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De: Biblioteca do TJERJ
Para: Desembargadores(as), Juízes(as) de Direito, Unidades Organizacionais e 

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 25 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 TJ n. 5134 25/10

Suspende o expediente do Cartório do Contador e 
Partidor, bem como dos 1º e 2º Avaliadores Judiciais 
da Comarca de Niterói/RJ, nos dias 25 e 26 de 
outubro de 2011, permanecendo um funcionário em 
regime de plantão.

Aviso CGJ n. 998 25/10

Avisa aos Cartórios Extrajudiciais com atribuição de 
registro de imóveis que deverão encaminhar 
trimestralmente a Superintendência Regional do 
INCRA comunicação de aquisição e arrendamento de 
imóvel rural por pessoas físicas e jurídicas 
estrangeiras, utilizando o formulário constante no 
endereço eletrônico que menciona.
Retificado no DJERJ, ADM, de 25/10/2011, p. 11.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa

Aviso TJ n. 86 25/10

Avisa aos Juízes de Paz e aos Avaliadores Judiciais 
que deverão abrir conta-corrente, em nome próprio, 
em qualquer agência do Banco Bradesco, que será 
destinada exclusivamente ao recebimento de custas e 
emolumentos, e dá outras providências.

Convênio TJ/Entidades n. SN88 25/10

Convênio de cooperação para viabilizar programas de 
monitoramento de penas e medidas alternativas a 
prisão entre o Grupo Espírita Messe de Amor e o 
Tribunal de Justiça.

Convênio TJ/Entidades n. SN89 25/10

Convênio de cooperação para viabilizar programas de 
monitoramento de penas e medidas alternativas à 
prisão entre a Oficina do Parque e o Tribunal de 
Justiça.

Convocação NUR, 11 n. SN2 25/10

 
Convoca os Escrivães, Responsáveis pelo Expediente 
ou Substitutos a comparecerem no dia 26/10/2011 no 
horário e local mencionado, para realização de leitura 
da RAD-VUNI-002 e RAD-VUNI-004, com os 
facilitadores do SIGA do 11º NUR, devendo todos os 
documentos serem previamente lidos pelos 
respectivos servidores.
 

Convocação TJ n. 11 25/10

Convoca os Juízes Leigos relacionados para reunião 
no local e horário que menciona, para tratar dos temas 
lotação e matérias disciplinares, a presença de todos 
é obrigatória.

Parecer CGJ n. SN589 25/10

 
Dispõe sobre encaminhamento trimestral de 
comunicação de aquisição arrendamento de imóvel 
rural por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras ao 
INCRA - Parecer. 
 
Republicado no DJERJ, ADM, de 25/10/2011, p. 11.
 

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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