
 

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 
01 de fevereiro 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 NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

3/2019 
01/02 

Dispõe sobre a concessão de acesso para servidores do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao 
sistema BACEN JUD. 

 

DJERJ, ADM, n. 101, p. 2. 

AVISO TJ 96/2018 01/02 

Declarações de bens e de rendimentos. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 101, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN16/2017 01/02 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre A Minha Casa 
Associação Civil de Amparo ao Menor e o Tribunal de 

Justiça.  

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 101, p. 
39. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN21/2019 01/02 

Convênio de cooperação técnica e material para a 

prestação jurisdicional no momento da cobrança da 
dívida ativa e para recebimento conjunto do montante 
da Dívida Ativa Municipal e das custas judiciais e taxa 
judiciária devidas nos respectivos processos judiciais 
entre o Município de Barra do Piraí, o Banco do Brasil 
S.A. e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 101, p. 40. 

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=214687&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214687&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213901&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200224&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214689&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN50/2018 01/02 

Convênio de cooperação técnica e material para 
instalação de posto de atendimento e de ocupação de 
área no Fórum Central da Comarca da Capital por parte 
da Procuradoria Geral do Município para 

aperfeiçoamento dos serviços de execução da dívida 
ativa entre o Município do Rio de Janeiro e o Tribunal 
de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 101, p. 
38. 

 

 

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