
 

ÍNDICE DOS BOLETINS DO SERVIÇO DE DIFUSÃO 
2014 

 

Comunicamos que podem ocorrer alterações nos links disponibilizados, em função de modificações 
realizadas no site de origem. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 178                     Divulgado em 01-12-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJ do Rio ganha mais uma desembargadora 
• Presidente do TJ de São Paulo faz palestra na Emerj 
• TJRJ mantém condenação de falsa enfermeira acusada de sequestrar bebê 
• Estudantes de escolas municipais do Rio visitam o Antigo Palácio da Justiça 
• TJRJ oferece prêmio para vencedor do novo projeto de web design 
• Comarca de São Gonçalo também realizará casamento comunitário 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Ministra mantém validade de pensão a menor sob guarda 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6204
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280798


 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Hospital do SUS não é parte legítima em cessão de direitos de valores do DPVAT 
• Definidos requisitos para decretação de indisponibilidade de bens em execução fiscal 
• O direito dos indivíduos transexuais de alterar o seu registro civil 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Reclamações STJ – Matérias Controvertidas – Turmas Recursais 

Comunicamos que foi atualizado o arquivo com as Reclamações que tratam de controvérsias 
envolvendo Acórdãos das Turmas Recursais e a Jurisprudência do STJ no link Reclamações STJ 
– Matérias Controvertidas – Turmas Recursais. Ressaltamos que a ordenação do referido 
arquivo é por Unidade da Federação / Número da Reclamação. São Reclamações destinadas 
a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a Jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça, conforme Resolução 12 /2009 STJ. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0360273-44.2012.8.19.0001 – rel. Des. Luiz Fernando de Carvalho, j. 19.11.2014 e p. 
26.11.2014 

 

Fonte: Terceira Câmara Cível 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/ultimas/Hospital-do-SUS-não-é-parte-legítima-em-cessão-de-direitos-de-valores-do-DPVAT
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/ultimas/Definidos-requisitos-para-decretação-de-indisponibilidade-de-bens-em-execução-fiscal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/ultimas/O-direito-dos-indivíduos-transexuais-de-alterar-o-seu-registro-civil
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/reclamacoes-stj.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/reclamacoes-stj.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400187099


 

• 0046242-27.2014.8.19.0000 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 18.11.2014 e p. 25.11.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 177                     Divulgado em 28-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 13.045, de 25 novembro de 2014 - Altera as Leis nos 9.263, de 12 de janeiro de 
1996, que “regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento 
familiar, estabelece penalidades e dá outras providências”, e 10.289, de 20 de setembro de 
2001, que “institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata”, a fim de 
garantir maior efetividade no combate à doença. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047397A3E95045B97CF98140D8A1C6BCFFC5033B485629
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13045.htm


NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Ministro do STF lança livro no TJRJ na segunda, dia 1º 
• Procurador da República usa sala de videoconferência do TJRJ e elogia sistema 
• Violência doméstica é tema da 15ª edição do Café com Conhecimento 
• Dia do Sim do TJ do Rio reunirá 2000 casais no Maracanãzinho 
• Terceira Vice- Presidência do TJRJ alcança o Nível Gerenciado do SIGA 
• Sistemas de informática do TJRJ param neste final de semana para manutenção 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Intervalo de 15 minutos para mulheres antes de hora extra é compatível com a Constituição 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Benefício de Renda Certa da Previ cabe a quem contribuiu por mais de 360 meses na ativa 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa selecionada 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre diversos temas 
jurídicos, organizadas pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do 
PJERJ. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5908
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6008
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5907
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280715
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/ultimas/Benefício-de-Renda-Certa-da-Previ-cabe-a-quem-contribuiu-por-mais-de-360-meses-na-ativa


Informamos a atualização da pesquisa Descarga Elétrica, que encontra-se no Grupo Direito 
Administrativo, Tema Responsabilidade Civil do Estado. 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0462605-89.2012.8.19.0001 – rel. Des. Elisabete Filizzola, j. 26.11.2014 e p. 28.11.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

• 0177090-12.2008.8.19.0001 – rel. JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 28.08.2014 e p. 
02.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/descarga-eletrica.pdf/5ce84f1a-7b9b-4d43-b136-f85d93ea73ce
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000491DA03579A8055ECED15F355ED4EF70CC5033D113636
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043541D85A98E69DFC6035192C96EF25A9C503265D510A


 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 176                     Divulgado em 27-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6926, de 26 de novembro de 2014 - Altera a lei nº 5.488, de 22 de junho de 
2009. Lei Estadual nº 5488, de 22.06.2009. 

 

• Lei Estadual nº 6924, de 26 de novembro de 2014 - Altera a lei nº 4.285, de 12 de março de 
2004, que dispõe sobre a aplicação do art. 341 da Constituição Estadual. Lei Estadual nº 
4285, de 12.03.2004. 

 

• Lei Estadual nº 6923, de 26 de novembro de 2014 - Ficam os hipermercados, supermercados, 
mercados e afins obrigados a acomodarem, para exibição única, específica e de destaque, 
produtos alimentícios recomendados para pessoas com doença celíaca e intolerantes à 
lactose. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Museu da Justiça amplia o atendimento ao público 
• O Judiciário, as Empresas e a Lei Anticorrupção são temas de seminário no TJRJ 
• Fórum de São Pedro da Aldeia recebe o primeiro portal de controle de acesso 
• Servidores do TJRJ recebem treinamento no Dia Estadual de Prevenção de Desastres 
• TJ do Rio participa de projeto social na Taquara 
• DIATI convida para o último encontro das Jornadas Interdisciplinares deste ano 
• Caso João Roberto: julgamento do PM William de Paula é adiado 
• TJ do Rio acumula índices superiores a 80% na Semana Nacional da Conciliação 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/d959b93bbd7dc4be83257d9d005a7da9?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/c42b13863704b8ea832575de006f83ef?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/168a671aff3217f983257d9d005a0090?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/ee6d602e0136333283256e580054ac89?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/ee6d602e0136333283256e580054ac89?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/20de7d814445cacc83257d9d0059ac54?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5906
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6106


NOTÍCIAS STF 

 

• Plenário reafirma jurisprudência sobre imunidade tributária da ECT 
• Cassada sentença que afrontou decisão do STF sobre Estatuto do Desarmamento 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Relator vota pela não incidência de IR sobre abono de férias gozadas, e julgamento é 
suspenso 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Prevenções das massas falidas – 1ª Vice-Presidência 
Atualização 

Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massas Falidas para as elencadas 
abaixo no Banco do Conhecimento em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos 
Judiciários de Segunda Instância. 

 Massa Falida de Banco Atlantis S.A. 
 Massa Falida de Banco GNPP S.A 
 Massa Falida de Gráfica Cervantes Editora LTDA 
 Massa Falida de Rivel Rio Veículos e Peças LTDA. 

Navegue na página e acesse as demais Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280618
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280592
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Relator-vota-pela-não-incidência-de-IR-sobre-abono-de-férias-gozadas,-e-julgamento-é-suspenso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Relator-vota-pela-não-incidência-de-IR-sobre-abono-de-férias-gozadas,-e-julgamento-é-suspenso
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas


JULGADOS INDICADOS 

 

• 0172297-64.2007.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 03.09.2014 e p. 10.09.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

• 0057051-76.2014.8.19.0000 – rel. Des. Marcus Basilio, j. 25.11.2014 e 27.11.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 175                     Divulgado em 26-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F81A833520E04D316975F5BD0E0A30C1C503285D2145
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000417C86EB7DAB64AE7CE8EDC9F7B7BDC97C5033C48404B


• Lei nº 13.045, de 25 novembro de 2014 - Altera as Leis nos 9.263, de 12 de janeiro de 1996, 
que “regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, 
estabelece penalidades e dá outras providências”, e 10.289, de 20 de setembro de 2001, que 
“institui o Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata”, a fim de garantir maior 
efetividade no combate à doença 

 

• Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014 - Altera a Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal; dispõe sobre critérios de indexação dos contratos de 
refinanciamento da dívida celebrados entre a União, Estados, o Distrito Federal e Municípios; 
e dá outras providências 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Presidente do TJRJ faz Reunião de Análise da Estratégia com magistrados e diretores 
• Projetos 'Fique Esperto' e 'Falando Sério' encerram atividades na Região Serrana do Rio 
• Desembargador Sebastião Rugier Bolelli é homenageado pelo TJRJ 
• TJRJ recebe Selo Justiça em Números do CNJ 
• Ex-prefeito de São Pedro da Aldeia é condenado por improbidade 
• Presidente do TJ fala sobre soluções alternativas de conflitos em seminário 'Global 

Mediation' 
• TJ do Rio alcança índices positivos na Semana Nacional da Conciliação 
• TJRJ decide que família de Amarildo será indenizada pelo Estado 
• TJRJ instala dois juizados que funcionarão somente com processos eletrônicos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• 1ª Turma cassa liminar que concedia liberdade ao empresário Raymond Whelan 
• Decisão garante prosseguimento de ação penal contra acusado de agredir a mãe 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13045.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp148.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/6001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5901
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280502
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280489


NOTÍCIAS STJ 

 

• É indispensável a comunicação ao devedor antes de sua inscrição no Cadin 
• Limite econômico para concessão do auxílio-reclusão pode ser flexibilizado 
• Motorista que deixou carro aberto com chave na ignição perde direito ao seguro 
• Juiz não pode condenar banco a pagar dano social que não foi pedido pelo autor de ação 

individual 
• Garante que oferece imóvel em hipoteca pode ser executado individualmente como devedor 
• É possível substituir penhora no rosto de inventário por penhora direta sobre bens 
• Nível de corrupção revelado na operação Lava Jato choca ministros do STJ 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa selecionada 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre diversos temas 
jurídicos, organizadas pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do 
PJERJ. 

Informamos a atualização da pesquisa Amputação de Membro, que encontra-se no Grupo 
Direito Administrativo, Tema Responsabilidade Civil do Estado. 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0028362-16.2010.8.19.0209 – rel. JDS. Des. Tula Corrêa de Mello Barbosa, j, 12.11.2014 e p. 
25.11.2014 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/É-indispensável-a-comunicação-ao-devedor-antes-de-sua-inscrição-no-Cadin
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Limite-econ%C3%B4mico-para-concess%C3%A3o-do-aux%C3%ADlio%E2%80%93reclus%C3%A3o-pode-ser-flexibilizado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Motorista-que-deixou-carro-aberto-com-chave-na-ignição-perde-direito-ao-seguro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Juiz-não-pode-condenar-banco-a-pagar-dano-social-que-não-foi-pedido-pelo-autor-de-ação-individual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Juiz-não-pode-condenar-banco-a-pagar-dano-social-que-não-foi-pedido-pelo-autor-de-ação-individual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Garante-que-oferece-imóvel-em-hipoteca-pode-ser-executado-individualmente-como-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/É-possível-substituir-penhora-no-rosto-de-inventário-por-penhora-direta-sobre-bens
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Nível-de-corrupção-revelado-na-Operação-Lava-Jato-choca-ministros-do-STJ
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/amputacao-membro.pdf/413433be-8316-4380-b426-3a23b79a9150
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048DDC0C2F867E8A3D757894EB5233B6DAC5033B56162E


 

• 0009326-86.2009.8.19.0026 – rel. Des. José Augusto de Araujo Neto, j. 18.11.2014 e p. 
25.11.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Criminal nº 14, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
concernentes a prática de crime contra as relações de consumo por venda de produtos fora 
do prazo de validade e impróprios para o consumo, crime de extorsão praticado por 
flanelinha e fraude à fiscalização tributária pela omissão, em livro fiscal, de operações 
geradoras de I.C.M.S. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 174                     Divulgado em 25-11-2014 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045153E5555DC8309C4EB9174B30225A08C5033B4D0C45
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000014
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000014


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Semana Nacional da Conciliação: primeiro dia tem 82% de acordos 
• Ministro Ricardo Lewandowski participa de evento sobre mediação no TJRJ 
• Justiça Itinerante chega ao Complexo da Maré 
• Semana de Conciliação no TJ do Rio começa com lançamento de cartilha 
• TJ do Rio empossa dois novos desembargadores 
• Advogado que fraudava ações indenizatórias é condenado a 40 anos de prisão 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Presidente do STF participa de encontro internacional sobre mediação no Rio 
• Aplicação do teto à remuneração de interino de serventia é tema de repercussão geral 
• Direito à nomeação de candidatos fora do número de vagas tem repercussão geral 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Julgamento sobre prescrição nesta quarta (26) afetará milhões de execuções fiscais 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5611
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5610
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5609
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280425
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280358
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280299
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Julgamento-sobre-prescrição-nesta-quarta-(26)-afetará-milhões-de-execuções-fiscais


• Profissional com licenciatura em educação física deve se limitar ao ensino básico 
• É nula notificação que não indica corretamente o credor fiduciário 
• Cabe à Justiça comum processar militar quando há dúvida sobre dolo em crime contra civil 
• STJ na luta para eliminação da violência contra a mulher 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Revista Jurídica – Inelegibilidades: Lei da Ficha Limpa x Lei de Improbidade Administrativa. 
Exclusão ou Complementariedade? 

Comunicamos a disponibilização da Revista Jurídica, sob o tema Inelegibilidades: Lei da Ficha 
Limpa x Lei de Improbidade Administrativa. Exclusão ou Complementariedade?, de autoria 
do Juiz de Direito João Luiz Ferraz de Oliveira Lima. A referida publicação eletrônica encontra-
se disponibilizada no portal institucional do TJRJ e na página do Banco do Conhecimento em 
Revistas/ Revista Jurídica. 

A Revista Jurídica objetiva proporcionar à comunidade jurídica uma visão geral de como se 
tem posicionado os Tribunais Estaduais e Cortes Superiores a respeito de temas específicos, 
sugeridos pelo autor do artigo ou selecionados pela equipe de Jurisprudência do 
Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento (DGCOM/DIJUR). 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Profissional-com-licenciatura-em-educação-física-deve-se-limitar-ao-ensino-básico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Profissional-com-licenciatura-em-educação-física-deve-se-limitar-ao-ensino-básico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/É-nula-notificação-que-não-indica-corretamente-o-credor-fiduciário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Cabe-%C3%A0-Justi%C3%A7a-comum-processar-militar-quando-h%C3%A1-d%C3%BAvida-sobre-dolo-em-crime-contra-civil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/STJ-na-luta-para-eliminação-da-violência-contra-a-mulher
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/09/
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/09/
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/09/
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-juridica
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-juridica


JULGADOS INDICADOS 

 

• 0107519-22.2006.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 03.09.2014 e p. 05.05.2014. 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

• 0214371-41.2004.8.19.0001 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 30.09.2014 e p. 05.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0004311-40.2009.8.19.0058 – rel. Des. Leila Albuquerque, j. 23.10.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Sem Conteúdo 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 173                     Divulgado em 24-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004307E609CD60016663C1ECC58A52EB632C50328122842
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000455C0644837B426F83CF8FD7B9E908ED5C50327562062
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004250A0E876A06E652DBB9470ED0A1951FC50335035D2D


 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJ do Rio e Secretaria de Direitos Humanos promovem 160 casamentos homoafetivos 
• 'Café com Conhecimento' recebe o juiz Rafael de Oliveira Mônaco 
• TJ suspende prazos da 4ª Vara Cível e da 1ª Vara de Órfãos da Capital 
• Juiz leigo: mais 39 convocados para inscrição no curso de formação 
• TJRJ lança cartilha sobre conciliação e mediação 
• Portal institucional: TJ do Rio oferece prémio para vencedor do novo projeto web design 
• Inovação da Terceira Vice- Presidência beneficia advogados 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Explosão de litigiosidade exige mudanças no Judiciário, afirma Ricardo Lewandowski 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Juros moratórios ficam suspensos com a decretação da liquidação extrajudicial 
• Prazo final para ação rescisória deve ser prorrogado se cair no fim de semana ou feriado 
• Usufrutuário tem legitimidade para propor ação reivindicatória 
• Simulação gera nulidade de alienações e garante direito de partilha a ex-cônjuge 
• Ministra Nancy Andrighi anuncia criação de varas especializadas em mediação e arbitragem 
• Pleno delimita atribuições de relator no julgamento de agravos 
• Prazo prescricional vencido no recesso deve ser prorrogado para o primeiro dia útil seguinte 
• Mantida decisão que condenou vereador de Curitiba e sua esposa por improbidade 
• Banco de montadora responde por defeito de veículo comprado em concessionária da marca 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5608
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5408
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5510
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5508
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5507
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5506
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=280214
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Juros-moratórios-ficam-suspensos-com-a-decretação-da-liquidação-extrajudicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Prazo-final-para-ação-rescisória-deve-ser-prorrogado-se-cair-no-fim-de-semana-ou-feriado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Usufrutuário-tem-legitimidade-para-propor-ação-reivindicatória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Simulação-gera-nulidade-de-alienações-e-garante-direito-de-partilha-a-ex–cônjuge
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Ministra-Nancy-Andrighi-anuncia-criação-de-varas-especializadas-em-mediação-e-arbitragem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Pleno-delimita-atribuições-de-relator-no-julgamento-de-agravos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Prazo-prescricional-vencido-no-recesso-deve-ser-prorrogado-para-o-primeiro-dia-útil-seguinte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Mantida-decisão-que-condenou-vereador-de-Curitiba-e-sua-esposa-por-improbidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Banco-de-montadora-responde-por-defeito-de-veículo-comprado-em-concessionária-da-marca


• Segunda Seção reconhece competência de juízo originário para julgar rescisão contratual 
contra Encol 

• Vício formal não impede adoção se ela atende ao melhor interesse do menor 
• Juros de mora em ação monitória baseada em cheque incidem desde a primeira 

apresentação 
• Terceira Turma confirma que credor pode recusar penhora de bem de difícil alienação 
• Terceira Turma admite garantia de avalista em operações de crédito rural 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Artigos Jurídicos 

Senhores magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser disponibilizado na 
página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento. 

