
 

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 
01 de outubro 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 

ATO EXECUTIVO TJ 144/2021 01/10 

Regulamenta o plantão judiciário do 2º grau de 
jurisdição durante o período de recesso forense, 

compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 
06 de janeiro de 2022.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 21, p. 27. 

AVISO CGJ 820/2021 01/10 

Comunica inscrição de servidores interessados em 
participar do GEAP-C CGJ. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 21, p. 37. 

AVISO TJ 114/2021 01/10 

Avisa aos servidores requisitados em atuação neste 
Poder Judiciário, que deverão preencher no Portal de 
Magistrados e Servidores até o dia 31 de outubro de 
2021, formulário de atualização cadastral, com vistas a 
prestação de informações ao eSocial. 

 

DJERJ, ADM, n. 21, p. 27. 

AVISO TJ/DGJUR 22/2021 01/10 

Avisa aos Senhores(as) Servidores(as) a abertura de 
inscrições de 04/10/2021 a 08/10/2021, visando à 
formação de cadastro para realização do GEAP-
Processo Eletrônico. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 21, p. 34. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://www.emerj.tjrj.jus.br/
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=286560&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286599&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286616&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=286598&integra=1


EDITAL TJ 4/2021 01/10 

Torna pública a retomada do LX concurso público para 

o provimento de cargos e a formação de cadastro de 
reserva no cargo de Técnico de Atividade Judiciária e 
do LXI do concurso público para o provimento de vagas 
e a formação de cadastro de reserva em cargos de 
Analista Judiciário. 

 

DJERJ, ADM, n. 21, p. 2. 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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