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Ato Oficial
ATO CGJ SN274/2013

Data de
Publicação

22/08

Ementa
Dispõe sobre projeto de elaboração dos mandados
judiciais eletrônicos - Decisão.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 226, p. 12.

CONVOCAÇÃO CGJ 2/2014

22/08

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. 226, p. 15.

CONVOCAÇÃO CGJ 3/2014

22/08

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. 226, p. 15.

CONVOCAÇÃO CGJ 4/2014

22/08

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. 226, p. 16.

PROVIMENTO CGJ 41/2014

22/08

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. 226, p. 13.
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