Clique aqui e Navegue na página 

Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

Fonte: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0047358-68.2014.8.19.0000 – rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 18.11.2014 e p. 
24.11.2014 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

• 0040204-96.2014.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 21.10.2014 e p. 
28.10.2014 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Quarta-Turma-reconhece-competência-de-juízo-originário-para-julgar-rescisão-contratual-contra-Encol
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Quarta-Turma-reconhece-competência-de-juízo-originário-para-julgar-rescisão-contratual-contra-Encol
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Vício-formal-não-impede-adoção-se-ela-atende-ao-melhor-interesse-do-menor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Juros-de-mora-em-ação-monitória-baseada-em-cheque-incidem-desde-a-primeira-apresentação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Juros-de-mora-em-ação-monitória-baseada-em-cheque-incidem-desde-a-primeira-apresentação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-confirma-que-credor-pode-recusar-penhora-de-bem-de-difícil-alienação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-admite-garantia-de-avalista-em-operações-de-crédito-rural
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041CF24336EA27AFB46C9BC7E375D3FDA0C5033B294C5B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000483549BFAF0FD445DF48434D125B11526C5033512424E


 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 172                     Divulgado em 19-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Programa Música no Palácio encerra com apresentação no Salão Nobre 
• Desembargador Roberto Guimarães é homenageado em sua despedida do TJRJ 
• Novos juizados de Bangu e Santa Cruz funcionarão com processo eletrônico 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5606


• TJRJ realizará cerca de duas mil audiências na Semana Nacional da Conciliação 
• Juízes devem confirmar servidor para acesso ao Renajud 
• Concurso para Magistratura: divulgadas datas para sorteio do ponto e prova oral 
• Ministra da Espanha faz palestra sobre Mediação no TJRJ 
• Presidente do TJRJ participa de seminário sobre Justiça e Democracia na Uerj 
• Diário da Justiça Eletrônico tem lista de progressão e promoção de 46 servidores 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Homem enganado consegue cancelar registro de paternidade reconhecida voluntariamente 
• Não existe juízo universal na recuperação judicial 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Prevenções das Massas Falidas – 1ª vice-presidência 
atualização 

Comunicamos a inclusão das Prevenções das Massas Falidas abaixo elencadas no Banco do 
Conhecimento em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda 
Instância. 

 Usina Sapucaia S.A. (em recuperação judicial) 
 OSX Brasil S.A. - OSX Construção Naval S.A. - OSX Serviços Operacionais S.A. (em 
recuperação judicial) 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5407
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5602
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Homem-enganado-consegue-cancelar-registro-de-paternidade-reconhecida-voluntariamente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Não-existe-juízo-universal-na-recuperação-judicial
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas


 OGX Petróleo e Gás Participações S.A. - OGX Petróleo e Gás S.A. - OGX International 
GMBH - OGX Áustria GMBH HSBC CTVM S.A. (em recuperação judicial) 

Navegue na página e acesse as demais Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0033639-60.2007.8.19.0001 – rel. Des. Cesar Cury, j. 12.11.2014 e p. 17.11.2014 

 

Fonte: Décima Primeira Câmara Cível 

 

• 0013456-58.2013.8.19.0001 – rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 30.11.2014 e p. 
06.11.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046C31BF0B35D0105B620369E1C6F8A254C5033A1F2B25
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004892FCDD1017387AD28FFB31490F91CDDC50337374D62


 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 33, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes a 
solidariedade da casa noturna na exploração do estacionamento de veículos por terceiro, 
com reconhecimento da falha na prestação do serviço, face ao dever de guarda e vigilância 
com reconhecimento do dano moral; home care com diminuição do período de fisioterapia 
domiciliar, inobservância a prescrição médica, ocorrência de falha na prestação do serviço e 
dano moral. Em continuação, queda de paciente em hospital, evento morte, com violação do 
dever objetivo de cuidado, incidência da cláusula de incolumidade, indenização por danos 
morais; bem como, o Ementário de Jurisprudências das Turmas Recursais nº 11, onde foram 
selecionados, dentre outros, julgados concernentes a garantia estendida com inexistência de 
assistência técnica, configuração do vício do produto com ressarcimento dos valores pagos e 
dano moral. Por fim, não realização de audiência em crime de ameaça, inexistência de 
nulidade, com autoria e materialidade comprovadas, sentença confirmada. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 171                     Divulgado em 18-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Residencial Guadalupe: definidas estratégias para reintegração 
• Nova versão do sistema Renajud interliga TJRJ e Denatran 
• Juíza Andréa Pachá lança livro 'Segredo de Justiça' na Emerj 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000033
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000033
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2014000011
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5503


• TJ entrega cerca de 4 toneladas de alimentos ao Inca 
• Concurso para Magistratura: provas orais serão realizadas a partir do dia 2 de dezembro 
• Salão do antigo Tribunal do Júri de Niterói é reaberto ao público 
• Servidor do TJRJ lança livro sobre o estatuto dos funcionários públicos civis do Rio 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Progressão de regime não pode ser vedada apenas por existir processo de expulsão 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Sócio minoritário não tem legitimidade para acionar controlador por prejuízo sofrido pela 
empresa 

• Dispensa ilegal de licitação exige dano ao erário e dolo específico 
• Terceira Turma afasta prescrição e reabre discussão sobre herança milionária 
• Segunda Seção reafirma que bem de família do fiador em contrato de aluguel é penhorável 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa selecionada 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre diversos temas 
jurídicos, organizadas pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do 
PJERJ. 

Informamos a atualização da pesquisa Abuso de Poder Policial, que encontra-se no Grupo 
Direito Administrativo, Tema Responsabilidade Civil do Estado. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home?p_p_id=portletassessoriaimprensadestfototexto_WAR_portletassessoriaimprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_portletassessoriaimprensadestfototexto_WAR_portletassessoriaimprensa_jspPage=%2Fhtml%2Fview%2Fvisualizacao%2Fnoticia.jsp&_portletassessoriaimprensadestfototexto_WAR_portletassessoriaimprensa_noticiaId=5502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5501
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279911
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Sócio-minoritário-não-tem-legitimidade-para-acionar-controlador-por-prejuízo-sofrido-pela-empresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Sócio-minoritário-não-tem-legitimidade-para-acionar-controlador-por-prejuízo-sofrido-pela-empresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Dispensa-ilegal-de-licitação-exige-dano-ao-erário-e-dolo-específico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-afasta-prescrição-e-reabre-discussão-sobre-herança-milionária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Segunda-Seção-reafirma-que-bem-de-família-do-fiador-em-contrato-de-aluguel-é-penhorável
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/respons-civil-estado-abuso-de-poder-policial.pdf/80c0e548-a7b3-4df0-8155-26f8b8cce375


A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0077193-06.2011.8.19.0001 - rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 12.11.2014 e p.18.11.2014. 

 

Fonte: Décima Primeira Câmara Cível 

 

• 0162318-68.2013.8.19.0001 – rel. JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 28.08.2014 e p. 
02.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 170                     Divulgado em 17-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6918, de 13 de novembro de 2014 - Altera o artigo 31, caput e §§§ 1º, 2º e 3º, 
da Lei nº. 3.350, de 29 de dezembro de 1999. 

 

• Lei Estadual nº 6920, de 13 de novembro de 2014 - altera a Lei nº 2.650, de 05 de dezembro 
de 1996, que obriga os centros comerciais e supermercados a terem cadeira de rodas para 
atender a clientela circunstancialmente necessitada de uso deste equipamento. 

 

• Lei Federal nº 13.043, de 13 novembro de 2014 - Dispõe sobre os fundos de índice de renda 
fixa, sobre a responsabilidade tributária na integralização de cotas de fundos ou clubes de 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CED8672B2166118599559237E7DFB365C5033A4A3A62
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B495D4544D5D7A76630FBF0038080EB7C503265D505E
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/343bc45b9fd032fc83257d90005edb78?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7fe3f831a671d00f83257d95005a8cfd?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.043-2014?OpenDocument


investimento por meio da entrega de ativos financeiros, sobre a tributação das operações de 
empréstimos de ativos financeiros e sobre a isenção de imposto sobre a renda na alienação 
de ações de empresas pequenas e médias; prorroga o prazo de que trata a Lei nº 12.431, de 
24 de junho de 2011; altera as Leis nºs 10.179, de 6 de fevereiro de 2001, 12.431, de 24 de 
junho de 2011, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 
10.833, de 29 de dezembro de 2003, 12.996, de 18 de junho de 2014, 11.941, de 27 de maio 
de 2009, 12.249, de 11 de junho de 2010, 10.522, de 19 de julho de 2002, 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, 11.774, de 17 de setembro de 2008, 12.350, de 20 de dezembro de 2010, 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, 11.977, de 7 de julho de 2009, 12.409, de 25 de maio de 
2011, 5.895, de 19 de junho de 1973, 11.948, de 16 de junho de 2009, 12.380, de 10 de 
janeiro de 2011, 12.087, de 11 de novembro de 2009, 12.712, de 30 de agosto de 2012, 
12.096, de 24 de novembro de 2009, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 11.488, de 15 de 
junho de 2007, 6.830, de 22 de setembro de 1980, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 
11.196, de 21 de novembro de 2005, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 12.860, de 11 de 
setembro de 2013, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
12.598, de 21 de março de 2012, 12.715, de 17 de setembro de 2012, 11.371, de 28 de 
novembro de 2006, 9.481, de 13 de agosto de 1997, 12.688, de 18 de julho de 2012, 12.101, 
de 27 de novembro de 2009, 11.438, de 29 de dezembro de 2006, 11.478, de 29 de maio de 
2007, 12.973, de 13 de maio de 2014, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 9.782, de 26 de 
janeiro de 1999, 11.972, de 6 de julho de 2009, 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, 9.514, de 20 de novembro de 1997, 11.775, de 17 de setembro de 
2008, 10.150, de 21 de dezembro de 2000, e 10.865, de 30 de abril de 2004, e o Decreto-Lei 
nº 911, de 1º de outubro de 1969; revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 1.569, de 8 de 
agosto de 1977, das Leis nºs 5.010, de 30 de maio de 1966, e 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 
de dezembro de 1977; e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Servidor do TJRJ lança livro sobre o estatuto dos funcionários públicos civis do Rio 
• TJ suspende prazos processuais nas 5ª e 7ª Varas de Órfãos e Sucessões da Capital 
• Semana Nacional de Conciliação: Nupemec terá sessões de mediação dias 24 e 25 
• TJRJ realiza palestra sobre Mediação Judicial na Espanha 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Tratamento social condizente com identidade sexual é tema com repercussão geral 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5401
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279813


 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• STJ corrige distorção na aplicação do princípio da insignificância em descaminho 
• Serasa não indenizará consumidora por reproduzir informação de cartório sem notificação 

prévia 
• Ocorre crime único se bens roubados estão sob os cuidados da mesma pessoa 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

Clique aqui para visualizar as atualizações 2014 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense e 
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/STJ-corrige-distorção-na-aplicação-do-princípio-da-insignificância-em-descaminho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Serasa-não-indenizará-consumidora-por-reproduzir-informação-de-cartório-sem-notificação-prévia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Serasa-não-indenizará-consumidora-por-reproduzir-informação-de-cartório-sem-notificação-prévia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Ocorre-crime-único-se-bens-roubados-estão-sob-os-cuidados-da-mesma-pessoa
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br


• 0004869-03.2011.8.19.0006 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 02.09.2014 e p. 05.09.2014 

 

• 0412460-29.2012.0001 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 21.10.2014 e p. 28.10.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 169                     Divulgado em 14-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F35D87A881958C5759F3D8C1604A968BC50327542135
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004101D370A52AFA052A2800218ABFE6A79C50335124344


 

• TJRJ realizou 191 audiências por videoconferência nos últimos sete meses 
• São José do Vale do Rio Preto: encerramento anual das atividades do projeto 'Falando Sério' 

será dia 24 
• TJ suspende prazos processuais na 11ª VOS, dias 17 e 18, e na 12ª VOS, em 18 e 19 de 

novembro 
• Rio Claro: atividades e prazos processuais suspensos nesta sexta 
• Desembargadora Ivone Caetano se despede da magistratura fluminense 
• Suspensos prazos e atividades processuais na 7ª VOS nesta sexta, dia 14 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Prazo prescricional para cobrança de valores referentes ao FGTS é de cinco anos 
• Desvinculação de receitas não gera direito a devolução de tributo a contribuinte 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Cônjuge casado em separação convencional é herdeiro necessário e concorre com 
descendentes 

• Corretora de valores não tem legitimidade para pedir diferenças de planos econômicos 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Resíduos Sólidos – Legislação Ambiental 

Comunicamos a atualização do Tema Resíduos Sólidos. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5222
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5124
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5124
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5319
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5319
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5318
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5221
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5123
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279716
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279713
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Cônjuge-casado-em-separação-convencional-de-bens-é-herdeiro-necessário-e-concorre-na-sucessão-com-descendentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Cônjuge-casado-em-separação-convencional-de-bens-é-herdeiro-necessário-e-concorre-na-sucessão-com-descendentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Corretora-de-valores-não-tem-legitimidade-para-pedir-diferenças-de-planos-econômicos
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1201831/residuos%20solidos.pdf


Navegue em Legislação Ambiental no Banco do Conhecimento e acesse outros temas. 

A disponibilização da legislação na referida página é feita gradativamente. 

A página é uma ferramenta útil para orientação dos agentes e monitores ambientais do TJERJ 
e contribui para a acessibilidade da informação a todos os servidores e pessoas interessadas 
na questão ambiental. 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0314378-26.2013.8.19.0001 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bittencourt, j. 17.09.2014 e 
p. 22.09.2014. 

 

• 034673-10.2007.8.19.0021 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 03.09.2014 e p. 05.09.2014. 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/legislacao/legislacao-ambiental
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400134500
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048C40B8655F1CBDCA049DA7268CD35670C50328122120


 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 168                     Divulgado em 13-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• AIJ de casal Ieda da Silva e Eduardo Martins será no próximo dia 17 
• Poder Judiciário do Rio expande programa de voluntariado 
• Justiça suspende atividades e prazos nos dias 20 e 21 
• Teresópolis: projeto 'Fique Esperto!' terá festa de encerramento dia 18 
• TJRJ sedia o maior evento em mediação na América do Sul 
• TJRJ suspende prazos e atividades na 5ª Vara de Órfãos e Sucessões 
• Circuito Cultural do Deape leva participantes ao Cristo Redentor 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Não incide ICMS sobre transporte de mercadorias pelos Correios 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5220
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5219
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5122
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5121
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5120
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5119
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5317
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279645


NOTÍCIAS STJ 

 

• Scoring de crédito é legal, mas informação sensível, excessiva ou incorreta gera dano moral 
• OAB terá de aceitar inscrição definitiva de bacharel acusado de homicídio 
• Para Quarta Turma, autor de ação de paternidade tem de apresentar indício do 

relacionamento 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense Geral - 1ª Instância 
e/ou 2ª Instância 

Acompanhem a atualização para o mês de novembro de 2014 

 

Clique aqui e visualize as atualizações da Página – Informativo de Suspensão de Prazos e de 
Expediente Forense 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. A página contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Além disso, pode-se acompanhar todas as informações 
disponibilizadas desde 2005. 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo, não 
substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Scoring-de-crédito-é-legal,-mas-gera-dano-moral-se-usar-informações-sensíveis,-excessivas-ou-incorretas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/OAB-terá-de-aceitar-inscrição-definitiva-de-bacharel-acusado-de-homicídio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Para-Quarta-Turma,-autor-de-ação-de-paternidade-tem-de-apresentar-indício-do-relacionamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Para-Quarta-Turma,-autor-de-ação-de-paternidade-tem-de-apresentar-indício-do-relacionamento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao


Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0194646-51.2013.8.19.0001 – rel. JDS. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 30.11.2014 e p. 
06.11.2014 

 

• 0036550-04.2014.8.19.0000 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 02.09.2014 e p. 05.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 167                     Divulgado em 12-11-2014 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000455D87C23645D0BC3F0BAADC47ADCC6A1C50337374B0D
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A5113A23DB99B5ACB83D3EE779428402C50327542123


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça decreta prisão de 40 integrantes de quadrilha de agiotagem 
• Quinta Vara Cível de Nova Iguaçu terá conciliação para usuários da LIGHT 
• TJ do Rio realiza mais de 80 atendimentos em Santa Cruz 
• Justiça decreta prisão preventiva de professor de História 
• Black Blocs: Justiça não autoriza professora a fazer palestra fora do Rio 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Delito informático: Interpol tem legitimidade para pedir prisão preventiva para extradição 
• 1ª Turma: acusado pode interpor agravo regimental em HC sem advogado 
• Judiciário poderá ter metas para a conciliação e combate à "litigância serial" 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Manifestante que invadiu gabinete de delegado vai responder por violação de domicílio 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5218
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5217
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5316
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5315
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5314
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279561
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279551
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279461
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Manifestante-que-invadiu-gabinete-de-delegado-vai-responder-por-violação-de-domicílio


Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Artigos Jurídicos 

Senhores magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser disponibilizado na 
página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento. 

Clique aqui e Navegue na página 

Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

Fonte: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0330444-18.2012.8.19.0001 – rel. JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 28.08.2014 e p. 
02.09.2014 

 

• 0312927-97.2012.8.19.0001 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 17.09.2014 e 
p. 22.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F50B89F3041B82065679CA8086DE6F31C503265D5412
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400131553


 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 32, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes a 
investigação social do candidato em concurso publico para Policial Civil com apontes de 
registros policiais, comportamento incompatível, mesmo por extinção da punibilidade ou 
arquivamento; bem como, sequestro relâmpago de parentes de funcionário de banco, 
sequestro em residência, nexo causal não configurado. Conduta ilícita inexistente. Ausência 
do dever de indenizar. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 166                     Divulgado em 11-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000032
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000032


• Custas judiciais de execuções fiscais serão cobradas ainda em novembro 
• TJ do Rio instala controle de acesso no Fórum de Búzios 
• Desembargador Paulo Maurício recebe Medalha de Honra da Magistratura 
• Lei que proíbe máscaras em manifestações é declarada constitucional 
• Emerj celebra centenário de nascimento de Victor Nunes Leal 
• Deape promove capacitação de participantes dos projetos para o mercado de trabalho 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Ministro reafirma impossibilidade da remoção de serventuários sem concurso 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Terceira Turma reafirma legalidade do sistema gradiente e limita efeitos de sentença sobre 
SFH 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Legislação ambiental 

Naveguem na página de Legislação Ambiental Municipal em Legislação e acessem as 
legislações de 75 prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5313
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5216
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5312
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5118
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5117
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5116
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279401
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-reafirma-legalidade-do-sistema-gradiente-e-limita-efeitos-de-sentença-sobre-SFH
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-reafirma-legalidade-do-sistema-gradiente-e-limita-efeitos-de-sentença-sobre-SFH
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0047392-43.2014.8.19.0000 – rel. JDS. Des. João Batista Damasceno – j. 05.11.2014 e p. 
10.11.2014. 

 

Fonte: Gab. JDS. Rel. João Batista Damasceno 

 

• 0007865-17.2001.8.19.0008 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 03.09.2014 e p. 05.09.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Sem Conteúdo 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Sem Conteúdo 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 165                     Divulgado em 10-11-2014 
 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D972D975F05659A23C3E9D7CE31A92B5C503381F1A5B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D6206B6B3991C340B67F41AB3D3A4E31C50328121831


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Medida Provisória nº 656, de 7 de outubro de 2014 - Reduz a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e 
da Cofins-Importação incidentes sobre a receita de vendas e na importação de partes 
utilizadas em aerogeradores, prorroga benefícios, altera o art. 46 da Lei nº 12.715, de 17 de 
setembro de 2012, que dispõe sobre a devolução ao exterior ou a destruição de mercadoria 
estrangeira cuja importação não seja autorizada, e dá outras providências. 
* Dia 07.11.2014, início de vigência dos Arts. 9º a 17, por força do Art. 55, inciso II, no tocante 
ao registro e averbação na matrícula do Ofício do Registro de Imóveis. 

