
 

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 TJ/EMERJ e publicados no dia 
21 de janeiro de 2019, 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 Referência Bibliográfica e Atendimento ao Usuário estão disponíveis na página 

da Biblioteca no endereço eletrônico: www.emerj.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais 

do PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

AVISO TJ 4/2019 21/01 

Avisa aos Senhores Magistrados acerca da falta de 

interoperabilidade momentânea com o BNMP 2.0 - 

Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - base de 

dados gerida pelo CNJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 92, p. 2. 

AVISO TJ 5/2019 21/01 

Avisa aos Desembargadores, Juízes de Direito, 

Diretores de Secretarias de Câmaras e Chefes de 

Serventia que, em se verificando a necessidade de 

investigação de paternidade, para se estabelecer o 

vínculo de parentesco entre o suposto pai, falecido ou 

que tenha paradeiro incerto, com aqueles que se 

apresentem como seus pretensos filhos, deverão 

comparecer para a coleta de material biológico, em 

local estabelecido pela empresa Peritos Judiciais, ao 

menos uma das composições, que seguem transcritas. 

 

DJERJ, ADM, n. 92, p. 2. 

AVISO TJ 6/2019 21/01 

Avisa que o E. Superior Tribunal de Justiça, nos autos 

do Conflito de Competência nº 162.548/DF, deferiu 

liminar para estabelecer a competência do Juízo da 11ª 

Vara Cível de Brasília para analisar demandas que 

versem sobre a anulação e suspensão dos efeitos da 

assembleia realizada pelo Conselho Gestor Nacional do 

Partido Humanista da Solidariedade no dia 24 de 

janeiro de 2018, cuja ata foi registrada perante o 

cartório do 1º Registro de Pessoas Jurídicas de Brasília - 

DF. 

 

DJERJ, ADM, n. 92, p. 3. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://www.emerj.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214397&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214398&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214399&integra=1


AVISO TJ/DGPES 4/2018 21/01 

Avisa a todos os magistrados e servidores que recebem 

auxílio-educação o período de cadastro para percepção 

do benefício no exercício de 2019.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 92, p. 19. 

AVISO TJ/DGPES 5/2018 21/01 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-

creche do período da comprovação da renovação de 

matrícula em creche ou estabelecimento particular de 

ensino legalmente constituído, onde se encontra 

matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 

das mensalidades para o exercício de 2019. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 92, p. 19. 

EDITAL PAUTA CM SN1/2019 21/01 

Faz público que será realizada no próximo dia 28 de 

janeiro de 2019, segunda-feira, a partir das 11 (onze) 

horas, sessão de julgamento do Egrégio Conselho da 

Magistratura na qual serão recomendados os nomes 

dos Juízes de Direito de Entrância Especial candidatos 

à remoção (Edital nº 001/2019-OE, publicado no DJERJ 

de 09 de janeiro de 2019, Caderno I, Administrativo, 

páginas 29/30). 

 

DJERJ, ADM, n. 92, p. 21. 

EDITAL PAUTA CM SN2/2019 21/01 

Faz público que será realizada no próximo dia 28 de 

janeiro de 2019, segunda-feira, a partir das 11 (onze) 

horas, sessão de julgamento do Egrégio Conselho da 

Magistratura na qual serão recomendados os nomes 

dos Juízes de Direito de Entrância Comum candidatos à 

promoção (Edital nº 002/2019-OE, publicado no dia 09 

de janeiro de 2019, Caderno I, Administrativo, páginas 

30/31). 

 

DJERJ, ADM, n. 92, p. 22. 

 

 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
 

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213633&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213636&integra=1
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