
 

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 
29 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 

ATO TJ SN31/2019 29/05 

Dispõe sobre convênio de cooperação objetivando 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, junto à Vara de Execuções Penais 
/ Divisão de Penas e Medidas Alternativas da Comarca 
da Capital entre a SBA - Sociedade Beneficente 

Anchieta e o Tribunal de Justiça - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 174, p. 5. 

ATO TJ SN32/2019 29/05 

Dispõe sobre convênio de cooperação mútua visando 
execução de medidas e penas restritivas de direito, 

mediante inspeção sobre o foco interdisciplinar da 
Central de Penas e Medidas Alternativas - CPMA - 
Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 174, p. 8. 

AVISO CGJ 622/2019 29/05 

Avisa aos Chefes de Serventias que, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contados a partir da publicação 
do presente, deverão providenciar a certidão a que se 
refere o artigo 5º, do Ato Normativo Conjunto nº 
4/2019 e encaminhá-la à Corregedoria-Geral de 
Justiça, sob pena de responsabilidade funcional. 

 

DJERJ, ADM, n. 174, p. 30. 

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=216634&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216638&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216640&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN63/2019 29/05 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio de Pádua e 

o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 174, p. 18. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 7/2019 
29/05 

Ementário de Jurisprudência Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 174, p. 22. 

PROVIMENTO CGJ 22/2019 29/05 

Regulamenta as nomeações de auxiliares da justiça e 
dá outras providências.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 174, p. 30. 

 

 

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