 

• Lei Estadual nº 6914, de 06 de novembro de 2014 - Dispõe sobre sistema de ingresso nos 
Cursos de Pós-Graduação, compreendendo programas de Mestrado e Doutorado, Cursos de 
Especialização e Aperfeiçoamento nas Universidades Públicas Estaduais e dá outras 
providências 

 

• Lei Estadual nº 6917, de 07 de novembro de 2014 - Dispõe sobre a composição das perdas 
salariais dos servidores do quadro único de pessoal do Poder Judiciário do estado do Rio de 
Janeiro e dá outras providências 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ suspende atividades e prazos no IX Jecrim 
• TJ do Rio lança a edição nº 10 da Revista Jurídica 
• Semana Nacional de Conciliação: TJRJ terá audiências de 24 a 28 deste mês 
• Divulgada a segunda lista de candidatos ao Curso de Formação de Juiz Leigo 
• TJRJ instala mais um portal de controle de acesso em Itaipava 
• Ouvidoria do TJRJ divulga estatísticas de outubro 
• Museu da Justiça adere ao Novembro azul 
• TJ participa de Sesi em Ação em Santa Cruz 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Mpv/mpv656.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/209682765896fa9e83257d890060356d?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/531e03037240d9e583257cfd004de0a8?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5311
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5114
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5310
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5309
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5113
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5306


 

• Cassada decisão que afastou aplicação de artigo do Código Civil sobre sucessão 
• Suspensa decisão do TRF-2 que equiparou vencimentos de juízes federais 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Surpresas repugnantes: o dano moral decorrente de corpo estranho em alimentos 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Tabela de Temporalidade 

Comunicamos a atualização da Página Atualizações da Tabela de Temporalidade – TTD, no 
Banco do Conhecimento, em Gestão Arquivística pela Equipe do Departamento de Gestão de 
Acervos Arquivísticos - DEGEA. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279267
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279259
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Surpresas-repugnantes:-o-dano-moral-decorrente-de-corpo-estranho-em-alimentos
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea/atualizacoes-tabela-temporalidade-2014


 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0067989-09.2010.8.19.0021 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 29.10.2014 e 
p.04.11.2014 

 

• 0025136-09.2014.8.19.0000 – rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo, j. 29.10.2014 e p. 
04.11.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000477D195222EB877C4A89847090742A078C50336391C03
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A462941608FD43E22918A9A941A2450BC503363D3C1A


 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 164                     Divulgado em 07-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Antigo Palácio da Justiça recebe a visita de universitários 
• Fórum de Niterói recebe selo de eficiência energética 
• Novo portal do TJ do Rio: prazo para submissão dos projetos vai até o dia 4 de dezembro 
• TJRJ prorroga inscrições para o Concurso Público de Analista Judiciário 
• Alerj derruba veto e aprova aumento dos servidores do Judiciário fluminense 
• Justiça decreta ilegalidade na cobrança de tarifa para envio de extrato diferenciado 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5112
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5214
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5111
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5110


• Justiça proíbe empresa esportiva de usar símbolos do Botafogo 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Suspensa norma que alterou Lei Orgânica do TCE-RJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Faculdade terá de indenizar aluno por encerramento repentino de curso 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Estatísticas – 1ª Vice-Presidência 

Comunicamos a atualização das Estatísticas da 1ª Vice-Presidência em Institucional/ Vice-
Presidências/ 1ª Vice-Presidência. 

Além da Estatística de Distribuição de processos, mês a mês, visualizamos a Digitalização, 
Indexação, Autuação, Prevenção e recebimento dos processos pelo Portal Eletrônico. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5213
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279212
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Faculdade-terá-de-indenizar-aluno-por-encerramento-repentino-de-curso


 

 

Elaborado pela Equipe da Divisão de Distribuição do Departamento de Autuação e 
Distribuição Cível - Primeira Vice-Presidência 

Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica


JULGADOS INDICADOS 

 

• 0048233-38.2014.8.19.0000 – rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 05.11.2014 e p. 
07.11.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

• 0017306-86.2010.8.19.0014 – rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas, j. 15.10.2014 e p. 
22.10.2014 

 

Fonte: Décima Primeira Câmara 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 163                     Divulgado em 06-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E749E14D845A1F0110CE4D7A50C37167C5033753632F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D90330F2F2A25BF8B6FADC5694F77BB9C50333495651


• Lei Estadual nº 6912, de 30 de outubro de 2014 - Altera o art. 4º da Lei 6084, de 22 de 
novembro de 2011, que institui o Programa de Prevenção e Conscientização do Assédio 
Moral e violência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

• Lei Estadual nº 6913, de 30 de outubro de 2014 - Torna obrigatório a existência de domicílio 
ou filial no Estado do Rio de Janeiro as construtoras e incorporadoras que possuam 
empreendimentos imobiliários no âmbito do Estado. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ realiza curso de Capacitação da Sustentabilidade na Administração Pública. 
• Alunos da Universo visitam o Museu da Justiça 
• TJRJ prorroga inscrição para candidatos do curso de juiz leigo 
• Presidente do TJRJ recebe homenagem do Tribunal de Contas do Município do Rio 
• TJRJ suspende prazos processuais no Fórum de Alcântara 
• Prazos do VI JEC dos dias 3 e 4 são suspensos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/89c3e16d4286411383257d89005d9bbd?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/aece0bf547a99a8883257d860063956b?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5211
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5108
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5107


Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. A página contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Além disso, pode-se acompanhar todas as informações 
disponibilizadas desde 2005. 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo, não 
substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial. 

 

Clique aqui e visualize as atualizações da Página – Informativo de Suspensão de Prazos e de 
Expediente Forense 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calend-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

 
Número do Processo 
Datas de Julgamento e 
de Publicação 

 

Relator Assunto 

0052880-13.2013.8.19.0000, j. 
20.10.2014 e p. 27.10.2014 Des. Sidney Hartung Buarque 

Lei Municipal nº 4.946, de 03 de 
julho de 2013, promulgada pela 
Câmara Municipal de Volta 
Redonda, que concede isenção de 
pagamento de taxa para uso de 
caçambas. 

0014803-03.2011.8.19.0000, j. 
12.11.2012 e 15.01.2013 Des. Ademir Paulo Pimentel 

Declaração incidental de 
inconstitucionalidade. Art. 7º da lei 
nº 5.636/2010, do estado do Rio de 
Janeiro. “Guerra Fiscal”. 

0007538-12.2010.8.19.0023, j. 
25.08.2014 e 01.09.2014 Des. Gizelda Leitão Teixeira 

Incidente de Declaração de 
Inconstitucionalidade. Invalidade 
Lei Complementar nº 33/2003 
município de Itaboraí: cobrança do 
ISSQN sobre serviços notariais e de 
registro. 

0048208-92.2009.8.19.0002, j. 
30.06.2014 e 07.07.2014 Des. Marcus Quaresma Ferraz Inconstitucionalidade da Lei 

Municipal nº 1.732/99 de Niterói. 

0001689-32.2011.8.19.0053, j. 
28.07.2014 e 04.08.2014 

Des. Maria Augusta Vaz M. de 
Figueiredo 

Arguição de inconstitucionalidade. 
Resolução da Câmara de 
Vereadores de São João da Barra. 
Indicação e nomeação dos chefes 
de gabinete e assessores 
parlamentares exclusivamente pelo 
Presidente da câmara 

 

Fonte: Órgão Especial – OE e Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000467B472E50BA1B7C8D7B870DE86EAF115C503341F241F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000454B9A3FF690DE3C58D65777353BA53B6C7C460563B0B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048D1E54289172F3D309186C3E826DE881C503263F2C2B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049415AE04FE357F0B73D2BA64948B267AC50317585004
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004690975349F63729B35AD3430D74FFFCEC5031E3D2F4E


Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 162                     Divulgado em 05-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Estudantes de Direito colombianos visitam Museu da Justiça 
• CNJ lança V edição do Prêmio Conciliar é Legal 
• Judiciário fluminense reforça segurança em fórum de São João de Meriti 
• Nupemec promoverá sessões de mediação com o Banco Panamericano 
• TJ do Rio tem duas novas desembargadoras 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5210
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5209
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5104


• Mantida competência da Justiça Militar para julgar civil acusado de estelionato 
• Mantida decisão que autorizou depoimento de crianças vítimas de violência 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Seguro de acidentes pessoais não cobre morte por AVC 
• Trabalhador não precisa estar na atividade rural no momento em que pede aposentadoria 

híbrida 
• Rejeitado recurso de empresa do Rio que teve imóvel desapropriado para construção da 

Transolímpica 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Correlação dos Verbetes Sumulares e Enunciados do TJERJ com as Súmulas dos Tribunais 
Superiores 

Comunicamos a atualização da página que contém os Enunciados e Súmulas do TJ, STJ e STF 
até as súmulas de nº 328, 515 e 736, respectivamente e, ainda, as Súmulas Vinculantes do 
STF até a de nº 33. 

A página pode ser acessada no Banco do Conhecimento em Jurisprudência. 

Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278962
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=279023
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Seguro-de-acidentes-pessoais-não-cobre-morte-por-AVC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Trabalhador-não-precisa-estar-na-atividade-rural-no-momento-em-que-pede-aposentadoria-híbrida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Trabalhador-não-precisa-estar-na-atividade-rural-no-momento-em-que-pede-aposentadoria-híbrida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Rejeitado-recurso-de-empresa-do-Rio-que-teve-imóvel-desapropriado-para-construção-da-Transolímpica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Rejeitado-recurso-de-empresa-do-Rio-que-teve-imóvel-desapropriado-para-construção-da-Transolímpica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
mailto:seesc@tjerj.jus.br


• 0104034-67.2013.8.19.0001 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 21.10.2014 e p. 
27.10.2014 

 

• 0029761-51.2008.8.19.0209 - rel. Des. Nagib Slaibi, j. 08.10.2014 e p. 27.10.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0009940-29.2006.8.19.0210 – Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior, j. 23.10.2014 e p. 
28.10.2014 

 

• 0001332-46.2009.8.19.0013 – Rel. Des. Teresa Castro Neves, j. 22.10.2014 e p. 28.10.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0000872-91.2012.8.19.0033 – Rel. Des. Jose Muiños Piñeiro Filho, j. 21.10.2014 e p. 
29.10.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 31, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes a 
inocorrência de prescrição nas relações de trato sucessivo referentes as perdas vencimentais 
do servidor público face a conversão dos rendimentos em URV, sendo certo que, tal 
entendimento não exclui os servidores cujos vencimentos foram pagos após o ultimo dia do 
mês, razão pela qual há necessidade de apuração do quantum devido em liquidação de 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000428C063812A56AF753DED25585E5BC8E8C50334291B2B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C3505356BC1A0FB73D0C33FBF8B45C11C503340D103A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A5AB95B6219FAFA1693D2BFDA74C90BFC503345B3A1A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EC18416A5BCBB5D002DC3E1BA4BE976FC5033459070B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049A79B1895A7A1C4A7ED877D0267795C4C503353E5541
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000031
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000031


sentença; bem como, renúncia translativa a terceiro de herança, aceitação, ato irrevogável, 
incidência do imposto sobre transmissão por doação – ITD por não ter natureza abdicativa, 
como ocorre em favor do monte. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 161                     Divulgado em 03-11-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Belford Roxo terá Central de Dívida Ativa 
• Processo seletivo para juiz leigo: TJRJ convoca candidatos para curso de formação 
• TJ do Rio vota promoção e remoção de 63 juízes 
• Deusa Têmis e Ruy Barbosa recebem universidades para visita ao Antigo Palácio da Justiça 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Decisão de Turma que aplica entendimento do STF não afronta cláusula de reserva de 
plenário 

• ADI discute direito de indenização a preso em condições desumanas 
• Precatórios podem ser fracionados para pagamento de honorários, decide STF 
• Dispositivos da Constituição do RJ sobre recursos para educação são inconstitucionais 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5103
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278772
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278772
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278788
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278604
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278655


• STF declara inconstitucionalidade de lei que exigia declaração de bens de agentes públicos à 
Alerj 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• STJ reconhece filiação socioafetiva e mantém adoção de neto por avós 
• Terceira Turma corrige incidência de juros, mas mantém valor de honorários de êxito 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Artigo Jurídico 

Senhores Magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser disponibilizado na 
página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento. 

Clique Aqui e Navegue na página 

Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

Fonte: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0001099-31.2009.8.19.0019 – rel. Des. Antonio Saldanha Palheiro, j. 21.10.2014 e p. 
03.11.2014 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278643
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278643
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/STJ-mantém-adoção-de-neto-por-avós-após-reconhecer-filiação-socioafetiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-corrige-incidência-de-juros-moratórios,-mas-mantém-decisão-sobre-valor-de-honorários-de-êxito
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A5A67348340B288C4628447637F4FCB9C503353F251A


Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

• 0424073-12.2013.8.19.0001 – rel. JDS Desembargador Isabela Pessanha Chagas, j. 
23.10.2014 e p. 28.10.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 160                     Divulgado em 30-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040BA983A2BF457E24E441B72797138ED2C50335140634


NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ recebe visita de casal homoafetivo francês e seus três filhos adotivos brasileiros 
• Mutirão de conciliação agiliza mais de 300 processos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• DJe desta quinta-feira (30) publica mais de 400 acórdãos pendentes há mais de 60 dias 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Pensão por morte deve ser paga aos dependentes de segurado até 21 anos de idade 
• Disputa por área ocupada por quilombolas é competência da Justiça Federal 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa Selecionada 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre diversos temas 
jurídicos, organizadas pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do 
PJERJ. 

Informamos a atualização da pesquisa Servidão Administrativa, que encontra-se no Grupo 
Direito Administrativo, Tema Intervenção do Estado na Propriedade. 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
jurisprudência > pesquisa selecionada. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5202
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278557
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Pensão-por-morte-deve-ser-paga-aos-dependentes-de-segurado-até-21-anos-de-idade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Disputa-por-área-ocupada-por-quilombolas-é-competência-da-Justiça-Federal
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/servidao-administrativa.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada


Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0151951-24.2009.8.19.0001 – rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 29.10.2014 e p. 
05.09.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

• 0217354-32.2012.8.19.0001 -– rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j.02.09.2014 e p. 
30.10.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FB090A9D48B8885C413EAAD4C83A3890C50336165609
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041C72DD21319E874F858B6A1404947E09C50327542037


Boletim do Serviço de Difusão nº 159                     Divulgado em 29-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça Itinerante chega à Vila de Cava, em Nova Iguaçu 
• TJ do Rio cria guia eletrônica de depósito judicial 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• STF defere progressão de regime para José Dirceu 
• 2ª Turma julga improcedente acusação de injúria contra Romário 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Processo que discute filiação socioafetiva deve voltar à primeira instância para produção de 
provas 

• Servidor removido a pedido não tem direito a ajuda de custo 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4802
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278449
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278438
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Processo-que-discute-filiação-socioafetiva-deve-voltar-à-primeira-instância-para-produção-de-provas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Processo-que-discute-filiação-socioafetiva-deve-voltar-à-primeira-instância-para-produção-de-provas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Servidor-removido-a-pedido-não-tem-direito-a-ajuda-de-custo


Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ 

Página atualizada no Banco do Conhecimento em Jurisprudência / Assuntos de Diminuta 
Complexidade 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0004671-55.2013.8.19.0083 – rel. Des. Elizabeth Gregory, j. 23.09.2014 e p. 01.10.2014 

 

• 0069797-41.2012.8.19.0001 - relator JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 28.08.2014 e p. 
02.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/corre-tabela-uni-cnj-verb-sum-tj.pdf/2cabc39d-388d-4187-817b-c6b87d531ef9
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/corre-tabela-uni-cnj-verb-sum-tj.pdf/2cabc39d-388d-4187-817b-c6b87d531ef9
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201405008884
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FAA760DAC9FBA61B333941F5F1A09B20C503265D5728


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Criminal nº 13, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
concernentes a nulidade do processo administrativo disciplinar com regressão de regime 
prisional por ausência de oitiva do apenado e crime militar por descumprimento de missão, 
face ao reconhecimento do perigo abstrato 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 158                     Divulgado em 28-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJ do Rio realiza mutirão de conciliação na quarta-feira, dia 29 
• Por Dentro do Palácio recebe mais de 100 visitantes nas sessões da última semana 
• Museu da Justiça recupera móvel histórico 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000013
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000013
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/5001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4801


Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa Selecionada 

O Banco do Conhecimento disponibiliza nesta página pesquisas de jurisprudência sobre 
diversos temas jurídicos, organizadas pelos ramos do direito contendo julgados selecionados 
do acervo do PJERJ. 

A equipe de jurisprudência informa a atualização da pesquisa Retrocessão, que encontra-se 
no Grupo Direito Administrativo, Tema Intervenção do Estado na Propriedade. 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: pagina inicial > destaques > 
Banco do Conhecimento > jurisprudência > pesquisa selecionada. Navegue e encaminhe 
sugestões, elogios e críticas: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/retrocessao.pdf
mailto:seesc@tjerj.jus.br


JULGADOS INDICADOS 

 

• 0041289-20.2014.8.19.0000 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 02.09.2014 e p. 05.09.2014 

 

• 0008091-12.2013.8.19.0037 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 17.09.2014 e 
p. 22.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0380509-51.2011.8.19.0001 – rel. Des. Paulo Sergio Prestes dos Santos, j. 22.10.2014 e p. 
24.10.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 157                     Divulgado em 27-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AB76E5342AEF0CFAFA5353CF32F295A5C50327541F5D
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400132324
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004ED4585B3A3EC6C4E51FAFC398049C72EC50334382708


 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Programa de Preparação para Aposentadoria orienta servidores do TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Competência da Justiça Federal para ação rescisória é tema de repercussão geral 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Decisão do TRF4 que beneficiou segurados do INSS em ação civil pública vale apenas para 
Região Sul 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Revista Jurídica – Das Garantias Locatícias 

Comunicamos a disponibilização da Revista Jurídica, sob o tema Das Garantias Locatícias, de 
autoria do Desembargador Nagib Slaibi Filho. A referida publicação eletrônica encontra-se 
disponibilizada no portal institucional do TJRJ e na página do Banco do Conhecimento em 
Revistas/ Revista Jurídica, 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4701
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278286
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Decisão-do-TRF4-que-beneficiou-segurados-do-INSS-em-ação-civil-pública-vale-apenas-para-Região-Sul
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Decisão-do-TRF4-que-beneficiou-segurados-do-INSS-em-ação-civil-pública-vale-apenas-para-Região-Sul
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/09/
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/09/
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/09/
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-juridica
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-juridica


A Revista Jurídica objetiva proporcionar à comunidade jurídica uma visão geral de como se 
tem posicionado os Tribunais Estaduais e Cortes Superiores a respeito de temas específicos, 
sugeridos pelo autor do artigo ou selecionados pela equipe de Jurisprudência do 
Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento (DGCOM/DIJUR). 

