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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

AVISO TJ 38/2017 26/06 

 
Avisa aos Juízes de Direito que, excepcionalmente, no 
mês de julho/2017 as férias serão usufruídas no 
período de 02 a 31 do referido mês. 
 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 193, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN53/2017 26/06 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o Centro de 
Atenção e Atendimento à AIDS/CAAAIDS e o Tribunal 
de Justiça. 
 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 6. 

 

 

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. 
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