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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 30 de março 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)

 

Ato Oficial Data de 
Publicação Resumo

Ato Executivo TJ n. 1757 30/03 Resolve dispensar,  reconduzir  e designar os servidores 
que menciona da Comissão Permanente de Licitações.

Ato Executivo TJ n. 1910 30/03

Suspende  o  expediente  e  os  prazos  processuais  na 
serventia da Vara Criminal da Capital, nos dias 30 e 31 de 
março,  permanecendo  um  funcionário  de  plantão  para 
atendimento das medidas de urgência.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Resumo

Ato Executivo TJ n. 1940 30/03 Suspende os  prazos processuais  da segunda instancia 
cível, no dia 29 de março de 2011.

Ato Executivo TJ n. 1942 30/03

Resolve  delegar  ao  Juiz  de  Direito  que  menciona  a 
competência  para  prolatar  despachos  de  mero 
expediente  nos  processos  em  tramitação  no  Órgão 
Especial bem como assinar ofícios de comunicação.

Aviso CGJ n. 198 30/03

Avisa  aos  cartórios  extrajudiciais  sobre  alteração  dos 
funcionários credenciados para solicitação de isenção de 
emolumentos  cartorários,  em  nome  do  Centro 
Comunitário de Defesa da Cidadania.

Aviso TJ n. 24 30/03

Avisa aos usuários do Cadastro Nacional de Adoção que, 
doravante, o acesso a referido cadastro será por meio do 
Sistema de Controle de Acesso, a partir do endereço que 
menciona.

Aviso TJ n. 28 30/03

Avisa  aos  Desembargadores  e  Juízes  de  Direito  que 
ainda não possuem Carteira de Identidade Funcional que 
o serviço de captura de dados estará disponível uma vez 
ao mês conforme cronograma.

Republicado no DJERJ, ADM, de 29/03/2011, p. 2; de 
30/03/2011, p.2; de 31/03/2011, p. 2.

Aviso TJ/DGPES n. 2 30/03

Avisa que em razão da contratação a partir  do mês de 
maio do Plano Institucional junto a Amil, o último crédito 
do Auxílio-Saúde ocorrerá em 31 de março, e dá outras 
providências.

Republicado no DJERJ, ADM, de 29/03/2011, p. 6; de 
30/03/2011, p.8; de 31/03/2011, p. 6.

Aviso TJ/DGPES n. 4 30/03

Avisa  que  no  período  de  29/03/2011  a  13/05/2011,  os 
servidores que quiserem poderão fazer nova opção para 
receberem o auxilio alimentação e o auxílio refeição (50% 
para  cada  um),  ou  somente  um  deles,  e  dá  outras 
providências.

Republicado no DJERJ, ADM, de 30/03/2011, p. 8; de 
31/03/2011, p. 6.

Convocação NUR, 4 SN1 30/03

Convoca  todos  os  Escrivães,  Responsáveis  pelo 
expediente  e  encarregados  das  Serventias  Judiciais  e 
Auxiliares  do  Juízo  da  Comarca  de  Duque  de  Caxias, 
para reunião no dia 04/04/2011,  no local  e horário que 
menciona.

Ementário de Jurisprudência das 
Turmas Recursais n. 3 30/03 Ementário  de Jurisprudência  das  Turmas  Recursais  do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
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Ato Oficial Data de 
Publicação Resumo

Parecer CGJ n. sn81 30/03
Dispõe sobre o procedimento de autenticação das pecas 
que  instruem  carta  de  sentença  a  ser  averbada  ou 
registrada em Serviço Extrajudicial - Parecer.

Parecer CGJ n. sn82 30/03
Dispõe sobre o bloqueio das matrículas, incidentes sobre 
o mesmo imóvel, abertas em duplicidade pelo Cartório do 
Ofício Único de Rio das Ostras - Parecer.

Parecer CGJ n. sn83 30/03
Dispõe  sobre  autorização  para  deixar  de  repassar  ao 
FETJ o saldo remanescente da renda do serviço, tendo 
em vista a extinção da Serventia- Parecer.

Parecer CGJ n. sn84 30/03 Dispõe acerca do prazo para conclusão de processo de 
habilitação de casamento - Parecer

Parecer CGJ n. sn85 30/03
Dispõe  sobre  solicitação  de  apuração  de  conduta  do 
Cartório do 2. Oficio de Cambuci que realizou protesto de 
letra de câmbio sem aceite em seu nome - Parecer.

Parecer CGJ n. sn86 30/03

Dispõe acerca da interpretação do artigo 439, caput da 
Consolidação Normativa, no que tange ao prazo de cinco 
dias para a comunicação de novo registro de imóvel ao 
Serviço Extrajudicial - Parecer.

Provimento CGJ n. 16 30/03

Resolve que as custas processuais incidirão sempre que 
o interessado requerer a emissão de carta de sentença, 
na forma da lei,  restringindo-se sua cobrança a apenas 
este ato, e dá outras providências

Para acessar a íntegra dos Atos Oficiais, clique sobre o título do Ato.

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

seind@tjrj.jus.br
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