 

No dia 30 de outubro de 2014, quinta-feira, às 16h, o tema será apresentado pelo 
Desembargador Nagib Slaibi Filho no Salão dos Magistrados da Biblioteca do TJERJ. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0007383-48.2006.8.19.0023 – rel. Elizabeth Gregory, j. 23.09.2014 e p. 01.10.2014 

 

• 0043502-96.2014.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 03.09.2014 e p. 05.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040D4BCD245B6094B350CED65C49DB0807C5032E084D58
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044564FF647C7ADB025FB168588A92E00FC50328122257


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 156                     Divulgado em 24-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 



• Alteração do valor de indenização do DPVAT é constitucional, diz STF 
• Anulada decisão do STM por falta de intimação pessoal de defensor público 
• STF nega recurso sobre compensação de débitos tributários com RPVs 
• STF publica novas súmulas vinculantes no DJe 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Alterada carga horária obrigatória dos cursos para vitaliciamento de magistrados 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa Selecionada 

O Banco do Conhecimento disponibiliza nesta página pesquisas de jurisprudência sobre 
diversos temas jurídicos, organizadas pelos ramos do direito contendo julgados selecionados 
do acervo do PJERJ. 

A equipe de jurisprudência acaba de atualizar a pesquisa Desapropriação por Utilidade 
Pública, que encontra-se no Grupo Direito Administrativo, Tema Intervenção do Estado na 
Propriedade. 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: pagina inicial > destaques > 
banco do conhecimento > jurisprudência > pesquisa selecionada. Navegue e encaminhe 
sugestões, elogios e críticas: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278174
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278131
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278187
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278171
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Alterada-carga-horária-obrigatória-dos-cursos-para-vitaliciamento-de-magistrados
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/desapropriacao-util-publ.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/desapropriacao-util-publ.pdf
mailto:seesc@tjerj.jus.br


• 0116008-38.2012.8.19.0001 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 17.09.2014 e 
p. 22.09.2014 

 

• 0036870-55.2013.8.19.0205 - Relator JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira – j. 28/08/2014 - p. 
02/09/2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 155                     Divulgado em 23-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300196733
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004853E89CEF046AABB4E853B8A725DDC2CC503265D564F


NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Corregedoria lança 14ª edição da Revista Jus Correge 
• Investigação do MP pedida por juiz sobre suposto favorecimento é arquivada por falta de 

provas 
• Feriado do Dia do Servidor Público será transferido para dia 31 
• Barra Mansa: prazos do dia 21 são suspensos 
• Indeferido pedido de auditoria no quadro de sócios do Vasco da Gama 
• Acusados de matar líder das "Mães de Acari" vão a júri popular 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Não cabe ação rescisória com base em mudança posterior de jurisprudência, decide STF 
• Plenário acolhe embargos em ADI sobre planos de saúde 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Honorários médicos podem ser indenizados pelo seguro obrigatório 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense Geral - 1ª Instância 
e/ou 2ª Instância 

Acompanhem a atualizações para o mês de Outubro de 2014. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4209
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4402
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278092
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278093
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Honorários-médicos-podem-ser-indenizados-pelo-seguro-obrigatório
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calend_2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calend_2014.pdf


 

Clique aqui e visualize as atualizações da Página – Informativo de Suspensão de Prazos e de 
Expediente Forense 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. A página contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Além disso, pode-se acompanhar todas as informações 
disponibilizadas desde 2005. 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo, não 
substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial. 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calend_2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calend_2014.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0220653-80.2013.8.19.0001 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 02.09.2014 e 05.09.2014 

 

• 0031047-02.2014.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 03.09.2014 e p. 05.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 154                     Divulgado em 22-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000441A96010049C1C6DC1156D85A47A6995C50327542012
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B7AC19EDEEFC9C98BB116BE1A36D6DA5C50328122044


 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Começa o I Congresso Nacional de Acompanhamento a Egressos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Publicado acórdão de ADPF sobre cotas raciais na UnB 
• HC pede absolvição de sócio por mortes ocorridas em clínica no Rio 
• Incabível mandado de segurança no STF contra decisão negativa do CNJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Limite de prazo na concessão de ajuda de custo para deslocamento de servidor é legítimo 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Prevenções das massas falidas 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4208
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=278000
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277992
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277983
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Limite-de-prazo-na-concessão-de-ajuda-de-custo-para-deslocamento-de-servidor-é-legítimo
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf


Atualização 

Comunicamos a atualização da página Prevenções das Massas Falidas que se encontra no 
Banco do Conhecimento no tópico Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos 
Judiciários de Segunda Instância em Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0014548-75.2012.8.19.0205 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 17.09.2014 e 
p. 22.09.2014 

 

• 0004517-51.2011.8.19.0004 – rel. Des. Elizabeth Gregory, j. 23.09.2014 e p. 29.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400132116
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201405008017


 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Criminal nº 12, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
concernentes a impossibilidade da rejeição de denúncia já recebida por ter se operado a 
preclusão pro judicato e aborto terapêutico, holoprosencefalia, ordem denegada face ao 
princípio da proporcionalidade da aplicação da lei penal diante da fase adiantada da 
gestação. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 153                     Divulgado em 21-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Desembargador Edson Scisinio recebe Medalha de Honra da Magistratura 
• Presidente do TJRJ entrega Medalha de Honra da Magistratura à desembargadora Elizabeth 

Gregory 
• TJRJ suspendeu prazos processuais na comarca de Mesquita 
• Órgão Especial homenageia desembargadora Elizabeth Gregory 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000012
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4401


NOTÍCIAS STF 

 

• Ministro suspende pagamento de fiança por morador de rua 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• STJ determina que tribunal estadual julgue se é devido DPVAT em acidente com colheitadeira 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa selecionada 

Atualização 

Comunicamos a atualização da pesquisa Desapropriação por Interesse Social, realizada pela 
equipe de Jurisprudência, na página da Pesquisa Selecionada no Grupo Direito Administrativo 
no tema Intervenção do Estado na Propriedade, no Banco do Conhecimento em 
Jurisprudência. Também pode ser visualizada em consultas/ Jurisprudência/ Pesquisa 
Selecionada/ Direito Administrativo. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277863
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/STJ-determina-que-tribunal-estadual-julgue-se-é-devido-DPVAT-em-acidente-com-colheitadeira
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/desapropriacao-interesse-social.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br


• 0017907-32.2013.8.19.0000 – rel. Des. Helena Candida Lisboa Gaede, j. 12.04.2013 e p. 
18.04.2013 

 

Fonte: Décima Oitava Câmara Cível 

 

• 0029935-95.2014.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 03.09.2014 e p. 05.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0288782-11.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Tereza C. S. Bittencourt Sampaio – j. 17.09.2014 e 
p.20.10.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0289073-74.2012.8.19.0001 – Rel. Des. Fernando Antonio de Almeida – j. 30.09.2014 e p. 
17.10.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 152                     Divulgado em 20-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300212701
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000416DDA8179CF05E24668C36DF36A58C90C50328122105
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042687B2862E35171125375FCABB81CF93C50332615E44
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D410E3772F022CB78405A414AFDEFE27C503311E2746


 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJ do Rio realiza concurso para selecionar projeto de web design do portal institucional 
• Por Dentro do Palácio recebeu mais de 70 estudantes das escolas municipais na última visita 
• Centro de Conciliação do TJRJ obtém quase 90% de acordos durante mutirão 
• Desembargadores do TJRJ farão palestra na Conferência dos Advogados 
• Servidores têm curso de brigadista voluntário no prédio Business Center 
• TJRJ divulga progressão/promoção para 196 servidores 
• Deape promove o I Congresso Nacional de Acompanhamento de Egressos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Presidente do STF regulamenta publicação de acórdãos 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Candidata reprovada em investigação social garante vaga como procuradora da Fazenda 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4201
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277695
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Candidata-reprovada-em-fase-de-investigação-social-garante-direito-a-vaga-como-procuradora-da-Fazenda
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao


Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

Clique aqui para visualizar as atualizações 2014 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense e 
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0100839-74.2013.8.19.0001 – rel. JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 28.08.2014 e p. 
02.09.2014 

 

• 0410783-61.2012.8.19.0001 – rel. Des. Maurício Caldas Lopes, j. 05.06.2014 e p. 09.06.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A8DED4BEA96970B3F8468379C449DD42C503265D573B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AC171B4C2238640BDC939B89F15806CCC50313330432


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 151                     Divulgado em 17-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• SIGA nas Varas de Fazenda Pública: palestra apresenta o sistema a magistrados 
• TJRJ tem as contas de 2013 aprovadas pelo Tribunal de Contas 
• Execuções fiscais do Município agora são digitais 
• Programa de Preparação para Aposentadoria: inscrições abertas 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• STF aprova quatro novas súmulas vinculantes 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4001
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277650


NOTÍCIAS STJ 

 

• Plano de saúde deve indenizar cliente que precisou dar à luz em hospital público 
• Carência para resgate antecipado de título de capitalização é legal, diz Segunda Seção 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa selecionada 

Atualização 

Comunicamos a atualização da pesquisa Desapropriação Indireta, realizada pela equipe de 
Jurisprudência, na página da Pesquisa Selecionada no Grupo Direito Administrativo no tema 
Intervenção do Estado na Propriedade, no Banco do Conhecimento em Jurisprudência. 
Também pode ser visualizada em consultas/ Jurisprudência/ Pesquisa Selecionada/ Direito 
Administrativo. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0013597-34.2011.8.19.0038 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 24.09.2014 e 
p. 29.09.2014 

 

• 0009880-85.2012.8.19.0003 – rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos, j. 01.04.2014 e 
04.04.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Plano-de-saúde-deve-indenizar-cliente-que-precisou-dar-à-luz-em-hospital-público
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Carência-para-resgate-antecipado-de-título-de-capitalização-é-legal,-diz-Segunda-Seção
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/desapropriacao-indireta.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040AC2140836B9CA0B9E2C34958F5D234AC5032D3A0F56
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045672EEF88BBB9E2CB4491FF540E0C524C503045D4A56


 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 150                     Divulgado em 16-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6907 de 14 de outubro de 2014 - Dispõe sobre serviços funerários em 
situações de desastres atendidos pela Defesa Civil. 

 

• Lei Estadual nº 6906, de 14 de outubro de 2014 - Altera a redação do caput do artigo 
primeiro da Lei 5939, de 04 de abril de 2011. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/5b13a75a806ed8f183257d74006044f3?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f29a2813538b4ff783257d720061cba7?OpenDocument


• V Edição do Programa de Preparação para Aposentadoria para servidores do TJRJ: inscrições 
abertas 

• Servidores da DGCOI concluem curso de auditoria interna com entidade internacional 
• Justiça condena Unimed a pagar R$ 25 mil por demora na autorização de cirurgia 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Supremo reafirma validade de leis estaduais sobre venda de artigos de conveniência em 
farmácias 

• STF nega mandado de segurança contra ato que determinou devolução de gratificação de 
policiais federais 

• Mantida decisão do CNJ sobre certidões cíveis e criminais no RJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Defensoria não pode ser curadora especial de menor em ação de destituição de poder 
familiar 

• Quarta Turma anula intimação feita em nome de advogado cuja morte não foi comunicada 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Enunciado - Consumidor 

A página de Enunciados conta com mais 13 enunciados com competência em matéria cível 
especializada em Direito do Consumidor, aprovado no I Encontro dos Desembargadores, na 
sala de sessões do Tribunal Pleno. O Aviso nº 80/2014 pode ser visualizado na página 
Enunciados por Assunto – Consumidor. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/4001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3801
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277548
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277548
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277543
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277543
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277503
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Defensoria-não-atua,-em-regra,-como-curadora-especial-de-menor-em-ação-de-acolhimento-proposta-pelo-MP
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Defensoria-não-atua,-em-regra,-como-curadora-especial-de-menor-em-ação-de-acolhimento-proposta-pelo-MP
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Quarta-Turma-anula-intimação-feita-em-nome-de-advogado-cuja-morte-não-foi-comunicada
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=182800&integra=1
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom


 

Navegue na página Enunciados em Jurisprudência no Banco do Conhecimento. 
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0030455-55.2014.8.19.0000 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 23.09.2014 e p. 25.09.2014 

 

• 0015544-38.2014.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 03.09.2014 e p. 05.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045978195F3750193EDBF0B7409AFEAEE9C5032C593B58
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400210614


EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 149                     Divulgado em 15-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Medida Provisória nº 657, de 13 de outubro de 2014 - Altera a Lei nº 9.266, de 15 de março 
de 1996, que reorganiza as classes da Carreira Policial Federal, fixa a remuneração dos cargos 
que as integram e dá outras providências. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJ do Rio prepara programação para comemorar Dia do Servidor 
• Museu da Justiça de Niterói recebe participantes do projeto Damas 
• Projeto Lixo Mínimo chega a Volta Redonda, Resende e Barra Mansa 
• Inaugurada a Galeria de Retratos dos Ex-Terceiros Vice-Presidentes do TJRJ 
• Casais convertem união estável em casamento no Fórum de São Gonçalo 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20657-2014?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3703


• 7ª Vara Empresarial realiza leilão da marca Natan Joias 
• TJRJ começa a mediar 315 processos do Seguro DPVAT 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Princípio da insignificância é inaplicável a crime de moeda falsa 
• Negada liminar a condenado por sequestro e morte de empresário no RJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Excesso de prazo em processo administrativo disciplinar não gera nulidade 
• Sem pedido prévio, aposentadoria rural por idade deve ser paga a partir da citação do INSS 
• Candidato terá de indenizar por dano moral menor que teve foto usada em propaganda 

eleitoral 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

ÍCONES – Banco do Conhecimento 

Comunicamos a disponibilização de ícones na página inicial do Banco do Conhecimento, com 
intuito de facilitar a visualização e o acesso aos conteúdos produzidos e disponibilizados. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3601
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277450
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277445
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Excesso-de-prazo-em-processo-administrativo-disciplinar-não-gera-nulidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Sem-pedido-prévio,-aposentadoria-rural-por-idade-deve-ser-paga-a-partir-da-citação-do-INSS
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Candidato-terá-de-indenizar-por-dano-moral-menor-que-teve-foto-usada-em-propaganda-eleitoral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Candidato-terá-de-indenizar-por-dano-moral-menor-que-teve-foto-usada-em-propaganda-eleitoral
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf


 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0099791-51.2011.8.19.0001 – rel. JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 28.08.2014 e p. 
02.09.2014 

 

• 0188833-43.2013.8.19.0001 – rel. Des. Claudia Telles, j. 24.09.2014 e p. 26.09.2014  

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045977C9BA58B598F824850AAED12E4EDFC503265D5730
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BE4F1F58F3CE82E8F5247F6EEBBAE7B3C5032D1F0D2C


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 30 e o Ementário das Turmas Recursais nº 10, onde foram 
selecionados, dentre outros, julgados concernentes a previsão de carência em seguro de vida 
em grupo, cláusula abusiva, ocorrência de dano moral; incêndio em ônibus provocado por 
terceiro ocorrendo evasão do motorista com abandono dos passageiros, janela de 
emergência inoperante, queimaduras causadas em passageiro, configurado o dano moral in 
re ipsa; exame pré-natal, erro na identificação do bebê, reconhecimento da responsabilidade 
civil de estabelecimento hospitalar in re ipsa com cominação do dano moral; roubo em 
coletivo face a imprudência do preposto, responsabilidade do transportador por falha na 
prestação do serviço, fixação de indenização por danos morais; bem como, quanto a leitura 
da sentença em audiência, publicação da sentença por erro material, denegação da 
segurança e intimação por carta com aviso de recebimento por terceiro para audiência 
preliminar, inaplicabilidade do enunciado dos juizados especiais para o reconhecimento da 
renúncia tácita. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 148                     Divulgado em 14-10-2014 
 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000030
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000030
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2014000010


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Gilberto Clóvis Farias Matos toma posse como desembargador do TJ do Rio 
• Estudantes ficam encantados com visita ao Antigo Palácio da Justiça 
• Órgão Especial considera inconstitucional lei que cria cotas para negros e índios em 

concursos públicos 
• TJRJ anuncia criação da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas 
• Projeto 'O Amor é Legal' regulariza estado civil de casais homoafetivos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• STF reafirma a impossibilidade de conversão do tempo de serviço de magistério em tempo 
comum 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Ação Monitória II é o novo tema de Jurisprudência em Teses 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3302
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277318
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277318
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Ação-Monitória-II-é-o-novo-tema-de-Jurisprudência-em-Teses


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças - Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Conheça a íntegra das sentenças sobre o tema Desobediência à Decisão Judicial abaixo 
elencadas 

Sentenças Selecionadas 
Processo nº 0158452-52.2013.8.19.0001 
 
Comarca da Capital - 11ª Vara Cível 
Juiz: Lindalva Soares Silva 
 
(...) deve-se entender que o terceiro contrato de 
representação apresenta-se como continuação, por 
prazo indeterminado, do 2º contrato firmado entre as 
partes, tendo sido mantidas suas cláusulas originais, 
inclusive aquela que estipulava o percentual 
remuneratório de 5 %. Este reconhecimento da 
continuidade da continuidade contratual, contudo, 
não faz surgir imediatamente o direito do autor em 
receber a diferença das comissões pagas em 
desacordo com o percentual de 5%. 
(...) leia mais 

 

Sentenças Selecionadas 
Processo nº 0473587-02.2011.8.19.0001 
 
Comarca da Capital - 28ª Vara Cível 
Juiz: Beatriz Prestes Pantoja 
 
(...) Por outro lado, no que se refere ao percentual da 
comissão, o fato é que a cláusula contratual estabelece um 
percentual mínimo de 0,75%, não havendo nos autos 
provas de que este percentual tenha sido alterado e/ou 
ajustado de forma diversa em cada negócio realizado. 
(...) leia mais 

 

Sentenças Selecionadas 
Processo nº 0369528-94.2010.8.19.0001 
 
Comarca da Capital - 49ª. Vara Cível 
Juiz: Rosa Maria Cirigliano Maneschy 
 
(...) A questão versa sobre contrato de representação 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2013.001.137412-1
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0158452-52.2013.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2011.001.419185-9
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0473587-02.2011.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2010.001.330024-9


comercial que as partes haviam convolado verbalmente, e 
que estava tendo desenvolvimento até que a ré optou 
unilateralmente pela rescisão, numa quebra contratual, 
razão da investida da autora, perseguindo o percebimento 
do pertinente ressarcimento monetário. 
(...) leia mais 

Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito. 
Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0025913-91.2014.8.19.0000 - rel. Des. José Augusto de Araujo Neto, j. 29.07.2014 e p. 
14.10.2014 

 

Fonte: Gab. Des. José Augusto de Araujo Neto 

 

• 0011378-69.2012.8.19.0052 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 11.09.2014 e 
p. 22.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Sem Conteúdos 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0369528-94.2010.8.19.0001.doc
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004088723348DC3FBA732A3A9ACDBE4F0C2C5031F265D4E
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201305012254


 

• 0112157-56.2010.8.19.0002 – rel. Des. Elizabeth Gregory, j. 30.09.2014 e p. 08.10.2014 

 

• 0092274-55.2012.8.19.0002 – rel. Des. Elizabeth Gregory, j. 15.04.2014 e p. 01.10.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 147                     Divulgado em 13-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6904, de 09 de outubro de 2014 - Altera a Lei nº 1.941, de 30 de dezembro de 
1991, incluindo no rol dos seus beneficiários, as pessoas com mobilidade reduzida e dá 
outras providências. 

