
 

Orientação da Logística dos Serviços 
Prestados Pelo Jurídico do SIMERJ 

Horários para atendimento:Início das 10h30min. até as 16h30min.  

Horário de Almoço: das 12:00 horas as 13:00 horas 

Na Segunda – Feira:Atendimento Presencial com o Doutor Jair / Obs.: É 
necessário fazer contato antes com a senhora Iara, para agendar com 
antecedência o Atendimento Presencial, pois há necessidade de conferir a 
agenda de audiências do Advogado, faça contatoatravés dos celulares nº 
(21) 98134 – 7150 (WhatsApp) / (21) 97712 - 7875 (direto) ou pelo e-mail 
jurídico.novo@simerj.org.br 

Nas Segundas e Quartas – Feiras:Serão destinadas ao pagamento de 
alvarás do Processo 4,44% / Obs.: Só comparecer as Pessoas que 
receberam mensagens via WhatsApp ou por E-mail, informando que seu 
alvará já foi expedido, nessa mensagem será especificado o dia do seu 
comparecimento. 

Nas Quintas – Feiras:Atendimento Presencial com a senhora Iara, tirar 
dúvidas de processos cuja as gestões sejam do SIMERJ  

Atendimento via celular nº (21) 98134 – 7150 (WhatsApp), todos os 
dias (das segundas as sextas – feiras) das 10h30min. até as 16h30min, porém 
suas dúvidas serão respondidas em até 03 dias, após realizadoo seu contato. 

Nas Terças e Sextas – Feiras: Expediente Interno (Scanner Documentos, 

Visitas as Varas Processuais e etc....) / Obs.:Em hipótese alguma 
haverá Atendimento Presencial no Departamento do Jurídico. 

Os Processos Coletivos do Acordão da Empresa RIOTRILHOS (7,069%) nº 
0134900-41.2005.5.01.0017 e/o (9,16%) nº 0080200-24.2006.5.01.0036, 
(9,85%) nº 0202100-63.2001.5.01.0063, (32,95%) nº 0107400-
39.2005.5.01.0004 e o (4,10%) nº 0068400-33.2009.5.01.0023, dúvidas, 
questionamentos e agendamentos presenciais deverão ser encaminhadas ao 
escritório FAGUNDES ADVOGADOS ASSOCIADOS prioridariamente de forma 

online peloe-mail acordao@fagundesadvogados.com 
Porem se mesmo assim ficar alguma duvida ligar para o celular/whatsapp (21) 
97888 – 6236, fala com Sra. Julia Freitas caso a duvida não tenha sido  
solucionada via celular, aproveite a ligação e agende uma visita presencial, 
que será marcado o dia e hora para comparecerno endereço:Avenida 
Calógeras nº 06 – sala 605 – Centro – RIO DE JANEIRO. 

 

 


