
 

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 
30 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 

ATO EXECUTIVO TJ 19/2019 30/01 

Torna público o Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal 

de Justiça, referente ao terceiro quadrimestre de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 23/2019 30/01 

Resolve extinguir o Grupo de Trabalho para promover 

a implementação da Resolução CNJ nº 169/2013 no 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 6. 

AVISO TJ 8/2019 30/01 

Avisa que a posse dos juízes de direito efetivos e 

suplentes selecionados para as Turmas Recursais 

Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública, biênio 

2019/2020, será no dia 31 de janeiro de 2019, às 15h 

30min, no 10º andar, sendo necessário para o ato o uso 

de vestes talares. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 4/2018 30/01 

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. 99, p. 117. 

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=214658&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214659&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214657&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213633&integra=1


AVISO TJ/DGPES 5/2018 30/01 

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. 99, p. 117. 

AVISO CONJUNTO TJ/CEJESP 4/2019 30/01 

Avisa que foram selecionados 12 (doze) Juízes para 

atuarem nos plantões do Juizado do Torcedor e dos 

Grandes Eventos, no evento "CARNAVAL - 2019", a ser 

realizado nos dias 1, 2, 3, 4 e 9 de março de 2019, na 

Passarela do Samba - Sambódromo. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 2. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 2/2019 
30/01 

Ementário de Jurisprudência Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 123. 

PORTARIA CGJ 206/2019 30/01 

Cria o Núcleo de Valorização da Paternidade da 

Comarca da Capital. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 133. 

PROVIMENTO CGJ 4/2019 30/01 

Resolve considerar Servidor Entrevistador o 

serventuário do Poder Judiciário, dentre aqueles que 

necessariamente tiverem cursado capacitação 

específica em técnica de entrevista 

cognitiva/investigativa e participe efetivamente do 

Grupo de Estudos do Núcleo de Depoimento Especial da 

Divisão de Apoio Técnico Interdisciplinar - 

NUDECA/DIATI/CGJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 129. 

RESOLUÇÃO CM 1/2019 30/01 

Resolve que a interposição de recursos junto ao 

Conselho da Magistratura suscita o prévio recolhimento 

do valor correspondente a R$ 177,81 (cento e setenta 

e sete reais e oitenta e um centavos), a ser efetuado 

em GRERJ eletrônica, utilizando a GRERJ administrativa 

- receitas individualizadas - diversos. 

 

DJERJ, ADM, n. 99, p. 121. 

 

 

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