 

• Lei Estadual nº 6905, de 09 de outubro de 2014 - Altera o art. 138 do Código Tributário 
Estadual. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• CCPJ tem apresentação do pianista Eduardo Monteiro nesta terça-feira 
• Presidente do TJRJ realiza Reunião de Análise da Estratégia com magistrados e diretores 
• Juízes das Varas de Fazenda do TJ reúnem-se com o subprocurador do Estado 
• Nupemec terá 105 sessões de mediação/conciliação na próxima terça 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B4C389A0DF606FF33826C375B7C6B54DC5032F604735
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000415BBD0F9B40D8A532DC66288B32B652FC5032E075560
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/ba8b28e111b9474183257d6d005c7359?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/ff4bbdc0f2f0855883257d7200602dc3?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/3101


NOTÍCIAS STF 

 

• Suspensa decisão que anulou contratações para sistema prisional do RJ 
• Inviável MS contra norma que obriga juiz a expor razões para declarar impedimento 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Artigos Jurídicos 

Senhores magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser disponibilizado na 
página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento. 

Clique aqui e Navegue na página 

Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

Fonte: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0007811-89.2012.8.19.0000 – rel. Des. Jorge Luiz Habib, j. 19.03.20114 e p. 21.03.2014 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277248
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277231
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041DF82CAAB3F0B7185DC7F17570781755C50213475357


 

• 0250144-65.2009.8.19.0004 – rel. Des. Cláudio Dell`Orto, j. 10.07.2014 e p. 14.07.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 146                     Divulgado em 10-10-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ vai instalar a 3ª Vara de Família da Leopoldina na próxima segunda-feira 

 

Fonte: TJERJ 

 

VERBETES SUMULARES DO TJERJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EEE992C6B2BB82F9401D79F63230B989C5031925494A
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2607


NOVOS VERBETES SUMULARES DO TJERJ 

Nº326 

AÇÃO MONITÓRIA 
RELAÇÃO DE CONSUMO 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
COMPETÊNCIA 

 “Incluem-se na competência das Câmaras Cíveis especializadas recursos em ação 
monitória proposta com base em prova escrita que remonte a relação de consumo.” 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº 0024157-47.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
29/09/2014 – Relator: Fernando Foch. Votação por maioria. 

Nº327 

SEGURO DE VIDA EM GRUPO 
CONTROVÉRSIA ENTRE SEGURADO E SEGURADORA 
EMPREGADOR ESTIPULANTE 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
COMPETÊNCIA 

 “É competente a Câmara Cível especializada para dirimir controvérsia entre segurado e 
seguradora, referente a seguro de vida em grupo que figure o empregador como 
estipulante, por qualificar-se o segurado (empregado/beneficiário) como destinatário 
final.” 
REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº 0032560-05.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
29/09/2014 – Relator: Desembargador Mauro Dickstein. Votação unânime. 

Nº328 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PESSOA FÍSICA 
PESSOA JURÍDICA 
DESTINATÁRIA FINAL 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
COMPETÊNCIA 

 
“É competente a Câmara Especializada para dirimir controvérsia referente à prestação de 
serviço por pessoa física a pessoa jurídica na qualidade de destinatária final.” 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº 0023072-26.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
29/09/2014 – Relator: Desembargador Claudio de Mello Tavares. Votação por maioria. 

 

Fonte: DIJUR/DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0024157-47.2014.8.19.0000
http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0032560-05.2014.8.19.0000
http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0023072-26.2014.8.19.0000


 

• Ministro relator vota pela validade da desaposentação 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Terceira Turma reconhece dano moral a bebê que não teve células-tronco colhidas na hora 
do parto 

• Absolvição de réu acusado da execução não impede condenação de mandante do homicídio 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Institucional - Atos Oficiais do PJERJ – Nova Atualização 

Clique para visualizar as atualizações 2014 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Comtempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense e 
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=277137
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-reconhece-dano-moral-a-bebê-que-não-teve-células–tronco-colhidas-na-hora-do-parto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-reconhece-dano-moral-a-bebê-que-não-teve-células–tronco-colhidas-na-hora-do-parto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Absolvição-de-réu-acusado-da-execução-não-impede-condenação-de-mandante-do-homicídio
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

• 0043985-29.2014.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos, j. 07.10.2014 e 
09.10.2014 

 

• 0023621-11.2011.8.19.0204 – rel. Des. Maurício Caldas Lopes, j. 06.06.2014 e p. 13.08.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 145                     Divulgado em 09-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040DA3C69F32AB2BF7FDF05429478C55EBC503302B5A29
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D6C8A2DD1C1DDCEBA8721B20F0C06701CEC4441F535F


 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• CNJ confirma que TJ do Rio cumpriu 100% da Meta 3 para o ano de 2014 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• STJ anuncia medidas para desafogar tribunais e agilizar processos 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa selecionada 

Atualização 

Comunicamos a atualização da pesquisa Atropelamento - Lesões Diversas, realizada pela 
equipe Jurisprudência, na página da Pesquisa Selecionada no Grupo Direito Civil no tema 
Valores relativos à Verba Indenizatória, no Banco do Conhecimento em Jurisprudência. 
Também pode ser visualizada em consultas/ Jurisprudência/ Pesquisa Selecionada/ Direito 
Civil. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2609
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/STJ-anuncia-medidas-para-desafogar-tribunais-e-agilizar-processos
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1072500/atropelamento-lesoes-diversas.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0368107-35.2011.8.19.0001 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 17.09.2014 e 
p. 24.09.2014 

 

• 0035126-24.2014.8.19.0000 – rel. Des. Elisabete Filizzola, j. 03.09.2014 e p. 05.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 144                     Divulgado em 08-10-2014 
 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048756F3FA2703B638284E31E9E417CA20C5032C4C2630
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400224106


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6901, de 02 de outubro de 2014 - Dispõe sobre a contratação de pessoal por 
prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, 
nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Cláusula que proíbe alienação de imóveis de programas sociais não é abusiva 
• Terceira Turma não reconhece validade de testamento sem assinatura 
• Empregado com contrato suspenso por mais de três anos não pode sacar saldo do FGTS 
• Depositário judicial deve restituir as crias do gado que estava sob sua guarda 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/0480c14a0f05c36b83257d6d005bc52b?OpenDocument
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Cláusula-que-proíbe-alienação-de-imóveis-de-programas-sociais-não-é-abusiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-não-reconhece-validade-de-testamento-sem-assinatura
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Empregado-com-contrato-suspenso-por-mais-de-três-anos-não-pode-sacar-saldo-do-FGTS
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Depositário-judicial-deve-restituir-as-crias-do-gado-que-estava-sob-sua-guarda


Prevenções das massas falidas 

Atualização 

Comunicamos a atualização da página Prevenções das Massas Falidas que se encontra no 
Banco do Conhecimento no tópico Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos 
Judiciários de Segunda Instância em Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0387437-18.2011.8.19.0001 – rel. Des. Claudia Telles, j. 10.09.2014 e p. 12.09.2014 

 

• 0438904-02.2012.8.19.0001 – rel. Des. Elizabeth Gregory, j. 16.09.2014 e p. 26.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev_massas_falidas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400165038
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FED7C11AFECB8BC4080CA7843ABA637DC5032C5E3554


Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Civil nº 29, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes a 
passageiro preso em elevador em condomínio edilício, responsabilidade objetiva da empresa 
responsável pela manutenção face ao dever de guarda, reconhecimento do dano moral e 
quanto a propriedade industrial, no tocante a semelhança do rótulo do produto, 
preponderância do primeiro registro, trade dress, face ao direito a exclusividade com 
retirada do produto do mercado de consumo. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 143                     Divulgado em 07-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Tribunal de Justiça recebe selo verde do Ministério do Meio Ambiente 
• Negado novo habeas corpus a acusados de integrar quadrilha que praticava aborto 
• Inscrições para Analista do TJRJ começam na próxima segunda-feira 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000029
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000029
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2507
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2506
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2505


NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Terceira Turma garante pensão e indenização a pais de criança morta em escola infantil 
• Acordo de cooperação não impede uso de carta rogatória para tomada de depoimento no 

exterior 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Reclamações STJ – Matérias Controvertidas – Turmas Recursais 

Atualização 

Comunicamos a atualização das Reclamações que tratam de controvérsias envolvendo 
Acórdãos das Turmas Recursais e a Jurisprudência do STJ em Reclamações STJ – Matérias 
Controvertidas – Turmas Recursais. Ressaltamos que a ordenação do referido arquivo é por 
Unidade da Federação / Número da Reclamação. 

São Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma 
Recursal Estadual e a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Resolução 12 
/2009 STJ. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-garante-pensão-e-indenização-a-pais-de-criança-morta-em-escola-infantil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Acordo-de-cooperação-não-impede-uso-de-carta-rogatória-para-tomada-de-depoimento-no-exterior
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Acordo-de-cooperação-não-impede-uso-de-carta-rogatória-para-tomada-de-depoimento-no-exterior
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS 

 

• 0058414-35.2013.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 03.09.2014 e p. 05.09.2014 

 

• 0021315-06.2010.8.19.0204 – rel. JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 28.08.2014 e p. 
02.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Sem Conteúdo 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Sem Conteúdo 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 142                     Divulgado em 06-10-2014 
 

 

AVISO TJ Nº 80 

 

AVISO TJ no 80/2014 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300241662
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CF6C21174028CD1976D55F13A16DB14EC503265D5643


A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargadora LEILA 
MARIANO, nos termos do art. 122, § 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, AVISA 
aos senhores Magistrados, Membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e de 
Procuradorias estatais, Advogados e demais interessados, que foram aprovados 35 
enunciados no I Encontro de Desembargadores, com competência em matéria cível 
especializada em Direito do Consumidor, realizado pelo Centro de Estudos e Debates do 
Tribunal de Justiça, no dia 29 de setembro de 2014, na sala de sessões do Tribunal Pleno, os 
quais serão submetidos à ratificação do Órgão Especial, na forma de permissivo regimental, 
com vistas à sua inclusão na Súmula, passando, desde já, a constituir jurisprudência 
predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre as respectivas 
matérias, inclusive para os fins do art. 557, do CPC: 

1 - A inversão judicial ônus probatório deve assegurar à parte a quem não incumbia 
inicialmente o encargo, a oportunidade para apresentação de provas, sob pena de nulidade 
da sentença. 

Justificativa: Mesmo para os que entendem estejamos diante de regra de procedimento - e 
não de julgamento -, ainda assim, se reconhece ao julgador a faculdade de inverter o ônus da 
prova após o saneamento do processo e até a data da provação da sentença. Em casos tais, a 
conversão do julgamento do feito em diligência deve se dar por decisão interlocutória, 
devidamente fundamentada, intimando-se as partes. Retomado o curso do processo, após a 
conclusão das diligências determinadas pelo juízo, será proferida sentença. Nada há na lei 
que impeça o julgador de, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inverter o 
ônus da prova em benefício do consumidor (desde que se assegure à parte contrária, por 
decisão interlocutória recorrível, a produção da prova que elida a presunção de 
responsabilidade que contra si paira). 

Precedentes: Apelação Cível nº: 0064090-34.2008.8.19.0001; Apelação Cível nº: 0126610-
25.2011.8.19.0001; Apelação Cível nº: 0397370-15.2011.8.19.0001; Apelação Cível nº: 
0235821-59.2012.8.19.0001; Apelação Cível nº: 0008160-89.2012.8.19.0001; REsp nº 
802.832-MG. 

2 - Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da 
inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova 
mínima do fato constitutivo do alegado direito. 

Justificativa: Visa esclarecer que a prova que o consumidor deve fazer é a mínima. Isso 
porque, em que pese ser presumidamente vulnerável, não há como se afastar a necessidade 
de produzir prova mínima quanto aos fatos que 

Precedentes: AgRg no REsp 1335475/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012. 

3 - Nas ações de repetição de indébito, a correção monetária e os juros moratórios contam-
se a partir da data do desembolso. 

Justificativa: A cobrança indevida é prática abusiva e ato ilícito absoluto. Logo, os juros e a 
correção monetária, decorrentes da obrigação de indenizar, devem ser contados desde a 



data do fato, em estrito cumprimento ao disposto no art. 398 do Código Civil, verbis: “Nas 
obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o 
praticou”. Desse modo, os juros moratórios atuam como um elemento de calibragem da 
indenização, a depender de quando é ela satisfeita e não de quando é arbitrada. Prestigiam-
se os devedores que de forma mais expedita pagam suas dívidas ou acertam 
extrajudicialmente seus litígios, ao passo que impõem reprimenda mais penosa aos 
recalcitrantes. Os juros, no caso, assumem natureza compensatória e são indispensáveis à 
reparação integral do dano (artigo 6o, VI, CDC). 

Precedentes: Apelação Cível nº: 0063800-74.2012.8.19.0002; Apelação Cível nº: 0108611-
02.2008.8.19.0054; Apelação Cível nº: 0005871-62.2007.8.19.0001; AREsp nº: 509153. 

4 - No caso de endosso, endossante e endossatário respondem solidariamente pelo 
protesto indevido de título de crédito com vício formal anterior à transmissão. 

Justificativa: O princípio da solidariedade encontra-se estatuído, literal e genericamente, no 
parágrafo único, artigo 7º e §2º, artigo 25, do CDC. O Código Civil consagra o instituto no 
artigo 942. Cuidando-se de vicio formal no titulo, como a inexistência de causa apta a 
conferir lastro aÌ emissão, eventual protesto levado a efeito pelo endossatário, ainda que de 
boa féì, deve ser considerado indevido. Em casos tais, não poderáì alegar o endossatário a 
exigência legal do protesto para viabilizar lhe o direito de regresso contra o endossante, 
porquanto, ao receber titulo viciado na origem, assumiu os riscos da inadimplência. 

Precedentes: AgRg no Ag 1380089/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 12/04/2011, DJe 26/04/2011; Súmula 475, STJ; Recurso Especial Repetitivo nº 
1.213.256/RS, Relator Min. Luis Felipe Salomão. 

5 - Nas demandas em que se discute atraso na entrega das chaves, não configura ‘bis in 
idem’ a condenação de multa contratual cumulada com indenização por danos morais, 
verbas de origem e natureza jurídicas distintas. 

Justificativa: O pagamento de multa consiste em ato ilícito contratual, não se confundindo, 
portanto, com a indenização por danos morais, que decorre de um ato ilícito extracontratual. 
Nesse passo, a cláusula penal moratória rege-se por regras diversas da verba indenizatória, 
porquanto esta última possui natureza extracontratual, enquanto aquela, repiso, tem 
natureza contratual. 

Precedentes: Apelação Cível Nº: 1003456-47.2011.8.19.002. Relator: Des. FLÁVIO MARCELO 
DE AZEVEDO HORTA FERNANDES. Apelação Cível Nº: 0380205-86.2010.8.19.0001 - Relator: 
DES. PETERSON BARROSO SIMÃO - Julgamento: 14/06/2014. 

6 - Na hipótese da Lei no 9514/97, a concessão de liminar de reintegração de posse em 
favor do credor fiduciário, seus sucessores ou adquirentes independe do tempo da posse 
do fiduciante. 

Justificativa: A ação de reintegração de posse do imóvel que foi objeto de propriedade 
fiduciária, em relação ao qual a posse do antigo devedor fiduciante tornou-se injusta, segue 
rito especial definido pelo art. 30 da Lei nº 9.514/1997, não se justificando cogitar se se trata 



de ação de força velha ou de força nova. Em relação a essa espécie de negócio, tal distinção 
perde significado, pois para essa hipótese está prevista a reintegração liminar independente 
da duração da posse, dado o caráter especial da medida. Dada sua adequação à natureza da 
posse nessa situação peculiar, é essa a interpretação que vem sendo adotada pela 
jurisprudência. A retomada do imóvel, em casos tais, portanto, decorre de rescisão de 
contrato por inadimplemento do adquirente. A matéria é disciplinada pelo art. 30 da Lei n. 
9.514/1997, o qual não distingue quanto à natureza da pretensão, se de força velha ou nova. 

Precedentes: REsp 1155716/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 13/03/2012, DJe 22/03/2012. 

7 - Revela-se abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, 
para as hipóteses de mora ou de inadimplemento contratual, sem igual imposição ao 
fornecedor - em situações de análogo descumprimento da avença. 

Justificativa: Seja por princípios gerais do direito, seja pela principiologia adotada no Código 
de Defesa do Consumidor, seja, ainda, por imperativo de equidade, revela-se abusiva a 
prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora 
ou inadimplemento contratual, ficando isento de tal reprimenda o fornecedor - em situações 
de análogo descumprimento da avença. 

Precedentes: REsp 955.134/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 16/08/2012, DJe 29/08/2012. 

8 - As taxas de deslocamento ou interveniência sobre o repasse do financiamento são de 
responsabilidade do incorporador e construtor, vedada a sua transferência ao adquirente, 
mesmo que prevista contratualmente. 

Justificativa: “Taxa de interveniência ou deslocamento” é aquela cobrada quando o 
consumidor escolhe outro banco para fazer o financiamento, que não o indicado pela 
construtora. É considerada abusiva, nos termos no art. 51, IV do CDC, porque estabelece 
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem 
exagerada. Sendo, ainda, incompatível com a boa-fé ou a equidade a cobrança da mesma. É 
direito de todo consumidor escolher a instituição bancária de sua preferência, normalmente 
aquele que lhe oferece melhores condições de financiamento, menores taxas e encargos. 
Além disso, o construtor e também o incorporador respondem pelos eventuais danos 
causados. Extrai-se da leitura do art. 3º do CDC que, o sistema de proteção ao consumidor 
considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de 
produtos e de serviços, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou 
extracontratual com o consumidor, alargando-se a rede de responsabilidade pelos danos 
decorrentes da relação de consumo. Assim, tanto a construtora, quanto e incorporadora são 
solidariamente responsáveis por eventuais danos causados ao consumidor. Sendo certo que, 
em empreendimentos de grande porte, construtoras e incorporadoras estão coligadas e 
interessadas na venda das unidades construídas. Isto é, participam da cadeia de 
fornecimento do produto. O que encontra previsão no art. 7º, paragrafo único e art. 25, 
caput e § 1º do CDC. 



