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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 setembro 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 TJ n. 4558 23/09
Dispõe sobre Treinamento de Escape realizado pela 
DGSEI-DESEP-DICIN (Brigada de Incêndio) nos 
prédios do Judiciário.

Ato TJ/DGLOG n. SN9 23/09
Informa relação de contratos das unidades 
organizacionais do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro que menciona.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Aviso CGJ n. 848 23/09
Informa sobre numeração de selo de fiscalização 
cancelada por motivo de extravio no 4º Ofício de 
Notas da Comarca da Capital.

Aviso Conjunto TJ/CGJ n. 1 23/09

 
Avisam que é indispensável, desde o primeiro 
manuseio dos autos, a fiscalização pelo Magistrado da 
correta classificação por classes e assuntos dos 
processos e procedimentos judiciais efetivados pelo 
seu respectivo cartório e pelos Serviços de 
Distribuição, de acordo com as Tabelas Processuais 
Unificadas do Poder Judiciário, e dá outras 
providências.
 

Aviso TJ n. 78 23/09

 
Avisa aos Magistrados que a Câmara dos Deputados 
criou Comissão Especial destinada a tratar do novo 
Código de Processo Civil, e que se encontra aberto o 
prazo para remessa de sugestões de alteração ao 
referido diploma legislativo, as quais poderão ser 
encaminhadas através do email que menciona, e dá 
outras providências.
 

Aviso TJ n. 79 23/09

Avisa aos beneficiários da preferência constitucional 
prevista no art. 100, parágrafo 2º da Constituição 
Federal, constantes da 4ª listagem, que devem ser 
desconsiderados os precatórios que menciona, por 
terem sido indevidamente incluídos na referida 
listagem.

Convênio TJ/Entidades n. SN91 23/09

 
Convênio para viabilizar programas de monitoramento 
de penas e medidas alternativas a prisão entre a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Nova Iguaçu e o Tribunal de Justiça. 
Alterações com prorrogação do prazo do 
Convênio. In: DJERJ, ADM, de23/09/2011, p. 10.
 

Convocação TJ n. SN7 23/09
Convoca sessão extraordinária da Comissão Estadual 
Judiciária de Adoção - CEJA/RJ, a realizar-se em 
29/09/2011.

Parecer CGJ n. SN517 23/09
Dispõe sobre reembolso de atos gratuitos de registro 
de nascimento e óbito no Cartório de Registro Civil do 
5º Distrito da Comarca de São Gonçalo - Parecer.

Parecer CGJ n. SN518 23/09
Dispõe sobre complementação de reembolso de atos 
gratuitos no Cartório de Registro Civil do 1º Distrito da 
Comarca de Itaboraí - Parecer.

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=28%5E2011%5ESN518&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=28&ATO=SN518&START=
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http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=198%5E2011%5E79&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=198&ATO=79&START=
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http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=243%5E2011%5E1&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=243&ATO=1&START=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&PGM=WEBBCLE66&LAB=BIBxWEB&AMB=INTER&TRIPA=141%5E2011%5E848&PAL=&JUR=ESTADUAL&ANOX=2011&TIPO=141&ATO=848&START=


Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Parecer CGJ n. SN519 23/09
Dispõe sobre complementação de reembolso de atos 
gratuitos no Cartório de Registro Civil do 1º Distrito da 
Comarca de Barra do Piraí - Parecer.

Parecer CGJ n. SN520 23/09
Dispõe sobre irregularidades na utilização de selos de 
fiscalização e aplicação de multa ao 5º Ofício de 
Notas da Comarca da Capital - Parecer.

Parecer CGJ n. SN521 23/09
Dispõe sobre consulta acerca de concessão de 
gratuidade na prática de ato extrajudicial - Parecer.

Parecer CGJ n. SN522 23/09

Dispõe sobre apuração de irregularidade praticada 
pelo Cartório de RCPN da 8ª Circunscrição da 
Comarca da Capital no que tange ao registro tardio de 
nascimento - Parecer.

Parecer CGJ n. SN523 23/09

Dispõe sobre o monitoramento da situação dos 
serviços extrajudiciais diante de processos judiciais 
que questionam o ato administrativo que determinou a 
extinção de suas sucursais - Parecer.

Parecer CGJ n. SN524 23/09
Dispõe sobre a exclusão dos arquivos referentes aos 
selos mencionados do Serviço de RCPN do 1º Distrito 
da Comarca de Paraíba do Sul - Parecer.

Parecer CGJ n. SN525 23/09
Dispõe sobre como devem proceder Delegatórios e 
Responsáveis pelo Expediente a respeito de protestos 
de títulos diante do teor da Súmula236 - Parecer.

Parecer CGJ n. SN526 23/09

Informa sobre o posicionamento adotado pelo 
Promotor de Justiça da Comarca de Bom Jesus de 
Itabapoana em relação aos procedimentos de 
habilitação de casamento - Parecer.

Resolução CM n. 8 23/09
Dispõe sobre a substituição dos ocupantes do cargo 
de provimento em comissão e funções gratificadas 
integrantes da estrutura do Cartório Unificado.

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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