
 

 

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 TJERJ e publicados no dia 29 de 
agosto de 2016, 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.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais do PJERJ. 

 
                                                                                              

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

AVISO TJ 55/2016 29/08 

Avisa aos Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das 
Câmaras Cíveis de numeração 1ª a 22ª e aos Juízos 
com competência em matéria de fazenda pública, 
que ficam suspensos todos os processos pendentes, 
individuais ou coletivos, em curso no Município do Rio 
de Janeiro, que versem a respeito de planos de 
cargos, carreira e remuneração de integrantes da 
Guarda Municipal do Rio de Janeiro, com discussão 
acerca de movimentação e enquadramento na 
carreira, na qual a questão de direito é dizer se há ou 
se deixa de haver a retroatividade do disposto pela 
Lei Complementar nº 135/2014.  

DJERJ, ADM, n. 235, p. 2. 

AVISO CGJ 1297/2016 29/08 

Avisa aos Juízes de Direito, Dirigentes de NUR, 
Chefes de Serventias, Secretários das Direções dos 
Fóruns, Responsáveis pelo Setor de Pessoal dos 
Núcleos Regionais e servidores que participam do 
Regime Especial de Trabalho à Distância sobre o 
procedimento a seguir. 

DJERJ, ADM, n. 235, p. 67. 

 

(Referências: RAD-PJERJ-002, RAD-DGCOM-008 e RAD-DGCOM-027) 
 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: seind@tjrj.jus.br 
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Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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