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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMUNICADO Nº 257/2015
A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo comunica aos Senhores Magistrados, Promotores de Justiça,
Defensores Públicos, Procuradores, Advogados, demais profissionais do Direito e público em geral, em razão da implantação
do processo eletrônico das execuções fiscais estaduais e municipais, que ficam suspensos os prazos processuais no Setor
de Execuções Fiscais do Foro Distrital de Paulínia, no período de 09/02/2015 a 13/02/2015, sem prejuízo do atendimento ao
público.

COMUNICADO Nº 256/2015
(Protocolo CPA Nº 2014/22158)
A Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça COMUNICAM aos Magistrados,
Dirigentes e Servidores das Unidades Judiciais Híbridas e Digitais do Foro Cível Central – Fórum João Mendes Junior,
informatizadas com o Sistema SAJPG5, que a funcionalidade da JUNTADA AUTOMÁTICA será disponibilizada a partir de 18
de fevereiro de 2015 para os processos exclusivamente digitais.
A funcionalidade abrange todas as petições diversas recebidas pelo portal E-SAJ, inclusive as petições pendentes de juntada
por ocasião de sua implantação, as quais serão capturadas no sub-fluxo “petição intermediária – ag. cadastramento” pela
rotina que automaticamente as cadastra e junta nos respectivos autos digitais, fazendo uma cópia do processo para a fila
“Petições Juntadas – Ag. Análise”.
A fila “Petições Juntadas – Ag. Análise” contém as atividades necessárias para o trâmite processual, inclusive possibilita a
exclusão de cópias dos processos em outras filas.
Os atos ordinatórios emitidos a partir da fila “Petições Juntadas – Ag. Análise”, ao serem assinados e liberados, promoverão
automaticamente a remoção do processo desta fila.
O sistema não obsta a juntada automática de petições diversas de processos em grau de recurso; identificado interesse para
o julgamento de segunda instância, caberá à unidade a comunicação por e-mail da entrada da petição.
As categorias “Incidente Processual” e “Recurso” (embargos infringentes da execução fiscal, agravo em execução e recurso
em sentido estrito) não serão atingidos pela juntada automática e por isso continuarão a ser cadastrados e juntados a partir
da fila “Petição intermediária – A. Cadastramento”.

VITALICIAMENTO DOS JUÍZES DO 183º CONCURSO DE INGRESSO NA MAGISTRATURA
COMUNICADO Nº 255/2015
A Presidência do Tribunal de Justiça convoca os MM. Juízes nomeados em caráter vitalício por atos de 24.09.2014 e
04.02.2015, a comparecer no dia 06 de março, sexta-feira, às 14 horas, no “Salão dos Passos Perdidos” - Palácio da Justiça
- 2º andar, para prestar compromisso perante o Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
(13, 18 e 19/02/2015)

COMUNICADO Nº 253/2015
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Mair Anafe, Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça,
COMUNICA que, nos dias 16 e 18 de fevereiro do corrente não haverá distribuição dos feitos em grau de recurso (Apelações)
às Câmaras de Direito Público (1ª a 18ª Câmaras e Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente).
(13 e 18/02/2015)
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