Precedentes: 0379982-65.2012.8.19.0001 - APELAÇÃO. DES. MYRIAM MEDEIROS - 
Julgamento: 15/04/2014 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL; 
0202970-64.2012.8.18.0001 - APELAÇÃO. DES. CLAUDIO BRANDAO - Julgamento: 06/11/2013 
– SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. 

9 - A recusa indevida, pela operadora de planos de saúde, de internação em estado de 
emergência /urgência gera dano moral in re ipsa. 

Justificativa: Trata-se de instrumentalização das Súmulas nº 209 e 210 desta Corte em cotejo 
com o art. 35-C da Lei nº 9.656/98. Enseja dano moral a indevida recusa de internação ou 
serviços hospitalares, em casos de emergência e urgência, quando implicarem risco imediato 
de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, com indicação médica por escrito 
apontando a sua necessidade, somente obtidos mediante decisão judicial. 

Precedentes: Apelação Cível n.º 0009200-16.2011.8.19.0204. Relator: Des. FLÁVIO MARCELO 
DE AZEVEDO HORTA FERNANDES. Apelação Cível nº 0270137-35.2011.8.19.0001 - DES. 
AUGUSTO ALVES MOREIRA JÚNIOR - Julgamento: 12/02/2014. REsp nº: 1072308 / RS. 

10 - É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para 
garantir a saúde e a vida do segurado. 

Justificativa: As cláusulas estabelecidas pelas operadoras de planos de assistência à saúde, 
para não serem consideradas abusivas - à luz do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
e da Lei no 9.656/98 – devem se conformar aos parâmetros estabelecidos pelos 
supramencionados diplomas legais e pela agência reguladora do segmento. O STJ tem 
jurisprudência consolidada no sentido de que haì direito ao ressarcimento do dano moral 
oriundo da injusta recusa de cobertura securitaìria meìdica, pois esta conduta agrava a 
situação de aflição psicoloìgica e de anguìstia no espiìrito do segurado, jaì abalado em função 
da doença. A quebra da justa expectativa de tratamento médico domiciliar, quando 
configurada a sua necessidade, caracteriza um profundo abalo para quem cumpre com suas 
obrigações contratualmente assumidas. 

Precedentes: AgRg no AREsp n. 292.259/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 
de 1º/8/2013; AgRg no AREsp n. 292.901/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 
Turma, DJe de 4/4/2013; AgRg no AREsp n. 249.801/CE, relator Ministro Sidnei Beneti, 
Terceira Turma, DJe de 26/3/2013. 

11 - A recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a 
cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral. 

Justificativa: A redação pode dar a entender que, apenas a recusa relativa à cobertura que 
tenha previsão legal ou contratual dá ensejo a dano moral. O que não é verdade, eis que as 
circunstâncias do caso concreto é que determinarão o cabimento da reparação. 

Precedentes: AgRg no AREsp 292901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 04/04/2013; AgRg no AREsp 300648/RS, Rel. Ministro 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013; AgRg no AREsp 
300648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 



07/05/2013; 0380363-10.5011.8.19.0001 - APELAÇÃO. DES. JUAREZ FOLHES - Julgamento: 
29/05/2014 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR; 0023031-90.2013.8.19.0001 - 
APELAÇÃO. DES. JUAREZ FOLHES - Julgamento: 22/05/2014 – VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA 
CÍVEL CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL; 0015431-57.2005.8.19.0014 - APELAÇÃO DES. 
EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA - Julgamento: 27/08/2013 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL; 
0255183-47.2012.8.19.0001 - APELAÇÃO DES. REGINA LUCIA PASSOS - Julgamento: 
02/09/2013 – VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. 

12 - Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas 
limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e 
materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo 
plano. 

Justificativa: Não se pode confundir a cláusula limitadora de riscos (válida) com cláusula que 
limite a prestação (abusiva) da operadora, quando diante de doença coberta pelo plano de 
saúde. 

Precedentes: AgRg no AREsp 512.109/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014. 

13 - É abusiva a recusa pelo plano de saúde, ressalvadas hipóteses de procedimentos 
eminentemente estéticos, ao fornecimento de próteses penianas e mamárias 
imprescindíveis ao efetivo sucesso do tratamento médico coberto. 

Justificativa: Forçoso concluir pelo cabimento do fornecimento das próteses com enfoque 
nos princípios constitucionais de proteção à saúde, à vida e a dignidade da pessoa humana. 
Cláusulas contratuais que limitam ou impeçam as obrigações assumidas devem ser 
interpretadas de acordo com os princípios da boa fé e de equidade (art.51, do CDC), ou seja, 
de forma mais favorável e de modo a não colocar em risco a própria natureza e finalidade do 
contrato. Deve-se ainda evitar que consumidores utilizem, de forma indevida, os serviços do 
plano de saúde para realizar, por exemplo, procedimentos médicos para aumento de seios, 
pênis, etc., haja vista que, na maioria destes casos, o objetivo é puramente estético, 
embelezador, e não terapêutico, estando, portanto, afastado do objetivo da maioria dos 
planos de saúde existentes no mercado. 

Precedentes: APELAÇÃO CÍVEL 0399638-08.2012 – Des. FERNANDO FERNANDY; APELAÇÃO 
CÍVEL 0274427-30.2010 – Des. LINDOLPHO MORAIS MARINHO; APELAÇÃO CÍVEL 0085030-
15.2011 – Des. REGINA LUCIA PASSOS; APELAÇÃO CÍVEL 0098038-11.2012 – Des. JOAQUIM 
DOMINGOS DE ALMEIDA NETO; APELAÇÃO CÍVEL 0396611-80.2013 – Des. TEREZA CRISTINA 
SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO. 

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2014. 

Desembargadora LEILA MARIANO 

Presidente do Tribunal de Justiça 

 



Fonte: publicado no DJERJ, em 03.10.2014 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça do Rio recebe denúncia contra miliciano 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Suspensa decisão que impedia TV Globo de exibir matéria sobre juiz 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Petição eletrônica obrigatória comemora um ano com bons resultados 
• Quarta Turma considera legal propaganda comparativa entre iogurtes funcionais 
• Agente que devolveu multa para compensar empresa é inocentado da acusação de 

improbidade 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa Selecionada 

Atualização 

Comunicamos a atualização das pesquisas Acidente de Trânsito - Queda de Passageiro - 
Morte da Vítima e Acidente de Trabalho, realizada pela equipe Jurisprudência, na página da 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2608
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=276724
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Petição-eletrônica-obrigatória-comemora-um-ano-com-bons-resultados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Quarta-Turma-considera-legal-propaganda-comparativa-entre-iogurtes-funcionais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Agente-que-devolveu-multa-para-compensar-empresa-é-inocentado-da-acusação-de-improbidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Agente-que-devolveu-multa-para-compensar-empresa-é-inocentado-da-acusação-de-improbidade
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1072500/acidente-transito-morte-vitima.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1072500/acidente-transito-morte-vitima.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1072500/acidente-trabalho.pdf


Pesquisa Selecionada no Grupo Direito Civil no tema Valores relativos à Verba Indenizatória, 
no Banco do Conhecimento em Jurisprudência. Também pode ser visualizada em consultas/ 
Jurisprudência/ Pesquisa Selecionada/ Direito Civil. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0211537-21.2011.8.19.0001 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 24.07.2014 e 
p. 16.09.2014 

 

• 0004549-25.2010.8.19.0058 – rel. Des. João Ziraldo Maia, j. 05.08.2014 e p. 22.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048EFB01030FF4D2619D829EEF42789D7BC50329370C63
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E4FFC94E95340A4B6BE6AC05467769D0C5032B5A403B
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VERBETE S SUMULARES 

NOVOS VERBETES SUMULARES DO TJRJ 

Nº.318 

VEÍCULO COLETIVO DE PASSAGEIRO 

TRANSPORTE EM SITUAÇÃO IRREGULAR 

APREENSÃO DE VEÍCULO 

ADMISSIBILIDADE 

“É admissível, por força das Leis Estaduais nº 3.756/2002 e nº 4.291/2004, a apreensão de 
veículo utilizado em transporte irregular.” 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0063254-59.2011.8.19.0000 - Julgamento em 
30/06/2014 – Relator: 

Desembargador Edson Queiroz Scisinio Dias. Votação unânime. 

Nº.319 

VEÍCULO APREENDIDO 

CONDIÇÃO PARA DEVOLVER 

PAGAMENTO DE DESPESAS DE REBOQUE, DIÁRIAS E MULTAS 

“É admissível o condicionamento da devolução de veículo apreendido ao pagamento de 
custas de reboque, diárias (limitadas a trinta dias e sem prejuízo da manutenção do veículo 
apreendido em depósito após o período mencionado) e multas vencidas pendentes.” 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0063254-59.2011.8.19.0000 - Julgamento em 
30/06/2014 – Relator: 

Desembargador Edson Queiroz Scisinio Dias. Votação unânime. 

Nº.320 

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO 

AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE 

CONDUTOR INFRATOR PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO 

DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 



“É desnecessária a notificação prevista no artigo 281, p. único, II, da Lei Federal nº 
9.503/1997, quando a infração houver sido autuada em flagrante e o proprietário do 
veículo for o condutor infrator.” 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0063254-59.2011.8.19.0000 - Julgamento em 
30/06/2014 – Relator: 

Desembargador Edson Queiroz Scisinio Dias. Votação unânime. 

Nº.321 

VEÍCULO APREENDIDO 

MULTA AINDA NÃO EXIGÍVEL OU COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA 

LIBERAÇÃO SEM PAGAMENTO 

“É cabível a liberação de veículo apreendido sem o pagamento da multa ainda não exigível 
ou com a exigibilidade suspensa". 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0063254-59.2011.8.19.0000 - Julgamento em 
30/06/2014 – Relator: 

Desembargador Edson Queiroz Scisinio Dias. Votação unânime. 

Nº.322 

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES AUTÁRQUICAS ESTADUAIS 

CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DESCABIMENTO 

“Não cabe a condenação, nem a execução, de autarquias estaduais ou fundações 
autárquicas estaduais a pagar honorários advocatícios em favor do Centro de Estudos 
Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.” 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0063254-59.2011.8.19.0000 - Julgamento em 
30/06/2014 – Relator: 

Desembargador Edson Queiroz Scisinio Dias. Votação unânime. 

Nº.323 

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE 

DESCUMPRIMENTO DE INFORMAÇÃO AO DETRAN 

INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS 

DESCABIMENTO 



“Não cabe a condenação do DETRAN à indenização de danos morais quando os transtornos 
sofridos pelo autor decorrerem do descumprimento do disposto no artigo 134 do Código de 
Trânsito Brasileiro por parte do próprio demandante.” 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0063254-59.2011.8.19.0000 - Julgamento em 
30/06/2014 – Relator: 

Desembargador Edson Queiroz Scisinio Dias. Votação unânime. 

Nº.324 

INFRAÇÕES COMETIDAS POR ADQUIRENTE DE VEÍCULO 

IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR 

IMPUTAÇÃO AO ALIENANTE 

IMPOSSIBILIDADE 

“As multas por infrações cometidas por adquirente de veículo devidamente identificado, 
ainda que não efetivada a comunicação, não podem ser imputadas ao alienante.” 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0063254-59.2011.8.19.0000 - Julgamento em 
30/06/2014 – Relator: 

Desembargador Edson Queiroz Scisinio Dias. Votação unânime. 

Nº.325 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

PENSÃO À FILHA SOLTEIRA 

LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO 

“A pensão deferida a filha solteira pela lei estadual nº 285/79 deverá ser regida pela Lei 
vigente ao tempo do óbito do segurado.” 

REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0063254-59.2011.8.19.0000 - Julgamento em 
30/06/2014 – Relator: 

Desembargador Edson Queiroz Scisinio Dias. Votação unânime. 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 



• Comissão de Concurso para Magistratura divulga notas das provas de sentenças 
• TJRJ instala a 3ª Vara de Família da Leopoldina no próximo dia 13 
• Sérgio Besserman conclui ciclo de palestras sobre Protocolo de Quioto e mudanças climáticas 
• Desembargadores do TJRJ foram eleitos como conselheiros da ABI 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• STF admite corte de vencimentos que ultrapassam o teto do funcionalismo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Condômino não tem legitimidade para propor ação de prestação de contas 
• Sócio de firma dissolvida irregularmente responde também em execução fiscal não tributária 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças - Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Conheça a íntegra das sentenças abaixo elencadas. 

 

Sentenças Selecionadas 
Crime, Contravenção contra Idoso 
 
Processo nº: 0002015-93.2009.8.19.0042 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2702
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=276632
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Condômino-não-tem-legitimidade-para-propor-ação-de-prestação-de-contas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Sócio-de-firma-dissolvida-irregularmente-responde-também-em-execução-fiscal-não-tributária
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta&numProcesso=2009.042.002060-0


Comarca de Petrópolis – 1ª Vara Criminal 
Juiz: Ricardo Rocha 
 
(...)Ação Penal Pública Incondicionada assestada pelo 
Ministério Público [...] injusto penal insculpido no 
art.155, parágrafo 4º, II c.c. 61, II, ´h´ do CP [...] 
dirigindo sua conduta dolosa e finalisticamente para a 
consecução do evento incriminado em lei, mediante 
fraude, subtraiu R$ 400,00 (quatrocentos reais) em 
espécie, 03 (três) Carteiras de Trabalho, um RG, um 
Certificado de Reservista, 02 (dois) CPF's e um Cartão 
do banco Bradesco, conforme Registro de Ocorrência 
[...] consubstanciou-se no fato da ora denunciada 
iludir a vítima, ancião e idoso [...] angariando a 
confiança da mesma a ponto de entrar na residência 
da vítima e, se oferecendo para trabalhar como 
diarista, a ora denunciada, ao realizar a faxina, 
subtraiu da vítima o valor em espécie e documentos 
supracitados [...] há, realmente, prova inconteste de 
que a ré efetivou tal crime, conforme narra o ilustre 
representante do Parquet (...) leia mais 
Exercício Arbitrário das Próprias Razões/ Crimes 
Contra a Administração da Justiça 
 
Processo nº 0390465-62.2009.8.19.0001 
 
Comarca da Capital – 41ª Vara Criminal 
Juiz: Lucia Regina Esteves de Magalhães 
 
(...)denunciado pelo Ministério [...] sob a acusação de 
haver subtraído para si, consciente e voluntariamente, 
mediante grave ameaça exercida com emprego de 
arma de fogo, a quantia em espécie de R$ 30,00 
(trinta reais) pertencente ao estabelecimento [...] O 
réu, na realidade, cometeu um abuso no direito de 
exigir as verbas trabalhistas da qual, em tese, faria jus 
[...] JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido contido 
na denúncia [...] com a SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE 
DIREITOS (ARTIGO 43), NA MODALIDADE DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE [...] JULGO 
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE do delito 
previsto no artigo 345 (...) leia mais 
Abandono Material/Crimes contra a Família 
 
Processo nº 0201204-10.2011.8.19.0001 
 
Comarca da Capital – 34ª Vara Criminal 
Juiz: Rudi Baldi Loewenkron 
 
(...)o acusado desde 2004 não presta alimentos à filha, 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004481B8E87181D5C6DF2A92A34C80564ACC5030F1C124D
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2009.900.017269-6
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2011.001.173230-6


evadindo-se da obrigação de pagar alimentos à menor 
[...] que após perder o emprego deixou de prestar 
assistência à menor, mesmo lhe sendo possível arcar 
com a obrigação alimentícia [...] supre as necessidades 
da menor com a ajuda de sua mãe, avó materna da 
menor [...] JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva 
deduzida para condenar RMS a 1 (um) ano de 
detenção e multa de um salário-mínimo federal [...] O 
regime para cumprimento da pena privativa de 
liberdade aplicada será o inicial aberto [...] Aplico a 
substituição da pena privativa de liberdade por uma 
restritiva de direitos (...) leia mais 

Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito. 

Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0444504-04.2012.8.19.0001 – rel. Des. Elizabeth Gregory, j. 09.09.2014 e p. 17.09.2014 

 

• 0003526-68.2005.8.19.0042 - rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 09.09.2014 e p. 17.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004ECED4B27D3D4C1393ADD867A970F0943C5032A48084E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040058769DD2D9B9508FA3391E4F223C2EC5032A0A1C3D


EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 140                     Divulgado em 01-10-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ instala o IV Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Bangu 
• Projeto Expressinho garante agilidade e combate a judicialização de causas 
• TJRJ cria guia eletrônica de depósito judicial 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• 2ª Turma: é possível modificar fundamento de decisão sem prejuízo ao recorrente 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2209
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=276408


NOTÍCIAS STJ 

 

• Licença de servidor do Tocantins para acompanhar cônjuge não garante lotação provisória 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa selecionada 

Comunicamos a atualização da pesquisa atropelamento - morte da vítima, realizada pela 
equipe jurisprudência, na página da pesquisa selecionada no grupo direito civil no tema 
valores relativos à verba indenizatória, no banco do conhecimento em jurisprudência. 
Também pode ser visualizada em consultas/ jurisprudência/pesquisa selecionada/ direito 
civil. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0049001-61.2014.8.19.0000 – rel. designado Des. Claudia Telles, j. 24.09.2014 e p. 
26.09.2014 

 

• 015349-83.2013.8.19.0001 – rel. JDS Des. João Batista Damasceno, j. 24.09.2014 e p. 
29.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Licença-de-servidor-do-Tocantins-para-acompanhar-cônjuge-não-garante-lotação-provisória
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1072500/atropelamento-morte-vitima.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000474F6ECE2039F675DE5DACB27B3F943E7C5032D2B183B


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Civil nº 28, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes a 
professor aposentado numa matrícula e ativo noutra, portador de doença grave, passível de 
recidiva, reconhecido o direito a isenção do imposto sobre a renda; bem como, concurso 
para provimento de cargo público com eliminação em teste físico, em decorrência de 
irregularidade na pista, possibilidade de segunda chamada de prova, validade. Por fim, morte 
de policial militar face ao ataque a cabine policial desguarnecida do número mínimo de 
policiais previsto no Manual da Policia Militar e sem blindagem, serviço potencialmente 
perigoso, responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica, reconhecido o dano 
moral in re ipsa. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 139                     Divulgado em 29-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000028
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000028


Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Magistrados recebem certificado por destaque na Semana Nacional do Júri 
• TJ divulga edital do curso de preparação à Magistratura da Emerj 
• Centro de Conciliação promove mutirão da Claro e da Telemar 
• Moradora de Búzios ganha na Justiça o direito de ter água 
• 'Por dentro do Palácio' superou lotação no último sábado, dia 27 
• Desembargadora Helena Cândida recebe a Medalha de Honra da Magistratura Fluminense 
• Desembargadores apreciam matérias recorrentes nas Câmaras Cíveis Especializadas em 

Direito do Consumidor 
• Desembargador Jorge Luiz Habib recebe homenagem no Órgão Especial 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Deslocamento de competência não invalida necessariamente provas já produzidas 
• Ministro julga inviável reclamação de Xuxa sobre buscas no Google 
• Liminar suspende ação penal sobre desaparecimento de Rubens Paiva 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Juiz não pode negar recuperação judicial que foi aprovada em assembleia de credores 
• Empresa que comprou avião para uso próprio tem direito a prerrogativas do CDC 
• Google não é obrigado a fazer censura prévia mas precisa coibir abusos 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2401
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=276329
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http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=276263
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Juiz-não-pode-negar-recuperação-judicial-que-foi-aprovada-em-assembleia-de-credores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Empresa-que-comprou-avião-para-uso-próprio-tem-direito-a-prerrogativas-do-CDC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Google-não-é-obrigado-a-fazer-censura-prévia-mas-precisa-coibir-abusos


Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças - Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Conheça a íntegra das sentenças abaixo elencadas. 

