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ORIENTAÇÕES PARA CHEGAR AO TJRJ - FÓRUM CENTRAL
(Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro)
Estimado cliente: ________________________________________________________________
sua audiência está marcada para o dia ____/_____/ 2017 às ___:____ no ___º JEC, sala _____

Favor levar Identidade e CPF – originais !!!
Segue orientação de como chegar ao FORUM central do TJ:
Endereço: Av. Erasmo Braga, 115 - Centro – Rio de Janeiro – RJ - CEP: 20.020-903 ou

Rua Dom Manuel, 37, Centro / CEP: 20.010-090 / Tel.: (0xx21) 3133-2000.

Pontos de Referência: Paço Imperial / Praça XV / Assembleia Legislativa / Terminal
Rodoviário Menezes Côrtes
Acesso de Metrô: Estação mais próxima - Carioca
Acesso de Ônibus: Ônibus que transitem nas proximidades da Praça XV ou Terminal
Menezes Côrtes (NÃO RECOMENDAMOS utilizar ônibus no centro do RJ).
Orientações: NÃO RECOMENDMOS IR DE ÔBNIBUS para o Fórum central.
SAINDO DA BAIXADA:
Pegar o metrô na estação Pavuna e descer na estação Carioca. Seguir sentido Av.
Rio Branco em direção ao Edifício Garagem Menezes Cortes.
OBS.: Tempo de viagem da Pavuna até estação Carioca: em média 50 minutos.
Tempo caminhando da estação Carioca até o Fórum: em média 15 minutos.
Se for de ônibus saindo do escritório: Vilar dos Teles X Candelária (Reginas) - Descer no
final e seguir pela Rua Primeiro de Março – Tempo de viagem indeterminado por conta do
transito, em média uma 01:30h, após, caminhar por 15 minutos até o fórum. Ou Mageli....

RESTRIÇÕES DE ENTRADA AO FORUM
Proibido acesso com objetos cortantes, pontiagudos ou que ofereçam perigo a terceiros.
Proibido acesso para homens de bermudas, shorts, camisetas, calçando chinelo.
Proibido acesso para mulheres com mini saias ou roupas transparentes.
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Orientações no dia OU após a audiência:
No dia da audiência marcada poderá ocorrer várias situações:
1º) A audiência ser redesignada (adiada para outro dia) por motivos alheios à vontade das
partes (ausência do juiz ou conciliador; não localização do processo; falta de energia ou sistema etc).
2º) A audiência pode ser apenas de conciliação e NÃO havendo acordo, será marcada uma
nova audiência de instrução e julgamento diretamente com o juiz leigo ou togado. Esta nova
audiência poderá ser no mesmo dia ou em outro determinado pela justiça.
3º) Poderá HAVER ACORDO. Neste caso, se houver o pagamento de indenização o valor
acordado poderá ser pago da seguinte forma:
3.1 – ID DEPOSITO – Deposito realizado pelo réu no banco do Brasil em conta
judicial e ficará à disposição do juízo. O prazo para liberação desta modalidade de
pagamento tem sido em média de 60 (sessenta dias) isto considerando que:
3.1.1 - A empresa geralmente paga em até 15 (quinze) dias úteis (= 20 dias corridos);
3.1.2 - Depois tem que ser juntado ao processo o comprovante de pagamento
3.1.3 – Após ser juntado, o advogado é chamado para conferir o valor e demais obrigações do
acordo a fim de dar quitação;
3.1.4 – Após a quitação o mandado de pagamento é enviado para digitação;
3.1.5 – Após a digitação é enviado para conferência e assinatura do juiz
3.1.6 – Somente após todo o procedimento acima o mandado de pagamento é recolhido pelo banco
do Brasil e após 2 (dois) dias úteis estará disponível para recebimento.

3.2 – DEPOSITO em conta bancaria do escritório de advocacia – Neste caso, conforme
previsão contratual o valor estará disponível em até 3 (três) dias úteis após o recebimento pelo
escritório. Caso não haja o cumprimento do acordo haverá pedido de execução com
aplicação da respectiva multa, e neste caso NÃO há previsão para o recebimento.
3.3 - DEPOSITO em conta bancaria do próprio autor (cliente) – Neste caso o cliente
pagará o honorário diretamente ao escritório ou por deposito bancário no BANCO DO
BRASIL conta corrente 64.821-3, agência 0751-X, devendo enviar comprovante. Caso não
haja o cumprimento do acordo haverá pedido de execução com aplicação da respectiva
multa e neste caso NÃO há previsão para o recebimento.
4º) Poderá NÃO HAVER acordo e ser marcada a LEITURA DE SENTENÇA quando o juiz
vai dizer o que entende da ação. (NEM SEMPRE SAI NO DIA MARCADO). Da sentença
cabe embargos por 5 dias e recurso por 10 dias para ambas as partes. Havendo recurso
NÃO HÁ PRAZO para julgamento nem previsão do resultado.
5º) Outras dúvidas favor comparecer pessoalmente ao escritório para serem sanadas.
S J Meriti, RJ,
Júlio C Corrêa
Advogado
OAB/RJ 154.295

