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Ato Oficial
ATO CGJ SN274/2013

Data de
Publicação

07/08

Ementa
Dispõe sobre projeto de elaboração dos mandados
judiciais eletrônicos - Decisão.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 216, p. 22.

AVISO CGJ 1074/2014

07/08

Avisa aos Analistas Judiciários na especialidade
execução de mandados, em exercício em unidade
administrativa ou judicial, com intento de ser
removidos para as Centrais de Cumprimento de
Mandados das Comarcas de Bom Jesus de
Itabapoana, Itaperuna, Miracema e Santo Antônio
de Pádua (10° NUR), que poderão manifestar
interesse através de requerimento na forma deste
Aviso.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 216, p. 26.

AVISO TJ 65/2014

07/08

Avisa as Unidades Jurisdicionais e Administrativas do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
sobre o Ofício Circular n. CNJ OFI 2014/00111 do
CNJ que dispõe acerca da desnecessidade do
encaminhamento à Controladoria Geral da União
(CGU) de expedientes e cópia de decisões judiciais
condenatórias por improbidade administrativa,
especialmente as relativas à proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios fiscais e
creditícios, direta, ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
DJERJ, ADM, n. 216, p. 2.

AVISO TJ/DGPES 1/2014

07/08

Informa sobre calendário de recadastramento de
magistrados e servidores aposentados e pensionistas
de magistrados, referente ao exercício de 2014.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 216, p. 11.

AVISO TJ/OUVIDORIA 9/2014

07/08

Divulga os resultados estatísticos da Ouvidoria-geral
do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
referentes ao mês de julho de 2014.
DJERJ, ADM, n. 216, p. 13.

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN117/2009

07/08

Convênio de cooperação para proporcionar a jovens
na faixa etária de 16 a 24 anos, em cumprimento de
medida socioeducativa ou em extinção, a primeira
experiência profissional no mercado formal de
trabalho entre o Instituto Brasileiro de Inovações em
Saúde Social e o Tribunal de Justiça.
Alteração. DJERJ, ADM, n.216, p. 10.

CONVOCAÇÃO CGJ 2/2014

07/08

Convoca dois servidores (sendo um deles o Chefe de
serventia judicial/substituto) de todas as serventias
judiciais do 1º NUR, com exceção das serventias que
possuam competência FAMÍLIA e CRIMINAL, a
participarem de treinamento para a remessa
eletrônica de Mandados de citação, intimação e
notificação, através do sistema DCP, para qualquer
Central de Mandados/NAROJA do Estado do Rio de
Janeiro, independentemente de Carta Precatória, na
data e no local mencionados.
Republicação. DJERJ, ADM, n.216, p. 24.

CONVOCAÇÃO CGJ 3/2014

07/08

Convoca dois servidores (sendo um deles o Chefe de
serventia judicial/substituto) de todas as serventias
judiciais dos 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º e 13º
NUR's, com exceção das serventias que possuam
competência FAMÍLIA e CRIMINAL, a participarem de
treinamento para a remessa eletrônica de Mandados
de citação, intimação e notificação, através do
sistema
DCP,
para
qualquer
Central
de
Mandados/NAROJA do Estado do Rio de Janeiro,
independentemente de Carta Precatória, na data e
no local mencionados.
Republicação. DJERJ, ADM, n.216, p. 24.

CONVOCAÇÃO CGJ 4/2014

07/08

Convoca dois servidores (sendo um deles o Chefe de
serventia judicial/substituto) de todas as serventias
judiciais dos 2º, 3º, 4º e 5º NUR's, com exceção das
serventias que possuam competência FAMÍLIA e
CRIMINAL, a participarem de treinamento para a
remessa eletrônica de Mandados de citação,
intimação e notificação, através do sistema DCP,
para qualquer Central de Mandados/NAROJA do
Estado do Rio de Janeiro, independentemente de
Carta Precatória, na data e no local mencionados.
Republicação. DJERJ, ADM, n.216, p. 25.

PARECER CGJ SN131/2014

07/08

Dispõe sobre edição de Aviso a fim de viabilizar
remoção de oficiais de justiça avaliadores para as
Centrais de Cumprimento de Mandados das
Comarcas de Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna,
Miracema e Santo Antônio de Pádua (10° NUR) Parecer.
Republicação. DJERJ, ADM, n.216, p. 26.

PROVIMENTO CGJ 41/2014

07/08

Regulamenta a remessa, pela via eletrônica, de
mandados de notificação, intimação e/ou de citação
dentro do Estado do Rio de Janeiro, quando não for
hipótese de sua efetivação por via postal, vedandose a possibilidade de expedição de Carta Precatória
para tais fins, e dá outras providências.
Republicação. DJERJ, ADM, n.216, p. 23.
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