
OFÍCIO Nº.  08/2021 – DF

COMARCA DE LAJEADO

Prezada Senhora Presidente:

Honra-me  cumprimentá-la  na  oportunidade  em  que,  transmito  algumas

orientações para acesso à prestação jurisdicional na Comarca de Lajeado, em razão de o site e

os  sistemas  de  informática  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Rio  Grande  estarem

indisponíveis momentaneamente, por questões técnicas.

Enquanto não restabelecido o sistema:

- no horário compreendido entre as 18h-09h (plantão) e durante o período de

expediente das 9h-18h – as petições de medidas urgentes, petições iniciais com pedido liminar

urgente e petições de medidas urgentes, em ações já ajuizadas, poderão ser encaminhadas por

e-mail para plantaoforo@gmail.com, devendo ser informado o servidor plantonista, por whatsapp

51 9 9991-6341 .

O serviço de atendimento pelo Balcão Virtual permanece disponível.

1ª Vara Cível – 9 9671-2669

2ª Vara Cível – 9 9551-1524

1ª Vara Crime – 9 9932-7917

2ª Vara Crime – 9 9792-9575

Vara de Família e Sucessões, JIJ– 9 9544-6860

Distribuição/Contadoria – 9 9606-7135

Direção do Foro – 9 9594-9961

Entende-se por medidas urgentes aquelas elencadas na Resolução nº.  71 do

Conselho Nacional de Justiça.

Considerando a excepcionalidade das circunstâncias, a probabilidade de rápida

resolução do problema e a dificuldade adicional  para expedição de alvarás  (sem acesso ao

processo), levantamento de gravames pelo RENAJUD, SISBAJUD, etc; solicito seja avaliada a

possibilidade  de  as  petições  se  restringirem  àquelas  situações  que  exigem

deliberação/providências imediatas, inadiáveis.

Ainda, peço que o peticionante faça constar em seus pedidos o nome e o e-mail

do advogado da parte adversa, para eventual necessidade de intimação acerca da decisão ou

para prévia manifestação.

Por  fim,  coloco-me inteiramente  à  disposição  da  classe dos  advogados  para

qualquer  esclarecimento,  pronta  mediação  de  alguma  dificuldade  que  surja  ou  para  o

aperfeiçoamento da sistemática aqui anunciada.

mailto:plantaoforumlajeado@gmail.com


Com votos de apreço e consideração.

Carmen Luiza Rosa Constante Barghouti,

      Juíza de Direito, Diretora do Foro. 


