
 

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 
07 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 SN27/2019 07/05 

Dispõe sobre a celebração de termo aditivo ao convênio 

de cooperação recíproca visando o cumprimento de 

programas de monitoramento de penas e medidas 

alternativas à prisão, junto à central de penas e 

medidas alternativas da comarca de Valença, entre o 

Município de Barra do Piraí e o Tribunal de Justiça - 

Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 158, p. 8. 

ATO TJ SN28/2019 07/05 

Dispõe sobre convênio de cooperação recíproca visando 

o cumprimento de programas de monitoramento de 

penas e medidas alternativas à prisão, junto à central 

de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Nova 

Friburgo, entre a Associação dos Diabéticos de Nova 

Friburgo e o Tribunal de Justiça - Decisão.  

 

DJERJ, ADM, n. 158, p. 9. 

AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 32/2019 
07/05 

Torna públicas as modificações do Anexo I 

(cronograma) do Edital do LIX Concurso Público para 

Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou 

Registrais. 

 

DJERJ, ADM, n. 158, p. 2. 

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