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Aviso de Extravio de Inutilização de Selos Nº 15 / 2019 - ASSEJU-EXT/JUIZCORR-EXT/CGJ
SEI n. 0000590-11.2019.8.22.8800
Republicação por erro material
O Desembargador JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ, Corregedor Geral da Justiça do Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições 
legais, AVISA aos MM. Juízes de Direito, Membros do Ministério Público, Advogados, Notários e Registradores, Serventuários e a quem 
possa interessar, sobre a inutilização de 01 (um) selo digital do tipo e sequência alfanumérica descritos na tabela abaixo, em razão de falha 
operacional ocorrida no sistema interno de gerenciamento do Ofício de Registro Civis das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Ouro 
Preto do Oeste/RO:
SELO TIPO
F0AAA10051 Digital (Reg. Civil)

 
Publique-se no DJE.
Des. JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ
Corregedor Geral da Justiça
Em 27 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JORGE RIBEIRO DA LUZ, Corregedor (a) Geral da Justiça, em 
27/02/2019, às 14:09, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1093811e o 
código CRC C23E1F18.

ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE RONDÔNIA

PORTARIAS

Portaria Emeron Nº 1/2019
O DIRETOR DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a Resolução n. 001/2017-EMERON, que dispõe sobre as normas regimentais da Escola da Magistratura do 

Estado de Rondônia (Emeron), unidade do Poder Judiciário do Estado de Rondônia;
CONSIDERANDO os trabalhos da comissão instituída pela Portaria Emeron 11/2018 (0756381);
R E S O L V E:
I – ELOGIAR os Magistrados ÁLVARO KALIX FERRO e RINALDO FORTI DA SILVA pelo empenho e competência profissional com que 

desenvolveram suas atividades na elaboração de proposta de alteração da grade curricular, visando melhorias no programa de Pós-Graduação 
- Mestrado Profissional Interdisciplinar em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça (DHJUS) para avaliação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

II – Encaminhe-se cópia do elogio ao Departamento do Conselho da Magistratura para anotação nos seus assentamentos 
funcionais.

Publique-se.
Cumpra-se.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA, Diretor (a) da Emeron, em 
28/02/2019, às 11:10, conforme art. 1º, III, “a”, da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 1205063793781694265

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.
php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 1084454e o 
código CRC 46726EFE.

Instrução Emeron Nº 1/2019
Dispõe sobre a institucionalização da “Banda Agravo de Instrumento” no âmbito da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia 

e dá outras providências.
O DIRETOR DA ESCOLA DA MAGISTRATURA, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado nos termos do art. 196 da Constituição Federal do Brasil;
CONSIDERANDO a Resolução n. 207/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que institui a Política de Atenção Integral à 

Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a Resolução n. 003/2015-PR, que dispõe sobre o plano e a gestão da Estratégia do Poder Judiciário do Estado de 

Rondônia (PJRO) 2015-2020, assumindo como macrodesafio a Promoção da Valorização e Humanização da Gestão de Pessoas no âmbito 
do PJRO;

CONSIDERANDO que a realização de atividades culturais, paralela às atividades profissionais, reflete positivamente no ambiente e 
nos resultados do trabalho;

CONSIDERANDO a importância da preservação da saúde e bem estar de magistrados e servidores para o alcance dos macrodesafios 
estabelecidos na Estratégia do PJRO 2015/2020;

CONSIDERANDO a necessidade de conscientizar magistrados e servidores acerca da responsabilidade individual e coletiva para 
com a saúde e a manutenção de ambientes, processos e condições de trabalho saudáveis;

CONSIDERANDO que a musicalidade proporciona estímulo à motivação, ao bem estar e ao desenvolvimento pessoal de seus 
componentes, bem como contribui para a sociabilidade e integração de servidores e magistrados;