Sentenças Selecionadas 
Restabelecimento / Pensão / Militar 
 
Processo nº: 0253484-55.2011.8.19.0001 
 
Comarca da Capital – 6ª Vara de Fazenda Pública 
Juiz: Euclides de Lima Miranda 
 
(...)ação de revisão de beneficio em face do 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO [...] pleiteando a 
revisão da pensão para pagamento de 100% do 
valor como se o militar estivesse vivo [...] eis que 
não compõe a mesma o valor da pecúnia por ato 
de bravura [...] houve alteração na forma de 
concessão do beneficio por morte do instituidor 
após a edição da EC 41/03 [...] a pensão por morte 
deve se balizar nos parágrafos. 7º, I e 8º do art. 40 
da CF, eis que o fato gerador da mesma se deu 
após a edição da EC 41/2003 [...] JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo-se o feito 
(...) leia mais 
Provisória / Pensão / Servidor Público Civil 
 
Processo nº 0206362-12.2012.8.19.0001 
 
Comarca da Capital – 13ª Vara de Fazenda Pública 
Juiz: Ricardo Coimbra da Silva Starling Barcellos 
 
(...)pedido de revisão de pensão [...] o réu vinha 
efetuando pagamento inferior ao devido [...] a 
Emenda Constitucional nº 41/2003 trouxe uma 
nova reforma da previdência social relativamente 
ao servidor público [...] o instituidor da pensão 
faleceu em 2007, verificando-se, assim, a aplicação 
da nova regra previdenciária [...] vê-se claramente 
que ao suplicante não está sendo pago o valor de 
forma correta [...] JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2011.001.221258-6
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0253484-55.2011.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2012.001.180303-0


proceder a revisão do benefício da parte autora, 
observada a remuneração do servidor falecido 
como se vivo estivesse, com todos os benefícios e 
vantagens(...) leia mais 

 
 
Restabelecimento / Pensão / Servidor Público Civil 
 
Processo nº: 0322965-08.2011.8.19.0001 
 
Comarca da Capital – 13ª Vara de Fazenda Pública 
Juiz: Ricardo Coimbra da Silva Starling Barcellos 
 
(...)ação pelo rito ordinário contra o ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO e RIOPREVIDENCIA [...] cargo de 
detetive da Policia Civil [...] marido e pai da Autora 
em pleno exercício de sua atividade laborativa 
quando do acidente que originou seu óbito e 
tendo este por causa geradora um fato imputável 
ao exercício por ele desempenhado, 
inquestionável o direito à promoção post mortem 
pleiteada [...] reconhecido o direito, também 
devido o pagamento dos atrasados, que deverão 
ser pagos a partir do falecimento do instituidor da 
pensão(...) leia mais 

Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito. 

Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0046177-32.2014.8.19.0000 – rel. Des. Claudio Luis Braga Dell Orto, j. 16.09.2014 e p. 
18.09.2014 

 

• 0029030-27.2013.8.19.0000 – rel. Des. Roberto Guimarães, j. 17.09.2014 e 25.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0206362-12.2012.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2011.001.284155-3
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0322965-08.2011.8.19.0001.doc
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201414400125
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E1B916C1F68383E5F56656342D26A6C3C5032C585D3E


 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0063014-02.2013.8.19.0000 – rel. Des. Elizabeth Gregory, j. 16.09.2014 e p. 26.09.2014 

 

• 0006223-14.2008.8.19.0024 – rel. Des. Elizabeth Gregory, j. 16.09.2014 e p. 26.09.2014. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Conteúdo disponibilizado às quartas-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 138                     Divulgado em 26-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004576542D0D94A77CF565412043AC8B533C5032C5E330D
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AC368C5AB9E0B8B2449F0D78802575C4C5032C5E3226


• Lei Estadual nº 6897, de 24 de setembro de 2014 - Dispõe no âmbito do estado do Rio de 
Janeiro sobre a informação aos motoristas pelo Detran-RJ a respeito da suspensão e 
cassação da CNH e dá outras providências 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• CCPJ apresenta neste sábado a história do Antigo Palácio da Justiça 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Imóvel sem matrícula própria não pode ser reivindicado por adjudicação compulsória 
• Indenização trabalhista após separação deve ser partilhada se o direito foi gerado durante o 

casamento 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa selecionada 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/637b10dc8ca12a1983257d6300603896?OpenDocument
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2301
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Imóvel-sem-matrícula-própria-não-pode-ser-reivindicado-por-adjudicação-compulsória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Indenização-trabalhista-após-separação-deve-ser-partilhada-se-o-direito-foi-gerado-durante-o-casamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Indenização-trabalhista-após-separação-deve-ser-partilhada-se-o-direito-foi-gerado-durante-o-casamento


Atualização 

Comunicamos a atualização da pesquisa acidente de trânsito - queda de passageiro - 
deformidade e redução da capacidade laborativa, realizada pela equipe de jurisprudência, na 
página da pesquisa selecionada no grupo Direito Civil no tema valores relativos à verba 
indenizatória, no banco do conhecimento em jurisprudência. Também pode ser visualizada 
em consultas/ jurisprudência/ pesquisa selecionada/ direito civil. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0042836-95.2014.8.19.0000 – rel. Des. Claudia Telles, j. 10.09.2014 e p. 12.09.2014 

 

• 0049115-36.2010.8.19.0001 – rel. Designado Des. José Carlos Paes, j. 12.03.2014 e p. 
12.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1072500/acidente-transito-deformidade-reducao.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1072500/acidente-transito-deformidade-reducao.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041E00E1B5B633AC675E047243C61472E8C50329424113
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B7ACA9DDAB2163F8FE2D9052BE1D6F09C502645B2E3A


 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 137                     Divulgado em 25-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Emerj recebe professor e jurista Lenio Luiz Streck 
• Especialista internacional realiza palestra sobre os novos rumos da qualidade 
• TJ do Rio lidera ranking de produtividade do Judiciário brasileiro 
• Varas Criminais que se destacaram na Semana do Júri recebem Selo Enasp 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Sentença perde eficácia quando verba é incorporada à remuneração 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2203
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2201
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2202
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2015
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=275946


• Empresa brasileira que faz contrato no exterior deve seguir legislação estrangeira 
• STJ decide que Sisbacen é como SPC e está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor 
• Segurado que mentiu para seguradora perde o direito de ser indenizado por perda total do 

veículo 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Prevenções históricas – 1ª Vice-Presidência 

Atualização 

Comunicamos que foram incluídas as prevenções históricas da 1ª. Vice do Tjrj abaixo 
elencadas no banco do conhecimento em informações das serventias judiciais e dos órgãos 
judiciários de segunda instância. 

Mp x Administradores do Instituto Aerus de Seguridade Social (ação civil pública – 
improbidade) 

Navegue na página e acesse as demais consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0042817-57.2012.8.19.0001 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 17.09.2014 e 
p. 23.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

• 0346604-89.2010.8.19.0001 – rel. Des. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.09.2014 e p. 
25.09.2014. 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Empresa-brasileira-que-faz-contrato-no-exterior-deve-seguir-legislação-estrangeira
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/STJ-decide-que-Sisbacen-é-como-SPC-e-está-sujeito-ao-Código-de-Defesa-do-Consumidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Segurado-que-mentiu-para-seguradora-perde-o-direito-de-ser-indenizado-por-perda-total-do-veículo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Segurado-que-mentiu-para-seguradora-perde-o-direito-de-ser-indenizado-por-perda-total-do-veículo
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prevencoes_historicas_1a_vice-preside.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048C959B3D85C41D1C2CCF3435AC667F8BC5032C295E20
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004566C346DBD5685BD0118A40436FCE5BAC5032D0B3426


Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 136                     Divulgado em 24-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ faz a mediação de 385 processos da Light e consumidor recebe indenização de R$ 80 
mil. 

• Alunos da Unirio visitam Museu da Justiça 
• TJRJ rejeita recurso e mantém sentença contra manicure de Barra do Piraí 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2012
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2012
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2112
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2111


• CNJ reconhece que TJRJ atingiu eficiência máxima em 2013 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Terceiros interessados podem pedir anulação de registro de nascimento por falsidade 
ideológica 

• Sexta Turma reconhece insignificância em furto praticado por reincidente 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

Clique aqui para visualizar as atualizações 2014 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense e 
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2110
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceiros-interessados-podem-pedir-anulação-de-registro-de-nascimento-por-falsidade-ideológica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceiros-interessados-podem-pedir-anulação-de-registro-de-nascimento-por-falsidade-ideológica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Sexta-Turma-reconhece-insignificância-em-furto-praticado-por-reincidente
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0010775-46.2013.8.19.0024 - rel. Des. Elizabeth Gregory, j. 02.09.2014 e p. 10.09.2014 

 

• 383408-22.2011.8.19.0001 – rel. JDS. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 18.09.2014 e p. 
23.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000445B5CA751BA5C06BF25F6BCD3EB7F7B8C503280C3745
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000472A75CAFF3E4E68AEC10323D22EF9279C5032C274121


Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Criminal nº 11, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
concernentes ao crime de concussão agravado pelo abuso de autoridade e pelo fato de os 
policiais militares encontrarem-se de serviço; inexistência de nulidade da decisão que deferiu 
ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto, durante o mutirão 
carcerário, sem a prévia manifestação do órgão do Ministério Público e violação de direito de 
autor de programa de computador 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 135                     Divulgado em 23-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ realiza Encontro Estadual de Mediação de Conflitos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Cabe ao MPF investigar denúncia de irregularidade no Minha Casa Minha Vida 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000011
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000011
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1919
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=275675


 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Principal critério para avaliar astreintes deve ser a obrigação original e não o valor acumulado 
• Utilização de transporte público como meio de locomoção não aumenta pena por tráfico 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Mapa do banco do conhecimento do PJERJ 

Comunicamos a inclusão de índice no MAPA no Banco do Conhecimento do PJERJ para 
facilitar ainda mais a navegabilidade. 

Acesse e conheça todos os conteúdos disponibilizados. 

O Banco do Conhecimento do PJERJ é constituído, principalmente, por um acervo 
jurisprudencial, legislativo e doutrinário selecionado e estruturado. Destinado a facilitar a 
realização das atividades jurídico-administrativas da instituição. 

Além disso, possui uma coletânea de informações de interesse da comunidade jurídica, 
facilitando a disseminação e a comunicação de conteúdos que contribuem para o pleno 
exercício da cidadania. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Principal-critério-para-avaliar-multa-cominatória-deve-ser-a-obrigação-principal-e-não-o-valor-acumulado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Utilização-de-transporte-público-como-meio-de-locomoção-não-aumenta-pena-por-tráfico
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1917655/mapa-banco-23-09-14.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1917655/mapa-banco-23-09-14.pdf


 

Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0002566-69.2005.8.19.0024 – rel. Des. Claudio de Melo Tavares, j. 17.09.2014 e j. 
19.09.2014. 

 

Fonte: Gab. Des. Claudio de Mello Tavares 

 

• 0005626-09.2012.8.19.0023 – rel Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 07.08.2014 e 
p. 09.09.2014 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000475F9E2E93ED60B96E95CA8DDAD7AC670C5032B452804
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201305012982


 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0288782-11.2011.8.19.0001 – rel. Des. Tereza C. S. Bittencourt Sampaio, j. 17.09.2014 e p. 
22.09.2014 

 

• 0008436-56.2011.8.19.0066 – rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 16.09.2014 e p. 
18.09.2014. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 134                     Divulgado em 22-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Tribunal de Justiça do Rio comemora o Dia Mundial sem Carro distribuindo plantas da Mata 
Atlântica 

• A pedido da Presidência do TJRJ, Alerj aprova projeto que muda cobrança de taxa 
complementar jurídica 

• Tribunal de Justiça do Rio publica edital para o concurso de Técnico de Atividade Judiciária 
• Psicólogas, assistentes sociais e comissárias participam de curso sobre violência sexual 

infantil no Paraná 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D6F40E55F69E46457BA4B12A36096CCAC5032B4A1E03
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049A55EF6FF964B3DC528A1423ACDDCB5FC5032B131D5A
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2010
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2010
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1918
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1918
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2109
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2108
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2108


• TJRJ distribui mudas em comemoração à Semana da Ecologia 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Primeira Turma afasta data do laudo médico como marco inicial de aposentadoria por 
invalidez 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Meio Ambiente - Julgados dos Tribunais Superiores 

Presente no Banco do Conhecimento esta página tem por escopo a divulgação de uma 
coletânea de Julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o 
tema Meio Ambiente. As decisões podem ser acessadas por meio de 2 (dois) índices: o 
analítico ou o remissivo, sendo possível também o acesso a íntegra dos Recursos das diversas 
Unidades da Federação. 

A equipe do Banco do Conhecimento acaba de atualizar o conteúdo acrescentando 1 novo 
tema do Supremo Tribunal Federal – STF, clique abaixo e conheça o entendimento do 
Tribunal Superior sobre o assunto acrescentado: 

1.  Imóvel destinado à reforma agrária. Repasse a terceiros 

Navegue na página do Banco do Conhecimento em Jurisprudência / Julgados STJ e STF - Meio 
Ambiente 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2106
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Primeira-Turma-afasta-data-do-laudo-médico-como-marco-inicial-de-aposentadoria-por-invalidez
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Primeira-Turma-afasta-data-do-laudo-médico-como-marco-inicial-de-aposentadoria-por-invalidez
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/meio-ambiente27set.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/bancodoconhecimento/jurisprudencia/julg-stj-stf-meio-ambiente
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/bancodoconhecimento/jurisprudencia/julg-stj-stf-meio-ambiente


Envie sugestões , elogios e reclamações para o aprimoramento da nossa Página: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0025070-64.2010.8.19.0066 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 02.09.2014 e p. 04.09.2014 

 

• 0026553-31.2013.8.19.0000 – rel. Des. Elizabeth Gregory, j. 01.09.2014 p. 04.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 133                     Divulgado em 19-09-2014 
 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000473943116F9986B4F36C04DE444AF1C38C50327424C13
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BCB3D9E592DBD591E0A0AC7A6517BCD7C503273A1A55


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ distribui mudas em comemoração à Semana da Ecologia 
• Emerj comemora 15 anos do Fórum Permanente de Direito do Ambiente 
• TJRJ suspende prazos na Procuradoria Seccional Federal de Niterói 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Relator pode declarar norma inconstitucional em RE com base em jurisprudência 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Cabe ao devedor, após quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2106
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1917
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2009
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=275489
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Cabe-ao-devedor,-após-quitação-da-dívida,-providenciar-o-cancelamento-do-protesto


 

Prevenções das Massas Falidas – 1ª vice-presidência 

Atualização 

Comunicamos que foram incluídas as Prevenções das Massas Falidas abaixo elencadas no 
Banco do Conhecimento, em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de 
Segunda Instância. 

Massa Falida de Banco Open S.A. 
Sociedade Comercial e Importadora Hermes S.A. (Em Recuperação Judicial) 

Navegue na página e acesse as demais Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0464354-44.2012.8.19.0001 – rel. JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira – j. 28/08/2014 - p. 
02/09/2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

• 0056802-96.2012.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 03.09.2014 e p. 05.09.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev_massas_falidas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000482C2EF0839671270DBB94F9D6CC966C4C503265E114B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044A9C38FA75B0372F4B9D8EE98B3036FDC50328122330


 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 132                     Divulgado em 18-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ lança programa de valorização dos servidores 
• TJRJ realiza palestra com membro da International Organization for Standardization 
• Itaboraí: 3ª Vara Cível será instalada dia 22 
• Funcionários de religião judaica não trabalharão dias 25 e 26 
• EMERJ oferece curso de especialização em Direito Tributário 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1916
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2008
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1914


 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Casal acusado de burlar lista de adoção consegue guarda de menor por meio de habeas 
corpus 

• Consumidor possui direito de informação quanto às normas regulamentares do sorteio da 
Tele Sena 

• Corte Especial confirma regra de prevenção para julgamento de processos conexos 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Legislação Selecionada 

Comunicamos a atualização da página nos ramos do Direito abaixo elencados: 

Direito Administrativo 
Direito Ambiental 
Direito Constitucional 
Direito da Criança do Adolescente e do Idoso 
Direito Previdenciário 

Navegue na página do Banco do Conhecimento em Legislação/ Legislação Selecionada. 
Envie sugestões , elogios e reclamações para o aprimoramento da nossa Página: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Casal-acusado-de-burlar-lista-de-adoção-consegue-guarda-de-menor-por-meio-de-habeas-corpus
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Casal-acusado-de-burlar-lista-de-adoção-consegue-guarda-de-menor-por-meio-de-habeas-corpus
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Consumidor-possui-direito-de-informação-quanto-às-normas-regulamentares-do-sorteio-da-Tele-Sena
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Consumidor-possui-direito-de-informação-quanto-às-normas-regulamentares-do-sorteio-da-Tele-Sena
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Corte-Especial-confirma-regra-de-prevenção-para-julgamento-de-processos-conexos
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18193/dir_adm.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18230/dir-amb.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18404/dir_const.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18409/dir_crian_adolescen.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18462/dir_pre.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis-selec/l/legislacao-selecionada
mailto:seesc@tjrj.jus.br


• 1038345-27.2011.8.19.0002 – rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, j. 16.09.2014 a 
18.09.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

• 0444560-71.2011.8.19.0001 – rel. JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira – j. 28.08.2014 e p. 
02.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 131                     Divulgado em 17-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000438F2D73AF666E2F600BB8AA88DB16F69C5032B083145
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004548C202FBF0855E5129F6FA83344244EC503265E1154


Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ recebe representantes da Light e FGV 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Justa causa dispensa aviso prévio em rescisão de contrato de representação comercial 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças - Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Conheça a íntegra das sentenças abaixo elencadas. 

