidades n. SN79 18/10

Convênio para viabilizar programas de monitoramento 
de penas e medidas alternativas à prisão entre a Casa 
da Criança e Adolescente - Núcleo Nova Friburgo e o 
Tribunal de Justiça. 
Alterações  com  prorrogação  no  prazo  do 
Convênio. In: DJERJ, ADM, de18/10/2011, p. 10.

Convocação CGJ n. SN22 18/10

Convoca  os  Agentes  de  Capacitação  em  Custas 
Judiciais  que  relaciona  para  participarem  do 
treinamento  que  visa  disseminar  orientações  com 
relação às regras vigentes sobre custas judiciais e que 
serão ministradas por servidores lotados na Divisão de 
Custas  e  Informações  -  DICIN,e  dá  outras 
providências. 
Republicada no DJERJ, ADM, de 18/10/2011, p. 13.

Convocação CGJ n. SN23 18/10

Convoca  os  Escrivães  e  Responsáveis  pelo 
Expediente das Serventias Judiciais  da Comarca da 
Capital e dos 3., 4., 9. e 11. NUR para o Curso 'Gestão 
do  Estresse  e  Gestão  de  Pessoas  em  Serventias 
Judiciais' no período e horário que menciona.

Convocação TJ n. 10 18/10

Convoca  todos  os  servidores  e  os  primeiros 
secretários  dos  Magistrados  das  serventias  judiciais 
que  menciona,  para  participarem  do  treinamento 
visando a nova sistemática de distribuição e autuação 
de  processos,  referente  a  utilização  das  Tabelas 
Processuais  Unificadas  do  CNJ,  o  treinamento  será 
nos Cartórios no horário de 11 as 17 horas.

Edital TJ n. SN4 18/10

XLIII  Concurso  para  Ingresso  na  Magistratura  de 
Carreira do Estado do Rio de Janeiro.
Relação  dos  candidatos  com  deficiência 
convocados para perícia médica. In: DJERJ, ADM, 
de 18/10/2011, p. 2.

Parecer CGJ n. SN565 18/10

Dispõe  sobre  a  criação  de  novo  layout  de  selo  de 
fiscalização para transmissão de atos de registro civil 
provenientes  de  registros  originários  de  serventias 
cujo acervo e atribuições foram transferidas - Parecer.

Parecer CGJ n. SN566 18/10
Dispõe sobre consulta acerca da abertura de firma em 
Serventias Extrajudiciais com a Carteira de Trabalho - 
Parecer.

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN566&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN566&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN565&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN565&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=124%5E2011%5ESN4&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=124&ATO=SN4&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=707%5E2011%5E10&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=707&ATO=10&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=806%5E2011%5ESN23&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=806&ATO=SN23&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=806%5E2011%5ESN22&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=806&ATO=SN22&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=255%5E2008%5ESN79&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2008&TIPO=255&ATO=SN79&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=255%5E2004%5ESN5&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2004&TIPO=255&ATO=SN5&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2011%5E967&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=141&ATO=967&START=


Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Parecer CGJ n. SN567 18/10
Dispõe sobre  proposta  de  que  sejam oferecidas  no 
próximo concurso público as serventias extrajudiciais 
desativadas - Parecer.

Parecer CGJ n. SN568 18/10

Dispõe sobre solicitação de pagamento de reembolso 
dos  atos  gratuitos  praticados  no  mês de  agosto  de 
2011 pelo Cartório de RCPN do 1º Distrito da Comarca 
de São João de Meriti - Parecer.

Parecer CGJ n. SN569 18/10
Dispõe  sobre  numeração  de  selo  de  fiscalização 
cancelada  no  Cartório  do  2º  Ofício  de  Justiça  da 
Comarca de Sumidouro - Parecer.

Parecer CGJ n. SN570 18/10

Dispõe  sobre  numeração  de  selo  de  fiscalização 
cancelada por motivo de fraude em reconhecimento 
de  firma  no  15º  Ofício  de  Notas  da  Comarca  da 
Capital - Parecer.

Parecer CGJ n. SN571 18/10

Dispõe  sobre  solicitação  de  complemento  de 
reembolso de atos gratuitos praticados nos meses de 
junho e julho de 2011 pelo Cartório de RCPN do 1º 
Distrito do 1º Subdistrito da Comarca de Campos dos 
Goytacazes - Parecer.

Parecer CGJ n. SN572 18/10
Dispõe sobre cancelamento de selo de fiscalização e 
sobre expedição de Carta de Crédito para aquisição 
de novos selos - Parecer.

Parecer CGJ n. SN573 18/10

Dispõe sobre cancelamento de numeração de selo de 
fiscalização  por  motivo  de  fraude  na  alienação  de 
imóvel  no  5º  Ofício  de  Registro  de  Imóveis  da 
Comarca da Capital - Parecer.

Parecer CGJ n. SN574 18/10
Dispõe sobre prestação de contas apresentadas pelo 
Serviço  de  RCPN  do  3º  Distrito  de  São  Gonçalo, 
referente ao mês de junho de 2008 - Parecer.

Parecer CGJ n. SN575 18/10

Dispõe sobre a cobrança excessiva de emolumentos 
referente ao registro do primeiro imóvel adquirido pelo 
Sistema Financeiro  de  Habitação  no  Cartório  do  9º 
Ofício de Registro de Imóveis - Parecer.

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN575&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN575&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN574&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN574&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN573&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN573&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN572&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN572&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN571&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN571&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN570&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN570&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN569&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN569&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN568&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN568&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN567&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN567&START=


Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Resolução TJ/OE n. 32 18/10
Nomeia  o  novo  prédio  do  Fórum  da  Comarca  de 
Casimiro  de  Abreu  de  'Fórum  Felippe  Nery  de 
Carvalho'.

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.

mailto:seind@tjrj.jus.br
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=51%5E2011%5E32&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=51&ATO=32&START=
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