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Ato Oficial

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 20/2014

Data de
Publicação

06/11

Ementa
Avisa aos Magistrados e Chefes de Serventias
Judiciais/Substitutos sobre consulta ao SIPEN Sistema de Identificação Penitenciária e dá outras
providências.
DJERJ, ADM, n. 48, p. 2.

AVISO TJ/DGPES 1/2014

06/11

Informa sobre calendário de recadastramento de
magistrados e servidores aposentados e pensionistas
de magistrados, referente ao exercício de 2014.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 48, p. 20.

CONVOCAÇÃO CGJ SN5/2014

06/11

Convoca
para
o
treinamento
relativo
aos
procedimentos eletrônicos de envio, recolhimento e
comunicação de cumprimento de Mandados de
Prisão, através da integração do Sistema DCP com o
sistema informatizado da PCERJ - Polinter, a
realizar-se nos horários e locais que menciona.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 48, p. 27.

CONVOCAÇÃO NUR, 4 1/2014

06/11

Convoca os Titulares, Delegatários, Interventores e
Responsáveis
pelo
Expediente
dos
Serviços
Extrajudiciais, ou seus Substitutos Legais, para
participar de reunião com a equipe da Diretoria
Geral de Fiscalização Extrajudicial - DGFEX - desta
Corregedoria, a se realizar no dia 18 de Novembro
de 2014, no local e horário que menciona.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 48, p. 40.

PARECER CGJ SN189/2014

06/11

Dispõe sobre sugestão de edição de Provimento para
fins de alteração do caput, parágrafo primeiro e
parágrafo segundo do artigo 337 da CNCGJ Parecer.
DJERJ, ADM, n. 48, p. 31.

PORTARIA NUR,5 6/2014

06/11

Resolve determinar que todo e qualquer documento
a ser entregue aos serventuários dispostos nas
Unidades e Comarcas que integram este 5º NUR,
deverão
ser
devidamente
digitalizados
e
encaminhados via Malote Digital, respeitados os
formatos e limitações de tal sistema, a contar desta
data.
DJERJ, ADM, n. 48, p. 40.

PROVIMENTO CGJ 71/2014

06/11

Altera a redação do caput - in fine - e dos parágrafos
1° e 2°, do artigo 337 da Consolidação Normativa da
Corregedoria Geral da Justiça.
DJERJ, ADM, n. 48, p. 32.

RESOLUÇÃO TJ/OE 33/2014

06/11

Consolida as normas sobre a prestação jurisdicional
ininterrupta, por meio de plantão judiciário
permanente, e estabelece regras transitórias para
possibilitar obras emergenciais na sede do plantão.
DJERJ, ADM, n. 48, p. 23.
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