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CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES 

SN12/2019 
04/11 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 
dos participantes com a finalidade de integração 
institucional, com ênfase na pesquisa jurídica, entre a 
Universidade Federal Fluminense - UFF e a EMERJ.  

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 44, p. 11. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN131/2019 04/11 

Convênio de concessão de descontos nas mensalidades 

dos cursos ministrados pelas instituições de ensino das 
quais o IBMEC é mantenedor entre o Grupo IBMEC 
Educacional e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 8. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN132/2019 04/11 

Convênio de cooperação técnica e material visando à 
garantia da segurança e da proteção máxima das 
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, 
acelerando o acesso à justiça daquelas que estão com 
sua integridade física e até mesmo com a vida em risco, 
mediante a conjugação de esforços para apoio e 

atuação de equipe multidisciplinar, disponibilizados 
pela Prefeitura do Município de Itaboraí para atuarem 
no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher e Especial adjunto Criminal da referida 
Comarca, entre o Município de Itaboraí e o Tribunal de 
Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 8. 

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=217840&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217840&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218787&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218788&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN133/2019 04/11 

Convênio de cooperação, abrangendo o cumprimento 

de estágio obrigatório, não remunerado por bolsa-
auxílio e auxílio-transporte, com desempenho das 
atividades de aperfeiçoamento acadêmico-profissional, 
em auxílio às Equipes Técnicas Interdisciplinares Cíveis 
(ETICs), junto aos Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e de Cidadania (CEJUSC) e às Casas de 
Família, entre a Sociedade de Ensino Superior Estácio 
de Sá - SESES - Mantenedora da Universidade Estácio 
de Sá - UNESA e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 8. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN134/2019 04/11 

Convênio de recebimento, transferências para conta 
única do Tesouro do Município, o controle e o 
pagamento dos depósitos judiciais em dinheiro, 
tributários ou não tributários, nos quais o Município seja 
parte, bem como administração dos fluxos financeiros 
gerados pelo cumprimento do disposto na Lei 
Complementar nº 151/2015, entre o Município de 
Teresópolis, o Banco do Brasil S.A. e o Tribunal de 
Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 9. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN135/2019 04/11 

Convênio de cooperação técnica e material para 
implantação do programa de conciliação de débitos 
fiscais denominado "Programa Concilia Campos", 
visando resolver os conflitos oriundos da cobrança de 
créditos fiscais de titularidade do Município, no âmbito 
dos órgãos de autocomposição estabelecida ou serem 
implantados pelo Tribunal, entre o Município de Campos 
dos Goytacazes e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 9. 

PORTARIA TJ 3704/2019 04/11 

Designa os integrantes da Comissão de Seleção que 
atuará no Processo Administrativo TJRJ SEI Nº 
2019.0603124.  

 

DJERJ, ADM, n. 44, p. 4. 

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