
 

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 
13 de junho 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 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN68/2019 13/06 

Convênio que consiste na cessão de no mínimo 01 (um) 

profissional formado em serviço e habilitado nessa 

especialidade, para atuar nos Juízos de direito da 

Comarca de Itaguaí entre o Município de Itaguaí e o 

Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 185, p. 13. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN69/2019 13/06 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre a Associação Beneficente 

Turma da Alegria - ABTA e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 185, p. 13. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN70/2019 13/06 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre a Sociedade Beneficente de 

Anchieta e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 185, p. 13. 

PORTARIA TJ 2478/2019 13/06 

Altera a composição do Comitê Gestor de Contas 

Especiais do Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 185, p. 9. 

 

 

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