
 

Com o objetivo de disseminar a informação jurídica, encaminhamos abaixo os Atos Oficiais do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, indexados pela equipe da Biblioteca do TJ/EMERJ e publicados no dia 
02 de setembro de 2021, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 

Conheça outros Atos do PJERJ: Provimentos, Resoluções etc., que estão disponibilizados no site do 
Tribunal de Justiça: www.tjrj.jus.br, em: Consultas > Legislação > Atos Oficiais do PJERJ. 

Os Boletins do Serviço de Referência Bibliográfica e Atendimento ao Usuário estão disponíveis na página 

da Biblioteca no endereço eletrônico: www.emerj.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais 

do PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

AVISO TJ 100/2021 02/09 

Avisa que, tendo em vista o Decreto nº 47.742, de 30 
de agosto de 2021 e o disposto no art. 66, II, da Lei de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de 
Janeiro, não haverá expediente forense nos órgãos do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro no dia 06 
de setembro de 2021 (segunda-feira), ficando 
suspensos os prazos processuais. 
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AVISO TJ/DGJUR 15/2021 02/09 

Avisa aos servidores(as) o resultado da seleção e o 

início das atividades, visando à participação no GEAP-
Processo Eletrônico. 

 

DJERJ, ADM, n. 2, p. 53. 

EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 17/2021 
02/09 

Faz pública a homologação pela comissão de concurso 
dos julgamentos dos recursos interpostos contra a 
primeira prova escrita (etapa discursiva) do XLVIII 
Concurso para Ingresso na Magistratura de Carreira do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, após 

análise pelas comissões examinadoras, e convoca os 
candidatos para as provas de sentença. 
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http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285835&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285839&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285837&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=285837&integra=1


PORTARIA NUR, 11 6/2021 02/09 

Resolve designar o magistrado dirigente do 11º NUR, 

para presidir a correição geral 2021 - mês de setembro, 
nos serviços notariais e registrais, bem como o servidor 
do setor de fiscalização do 11º NUR, que o 
acompanhará na diligência. 
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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