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Ato Oficial

CONVOCAÇÃO CGJ SN2/2014

Data de
Publicação

11/04

Ementa
Convoca os encarregados/substitutos das Centrais
de Mandado/NAROJAS relacionadas, bem como mais
um servidor por ele indicado, a participar de
treinamento de utilização do sistema SCM e dá
outras providências.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 147, p. 20.

AVISO TJ 42/2014

11/04

Avisa aos Magistrados que a autorização para
residência fora da Comarca de atuação é exigência
imposta pela Resolução nº 37 do Conselho Nacional
de Justiça e deve ser mantida devidamente
atualizada.
DJERJ, ADM, n. 147, p. 3.

RESOLUÇÃO CM 6/2014

11/04

Resolve alterar o artigo 16 da Resolução nº 13/2013
CM publicada em 13/12/2013.
DJERJ, ADM, n. 147, p. 20.

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 9/2014

11/04

Avisam aos Magistrados, Chefes de Serventias
Judiciais e Substitutos que quando do primeiro
recebimento de autos que envolvam pessoa presa
na qualidade de parte, testemunha ou Informante,
deverá ser realizada, imediatamente, consulta ao
SIPEN - Sistema de Identificação Penitenciária
quanto às informações a respeito do grau de
periculosidade do(a) detento(a).
DJERJ, ADM, n. 147, p. 2.
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