
 

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 TJERJ e publicados no dia 08 de junho de 2017, 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.tjrj.jus.br > Biblioteca > 
Produtos > Boletins dos Atos Oficiais do PJERJ. 

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN44/2017 08/06 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Associação 
Pestalozzi de Niterói e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 183, p. 5. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN45/2017 08/06 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Associação da 
Casa de Caridade de Conservatória e o Tribunal de 
Justiça. 

 

 

DJERJ, ADM, n. 183, p. 6. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN46/2017 08/06 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Associação 
Pestalozzi de Nova Friburgo e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 183, p. 6. 

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.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://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202105&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202106&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202107&integra=1


EDITAL TJ/DEMOV 5/2017 08/06 

Faz público para conhecimento dos Desembargadores 
que se encontra aberta a inscrição para atuação no 
Plantão Judiciário, durante um semestre, nos meses 
de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e 
dezembro de 2017. 

 

DJERJ, ADM, n. 183, p. 8. 

 

 

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

 

 
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Ensino 
Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Dom Manuel, 37, térreo  
Tel.: 021 3133-6562/3133-6556 
E-mail: emerj.biblio@tjrj.jus.br 

 

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202108&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br
mailto:emerj.biblio@tjrj.jus.br
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