
 

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 maio 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 EMERJ/ENTIDADES SN6/2019 13/05 

Convênio de cooperação técnica entre a Associação 

Comercial do Rio de Janeiro - ACRJ e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 162, p. 44. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN55/2019 13/05 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre o Grupo de Formação de 

Educadores Populares e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 162, p. 41. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN56/2019 13/05 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre o DEGASE - Centro de 

Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente - 

CRIAAD - Niterói e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 162, p. 41. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN57/2019 13/05 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre o Instituto Beneficente 

Batista Monte Hermom e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 162, p. 41. 

 

 

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

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=216248&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216243&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216244&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216245&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 

 


