
 

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 
17 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 10/2019 17/01 

Dispõe sobre as transferências reguladas pela Lei 
Complementar Federal 151/2015. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 90, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 13/2019 17/01 

Resolve suspender as atividades da 9ª Vara Cível da 
Comarca de Niterói nos dias 17, 18 e 21 de janeiro de 

2019, bem como os prazos processuais, dos processos 
físicos eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, da referida 
serventia no dia 21 de janeiro de 2019.  

 

DJERJ, ADM, n. 90, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 14/2019 17/01 

Resolve suspender as atividades da Central de 
Inventariante, Depositário e Liquidante Judicial da 
Comarca de Niterói no dia 21 de janeiro de 2019, 
devendo permanecer de plantão funcionários em 
número suficiente para o atendimento das medidas de 

caráter urgente. 

 

DJERJ, ADM, n. 90, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 15/2019 17/01 

Resolve suspender as atividades da Central de Cálculos, 
Partilhas e Avaliação da Comarca de Niterói no dia 21 

de janeiro de 2019, devendo permanecer de plantão 
funcionários em número suficiente para o atendimento 
das medidas de caráter urgente. 

 

DJERJ, ADM, n. 90, p. 4. 

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=214328&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214356&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214358&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214359&integra=1


ATO NORMATIVO TJ 1/2019 17/01 

Implementa o Sistema de Precatório Eletrônico na 
Divisão de Precatórios Judiciais da Presidência do 
Tribunal de Justiça. Estabelece normas, orientações e 
procedimentos para o envio, o processamento e a 

tramitação dos Precatórios Judiciais resultantes de 
condenações impostas às Fazendas Públicas Estadual e 
Municipais, Autarquias e Fundações e dá outras 
providências. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 90, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 5/2018 17/01 

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. 90, p. 55. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN2/2019 17/01 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar o cumprimento de programas de 

monitoramento de penas alternativas à prisão entre a 
Casa do Caminho e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 90, p. 57. 

PORTARIA TJ 118/2019 17/01 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 90, p. 18. 

PORTARIA TJ 2562/2018 17/01 

Resolve alterar a nomenclatura dos cargos em 
comissão e funções gratificadas, simbologia e/ou a 
vinculação às Unidades Organizacionais da estrutura da 

Diretoria Geral de Logística. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 90, p. 16. 

 

 

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