
 

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 
02 de abril 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 85/2019 02/04 

Resolve autorizar a destruição das drogas listadas pelo 

ICCE - cerca de 32 (trinta e duas) toneladas por 

incineração, mantendo-se em depósito quantidade 

suficiente à contraprova, ante a possibilidade de 

impugnação, em grau recursal, do laudo definitivo da 

droga. 

 

DJERJ, ADM, n. 139, p. 2. 

EDITAL TJ/DEMOV 5/2019 02/04 

Faz público para conhecimento dos Juízes de Direito das 

Comarcas da Capital e do Interior, titulares e regionais, 

exceto os Juízes em Processo de Vitaliciamento (art. 21 

da Resolução nº 33/2014, do E. Órgão Especial), que 

se encontra aberta a inscrição para atuação 

exclusivamente no plantão judiciário noturno, durante 

um quadrimestre, nos meses de maio, junho, julho e 

agosto de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 139, p. 16. 

EDITAL PAUTA CM SN3/2019 02/04 

Faz público que será realizada no próximo dia 08 de 

abril 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 candidatos à promoção ao cargo de 

Desembargador, a ser preenchido pelo critério 

mencionado no Edital de Promoção OE nº 004/2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 139, p. 17. 

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=215611&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215616&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215620&integra=1


EDITAL PAUTA TJ/SETOE SN3/2019 02/04 

Faz público para conhecimento dos Desembargadores 

deste E. Tribunal de Justiça e Juízes de Direito de 

Entrância Especial, que será realizada no próximo dia 

08 de abril de 2019, segunda-feira, a partir das 13 

horas, Sessão Administrativa do Órgão Especial. 

 

DJERJ, ADM, n. 139, p. 17. 

PORTARIA CGJ 741/2019 02/04 

Designa equipes de Analistas Judiciários na 

Especialidade Assistente Social para realização de 

mutirão de estudos sociais na Central de Testamentaria 

e Tutoria Judicial da Capital. 

 

DJERJ, ADM, n. 139, p. 19. 

PORTARIA TJ 419/2019 02/04 

Resolve designar o desembargador que menciona, para 

exercer a função de responsável pela assinatura dos 

contratos de prestação de serviços educacionais 

oferecidos pela Escola de Administração Judiciária, que 

ensejem recolhimento de verbas ao Fundo Especial do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 139, p. 3. 

PORTARIA TJ 1151/2019 02/04 

Altera a composição da Comissão de Gestão Estratégica 

e Planejamento (COGEP) do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 139, p. 4. 

PORTARIA TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 

5/2019 
02/04 

Resolve revogar as alíneas "a", "c" e "d", do inciso I, do 

artigo 1º, da Portaria TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 nº 

01/2015. 

 

DJERJ, ADM, n. 139, p. 3. 

PROVIMENTO CGJ 10/2019 02/04 

Determina a distribuição compensatória entre a Vara de 

Família e a Vara de Família, da Infância, da Juventude 

e do Idoso das Comarcas de Macaé e Nova Friburgo. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 139, p. 18. 

PROVIMENTO CGJ 12/2019 02/04 

Resolve instituir a Comissão de Estudos de 

Movimentação e Produtividade - CEMOP, no âmbito da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 139, p. 18. 

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215619&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215621&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215618&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215612&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215615&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215615&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215488&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215617&integra=1


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

 

 

mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

