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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 23 de Maio 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)

PARA ACESSAR A ÍNTEGRA DOS ATOS OFICIAIS, CLIQUE SOBRE O 

TÍTULO DO ATO

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Ato Executivo TJ n. 2854 23/05
Disciplina  o  uso  de  vagas  em  estacionamentos  e 
garagens  que servem ao Foro Central  da Comarca da 
Capital.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Ato Executivo TJ n. 2855 23/05

Fica suspensa, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a 
confecção e execução de layouts ou outros serviços de 
engenharia  que  não  forem  considerados  de  caráter 
emergencial, assim definidos pela Presidência do Tribunal 
de Justiça.

Ato Executivo TJ n. 2856 23/05
Fica suspensa, por tempo indeterminado, a confecção de 
mobiliários  especiais  e/ou  sob  medida,  e  dá  outras 
providências.

Ato Executivo TJ n. 2857 23/05
Suspende o expediente do XII Juizado Especial Civel da 
Comarca da Capital a partir das 14 horas do dia 23 de 
maio de 2011, e dá outras providências.

Aviso CGJ n. 372 23/05

Avisa aos Magistrados da área cível em geral que o Juízo 
da  Vara  Única  de  Eng.  Paulo  de  Frontin  solicitou  aos 
órgãos  judiciais  vincula  dos  ao  TJRJ  o  bloqueio  de 
eventual  credito  existente  em  favor  das  pessoas  que 
figuram como réus no processo que menciona, sendo que 
a copiada respectiva decisão judicial pode ser acessada 
no site  do Tribunal  de Justiça /  Corregedoria  Geral  da 
Justiça.

Aviso CGJ n. 373 23/05

Avisa  aos  Magistrados  da  Area  Civel  em  geral  que  o 
Juízo da Vara Única de Eng. Paulo de Frontin solicitou 
aos órgãos judiciais vincula dos ao TJRJ o bloqueio de 
eventual  credito  existente  em  favor  das  pessoas  que 
figuram como réus no processo que menciona, sendo que 
a copiada respectiva decisão judicial pode ser acessada 
no site  do Tribunal  de Justiça /  Corregedoria  Geral  da 
Justiça.

Aviso TJ n. 40 23/05

Avisa  aos  credores  titulares  de  precatórios  expedidos 
entre os anos de 1999 a 2004 que são beneficiários da 
preferência constitucional prevista no art. 100, parágrafo 
2. da Constituição Federal, que a primeira listagem com o 
nome dos beneficiários estará disponível para consulta, 
assim como para oferecimento de impugnação pelo prazo 
de 5 (cinco)dias, e dá outras providências.

Aviso TJ/DGPES n. 5 23/05

Avisa aos servidores efetivos que ainda não tiveram seus 
dados  biométricos  coletados  para  fins  de  emissão  da 
Carteira de Identidade Funcional, devem comparecer, nas 
datas e locais mencionados, munidos de documento com 
foto, para captura de assinatura, impressão digital e foto.

Convênio TJ/Entidades n. SN32 23/05

Convênio  de  cooperação  recíproca,  no  sentido  de 
viabilizar  programas  de  monitoramento  de  penas  e 
medidas  alternativas  a  prisão  entre  a  Ação  Social 
Anglicana do Rio de Janeiro - ASA RIO e o Tribunal de 
Justiça.

Convênio TJ/Entidades n. SN33 23/05

Convênio  de  cooperação  recíproca,  no  sentido  de 
viabilizar  programas  de  monitoramento  de  penas  e 
medidas  alternativas  a  prisão  entre  a  Sociedade  de 
Assistência  e  Cultura  Sagrado  Coração  de  Jesus  – 
Hospital  Franciscano  Nossa  Senhora  das  Graças  e  o 
Tribunal de Justiça.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Edital TJ/SETOE n. 11 23/05

Comunica  aos  Juízes  de  Direito  de  Entrância  Especial 
que se encontra vago 1(um) cargo de Desembargador, a 
ser preenchido pelo critério de merecimento, e dá outras 
providências.

Parecer CGJ n. SN205 23/05
Solicita informação de como proceder com escritura sem 
assinatura  de  representantes  de  outorgantes  no  16. 
Ofício de Notas da Comarca da Capital - Parecer.

Parecer CGJ n. SN206 23/05
Informa  sobre  numeração  de  selo  de  fiscalização 
cancelada por motivo de irregularidades no 2. Ofício de 
Justiça da Comarca de Cabo Frio - Parecer.

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: 

seind@tjrj.jus.br
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