Sentenças Selecionadas 
Liberação de Veículo Apreendido 
Processo nº: 0014657-94.2009.8.19.0011 
(2009.011.014820-0) 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2006
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Justa-causa-dispensa-aviso-prévio-em-rescisão-de-contrato-de-representação-comercial
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2009.011.014820-0
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2009.011.014820-0


 
Comarca de Cabo Frio – 2ª Vara Cível 
Juíza: Luciana Santos Teixeira 
 
(...)o autor narra que, em 23/08/2009, seu veículo 
foi apreendido por policiais militares... ...alega que 
a apreensão foi arbitrária e que o lacre do veículo 
não estava violado... ...autor pleiteia, a título de 
antecipação de tutela a ser confirmada em 
definitiva, a restituição do veículo sem o 
pagamento de qualquer multa, taxa ou diária pela 
permanência em depósito... ...IMPROCEDENTE O 
PEDIDO(...) leia mais 
Comissão / Espécies de Contratos 
Processo nº 0158452-52.2013.8.19.0001 
 
Comarca da Capital – 11ª Vara Cível 
Juíza: Lindalva Soares Silva 
 
(...)contratos sucessivos de Representação 
Comercial ... a comissão deve ser calculada sobre o 
valor de venda da mercadoria, sem que sejam 
abatidos os tributos, pois esta seria a correta 
interpretação da expressão ´valor total das 
mercadorias´... todos os contratos de 
representação comercial ... foram firmados antes 
da lei 8420/92, a qual incluiu o prazo quinquenal 
na lei 4886/65, deve aplicar-se à hipótese o prazo 
prescricional vintenário do art. 177 do CC/16(...) 
leia mais 
Escala de Salário-Base / RMI - Renda Mensal Inicial 
 
Processo nº 0107132-65.2010.8.19.0001 
 
Comarca da Capital – 6ª Vara de Fazenda Pública 
Juíza: Margaret de Olivaes Valle dos Santos 
 
(...)ação revisional em face do RIO PREVIDÊNCIA... 
...a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas 
antes do quinquênio que antecedeu a propositura 
da presente ação... ...o benefício previdenciário 
devido à parte autora deve corresponder ao valor 
dos proventos a que faria jus o ex-servidor se 
vivo... ...excluídas da base de cálculo do 
pensionamento apenas as parcelas de natureza 
transitória, pro labore faciendo... A gratificação 
adicional por tempo de serviço (GTS) e de 
inatividade, de natureza ex facto temporis, devem 
ser também ser consideradas para efeito de 
revisão(...) leia mais 

 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitotributario/0014657-94.2009.8.19.0011.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2013.001.137412-1
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0158452-52.2013.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2010.001.095856-6
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprevidenciario/0107132-65.2010.8.19.0001.doc


Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito. 

Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0039034-89.2014.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo – j. 26/08/2014 - p. 
01/09/2014 

 

• 0255179-73.2013.8.19.0001 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 26.08.2014 - p. 29.08.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041221C273FEA0E91B6C4D145371BF9E3DC50326344502
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A100E8F2EB9BBFE6C6612405DF5FA416C503255D220E


EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 27 e o Ementário das Turmas Recursais nº 09, onde foram 
selecionados, dentre outros, julgados concernentes a ação indenizatória por lesão corporal 
grave causada por fechamento abrupto de porta automática de shopping center; falha na 
prestação do serviço de assistência médica internacional, turista que é mordido por 
assaltante portador de vírus H.I.V. e não recebe o tratamento necessário e ação indenizatória 
em razão de interrupção do fornecimento de energia elétrica, com demora demasiada para o 
restabelecimento. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 130                     Divulgado em 16-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Divulgada lista de progressão/promoção de serventuários 
• Concurso de Ingresso na Magistratura do TJRJ terá provas de sentença nos dias 20 e 21 deste 

mês 
• Centro da Memória Judiciária de Niterói recebe alunos da Universidade Estácio de Sá 
• TJRJ encerra curso para Turmas Recursais 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000027
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000027
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2014000009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1912
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1911
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1911
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1910
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1909


NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Improbidade em sociedade de economia mista da União é competência da Justiça Federal 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Atualização - Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

Clique aqui para visualizar as atualizações 2014 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense e 
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Improbidade-em-sociedade-de-economia-mista-da-União-é-competência-da-Justiça-Federal
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS 

 

• 0032592-41.2013.8.19.0001 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo – j. 26.08.2014 - p. 
01.09.2014 

 

• 0059202-80.2012.8.19.0001 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello – j. 26.08.2014 - p. 
29.08.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Ausência de publicação de decisões na página de consulta do site. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Ausência de publicação de decisões na página de consulta do site. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 129                     Divulgado em 15-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000488713C2E19382329869F40DA19BF8287C503262F3060
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D985015F0BB8153980E10661D295BCAEC503255D1E4B


 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Prazos processuais do acervo do II Jecrim da Capital são suspensos 
• Justiça Itinerante chega ao Salgueiro 
• Nota sobre Auxílio Educação 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• STF reafirma impossibilidade de fracionar execução contra Fazenda Pública 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Credor tem cinco dias úteis após quitação do débito para pedir exclusão de cadastro negativo 
• Aplicação da insignificância em descaminho não pode ultrapassar o valor de R$ 10 mil 
• Morte de feto em acidente de trânsito gera direito ao seguro obrigatório 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Meio ambiente - julgados dos Tribunais Superiores 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1908
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2004
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=275100
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Credor-tem-cinco-dias-úteis-após-quitação-do-débito-para-pedir-exclusão-de-cadastro-negativo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Aplicação-da-insignificância-em-descaminho-não-pode-ultrapassar-o-valor-de-R$-10-mil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Morte-de-feto-em-acidente-de-trânsito-gera-direito-ao-seguro-obrigatório


A finalidade da referida página é a de divulgar uma coletânea de Julgados do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema meio ambiente. 

O acesso aos julgados pode ser realizado por meio de 2 (dois) índices: o analítico ou o 
remissivo. Foram acrescentados 4 novos temas do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a seguir 
elencados. Além disso, pode-se acessar a íntegra dos Recursos das diversas Unidades da 
Federação. 

Conheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre os novos temas: 

1. Conflito de competência. Sentença penal extinta pelo integral cumprimento. Ação civil ex 
delicto 

2. Dano ambiental privado. Resíduo industrial. Queimaduras em adolescente 

3. Lançamento de dejetos provenientes de suinocultura diretamente no solo 

4. Usina hidrelétrica de Chavantes. Compensação financeira pela utilização dos recursos 
hídricos 

Navegue na página do Banco do Conhecimento em Jurisprudência / Julgados STJ e STF - Meio 
Ambiente 

Envie sugestões, elogios e reclamações para o aprimoramento da nossa Página: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0001933-98.2003.8.19.0001 - rel Des. Adolpho Andrade Mello – j. 26.08.2014 - p. 29.08.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

• 0188963-09.2008.8.19.0001 - rel. Des. Gilberto Guarino, j. 20.08.2014 e p. 22.08.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/bancodoconhecimento/jurisprudencia/julg-stj-stf-meio-ambiente
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/bancodoconhecimento/jurisprudencia/julg-stj-stf-meio-ambiente
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E4E3089835C72350008B5F089269C638C503255D2413
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000455BD57DD5BFFEF0BC1FE3DC4F917A4F6C50324342861


EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 128                     Divulgado em 12-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Comarca de Nova Iguaçu-Mesquita terá IV Juizado Especial Cível 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2003


 

• Reafirmada competência da Justiça comum para analisar vínculo entre servidor e Poder 
Público 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Plano de saúde é condenado a indenizar consumidores por próteses cardíacas 
• Para Quarta Turma, competência do foro da residência da mulher em ação de divórcio é 

relativa 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Legislação Selecionada 

Página construída com legislação selecionada e classificada nos ramos do Direito e por 
Assunto de modo a facilitar a pesquisa. 

Visualize as legislações disponibilizadas no quadro abaixo. 

Áreas do Direito Legislação por Assunto 
Direito Administrativo 
Direito Ambiental 
Direito Autoral 
Direito Civil 
Direito Constitucional 
Direito do Consumidor 
Direito da Criança, do Adolescente e do 
Idoso 
Direito do Trabalho 
Direito Econômico 
Direito Eleitoral 
Direito Empresarial 
Direito de Família 
Direito Financeiro 
Direito Internacional 
Direito Penal 

Agências Reguladoras 
Acordo Ortográfico 
Ação Civil Pública 
Código de Trânsito Brasileiro 
Condomínio 
Contravenção Penal 
Custas Cartorárias 
Defensoria Pública 
Documentos de Identificação Pessoal 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados 
do Brasil 
Fundo Especial 
Juizado Especial 
Justiça Militar 
Legislação Arquivística 
Magistratura 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274979
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274979
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Plano-de-saúde-é-condenado-a-indenizar-consumidores-por-próteses-cardíacas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Para-Quarta-Turma,-competência-do-foro-da-residência-da-mulher-em-ação-de-divórcio-é-relativa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Para-Quarta-Turma,-competência-do-foro-da-residência-da-mulher-em-ação-de-divórcio-é-relativa
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18193/dir_adm.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18230/dir-amb.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=bdaad199-61d2-4ea8-98e1-9381f0cc8b65&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18381/dir_civ.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18404/dir_const.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18409/dir_consu.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18409/dir_crian_adolescen.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18409/dir_crian_adolescen.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=6c098824-b7ae-43f1-8efe-18fbf7c1de5d&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1393406/direito-economico.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=d57c0748-86a8-4356-9169-3493fb5e6d62&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=fc0ac1d4-9d08-4c2f-8b0a-7c1a6a15e34e&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=62b7a873-a433-4359-a531-17d462063dd6&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18459/dir_fin.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=4f2581ae-3dae-4bed-b5f2-aa0d3b0f65c9&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18461/dir_pen.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=b1677b11-54bb-400b-b2d1-887dfb209a6b&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/acordo-ortografico.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=4255c20d-bd9a-427d-88a3-b48dbd5fc035&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=8221d1b9-764a-4782-988c-242afe97b174&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/condominio.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/contravencao_penal.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=0ed77823-0a6b-4031-bf49-9dd4221d34d4&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=0a6630b6-2790-46d6-b14f-a4868a691666&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=0225c73c-1c9b-4040-827d-d72fd26500c2&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=c093f6e4-1d3c-4f51-94ac-872fa40c9713&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=c093f6e4-1d3c-4f51-94ac-872fa40c9713&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=56d610b8-b4a5-4c50-9d55-74e13ff461de&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/juizado-especial.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/justica-militar.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=ede77e32-9737-4d00-9cdd-4270344021ff&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=eb210186-d58d-40c0-a969-50a7b377c613&groupId=10136


Direito Previdenciário 
Direito Processual Civil 
Direito Processual Penal 
Direito Tributário 

Ministério Público 
Poder Executivo 
Poder Judiciário 
Portadores de Necessidades Especiais 
Procuradoria Geral do Estado 
Relações Exteriores 
Registros Públicos 
Serventias Extrajudiciais 
Serviços Postais 
Servidor Público 
Tradutor e Intérprete 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

Navegue na página do Banco do Conhecimento em Legislação/ Legislação Selecionada. 

Envie sugestões, elogios e reclamações para o aprimoramento da nossa Página: 
seesc@tjrj.jus.br. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0009765-84.2012.8.19.0061 - Relator Des. Adolpho Andrade Mello – j. 26/08/2014 - p. 
29/08/2014 

 

• 0379530-60.2009.8.19.0001 - Relator Des. Carlos Eduardo Roboredo – j . 26/08/2014 - p. 
01/09/2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18462/dir_pre.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18465/dir_pro_civ.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18500/dir_pro_pen.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18512/dir_tri.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=5158afc0-00e7-408a-ad16-bea31903d4ac&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=b140a761-4f9d-4cde-b569-27cebf226c37&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=b941196b-cdd6-4027-aaef-97917de6a245&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=e98ec039-194f-42fe-b14f-5a92fc13ec1b&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=5cadeb8c-5d91-4c4c-87a2-c3a47695fc49&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=855dbc76-c4db-4bf3-bbea-eb3e74349d1d&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/registros_publicos.pdf?=v13
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=e14dbed6-a5b5-4131-a7fd-b1f1c3790970&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=8387fa2c-cd78-4aa8-b3e6-6eab0f5769a2&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=a48e00b9-ea10-4c42-aed7-ed44dd6ba8b0&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=a44ce428-1c1a-4e2e-a000-232473187cc8&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=dc5560c4-aa27-47ae-9ee8-8308a91d5cb6&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis-selec/l/legislacao-selecionada
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043369A81C3337DC7279072E19A021FADDC503255D2334
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E523539290147D4132D28D75378E8861C503262C4409


 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 127                     Divulgado em 11-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ promove palestra sobre sistema eleitoral no Brasil para participantes do projeto Justiça 
Cidadã 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Em discurso de posse, presidente Lewandowski traça metas para uma Justiça eficaz 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2103
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274844


 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Corte Especial decidirá se relator vencido perde prevenção para julgar processos conexos 
• Ex-servidora precária receberá indenização por ter sido dispensada durante licença 

maternidade 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças - Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Conheça a íntegra das sentenças abaixo elencadas. 

 

Sentenças Selecionadas 
ICMS – Importação/ ICMS - Imposto Sobre 
Circulação de mercadoria 
 
Processo nº: 0108668-19.2007.8.19.0001 
(2007.001.106092-2) 
 
Comarca da Capital – 11 Vara de Fazenda Pública 
Juiz: João Luiz Amorim Franco 
 
(...) decisão estendeu os benefícios fiscais ao 
produto similar importado (bacalhau) de país 
signatário do GATT. No mérito sustentou a 
ilegalidade da legislação estadual que tributa a 
importação do bacalhau e ,consequentemente, da 
Certidão de Dívida Ativa que ensejou a execução 
atacada. (...) 
leia mais 
ICMS - Incidência sobre Ativo Fixo/ ICMS - Imposto 
Sobre Circulação de mercadoria 
 
Processo nº 0420222-62.2013.8.19.0001 
 
Comarca da Capital – 11ª Vara de Fazenda Pública 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Corte-Especial-decidirá-se-relator-vencido-deixa-de-ser-prevento-para-novos-processos-sobre-mesmos-fatos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Ex–servidora-precária-receberá-indenização-por-ter-sido-dispensada-durante-licença-maternidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Ex–servidora-precária-receberá-indenização-por-ter-sido-dispensada-durante-licença-maternidade
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2007.001.106092-2
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2007.001.106092-2
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitotributario/0108668-19.2007.8.19.0001.docx
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2013.001.370886-5


Juiz: João Luiz Amorim Franco 
 
(...) Apelo de sentença que rejeita embargos e 
execução fiscal fundados na impossibilidade de 
cobrança do valor integral do ICMS – Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
incidente sobre mercadoria importada através de 
Regime Especial Aduaneiro de Admissão 
Temporária. (...) 
leia mais 
IPTU-Imposto Predial e Territorial Urbano 
 
Processo nº 0001321-18.2009.8.19.0045 
(2009.045.001350-5) 
 
Comarca de Resende – 2ª Vara Cível 
Juiz: Marvin Ramos Rodrigues Moreira 
 
(...)cobrança de crédito tributário referente ao 
IPTU... termo inicial do prazo prescricional é o dia 
seguinte ao não pagamento na data prevista... ante 
o princípio da instrumentalidade das formas, 
entendo que a prescrição deve ser reconhecida 
neste momento processual, sem a necessidade de 
determinação da citação(...) 
leia mais 

Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito. 

Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0001739-73.2006.8.19.0040 - Relatora Des. Inês da Trindade Chaves de Melo – j. 13/08/2014 
- p. 01/09/2014 

 

• 0026083-63.2014.8.19.0000 - Relatora Des. Claudia Telles – j. 27/08/2014 - p. 01/09/2014 

 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitotributario/0420222-62.2013.8.19.0001.docx
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2009.045.001350-5
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2009.045.001350-5
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitotributario/0001321-18.2009.8.19.0045.docx
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000497915647E4B12BA6EDACB95014A06F12C50322464B3A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DE6676B84483651E0F9FD512677EC274C503262A5140


Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 126                     Divulgado em 10-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6881, de 05 de setembro de 2014 - Obriga as operadoras de planos de saúde 
a avisar, previamente e individualizadamente, aos consumidores, sobre o 
descredenciamento de hospitais e médicos no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

 

• Lei Estadual nº 6884 de 09 de setembro de 2014 - Regulamenta a oferta de produtos e 
serviços apresentados ao consumidor no estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/0601ffd2de71bf3583257d4e00673376?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/531e03037240d9e583257cfd004de0a8?OpenDocument


 

• Esaj realiza curso de perícias de instalações de gás 
• Museu da Justiça disponibiliza documentos históricos da nobreza imperial 
• CCPJ-RJ retoma programa 'Por dentro do Palácio' 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Direto do Plenário: ministro Lewandowski é empossado no cargo de presidente do STF 
• Ministro Marco Aurélio ressalta perfil seguro e cordial do novo presidente 
• “O magistrado não deve buscar popularidade, mas credibilidade”, disse o presidente da OAB 
• Proatividade e abertura para diálogo são qualidades do novo presidente do STF, afirma Janot 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Seções do STJ começam a julgar com nova composição de ministros 
• Segunda Seção definirá em repetitivo se comprador de imóvel responde pelo saldo residual 
• Cláusula de débito automático não afasta ilegalidade de descontos superiores a 30% do 

salário 
• Gurgel de Faria é empossado ministro do STJ 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Registro público – Conselho da Magistratura 

Página atualizada com o Enunciado de Registro Público aprovado em sessão de julgamento 
do Egrégio Conselho da Magistratura. O ato Enunciado sn3/2014 pode ser visualizado em 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1906
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274824
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274814
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274840
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274822
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Seções-do-STJ-começam-a-julgar-com-nova-composição-de-ministros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Segunda-Seção-definirá-em-repetitivo-se-comprador-de-imóvel-responde-pelo-saldo-residual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Cláusula-de-débito-automático-não-afasta-ilegalidade-de-descontos-superiores-a-30%25-do-salário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Cláusula-de-débito-automático-não-afasta-ilegalidade-de-descontos-superiores-a-30%25-do-salário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Gurgel-de-Faria-é-empossado-ministro-do-STJ
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=182028&integra=1


Registro Público - Conselho da Magistratura na página do Banco do Conhecimento em 
Enunciados. 

 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: sesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/regist-public-cons-magist.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

• 0172076-76.2010.8.19.0001 - Relator Des. Adolpho Andrade Mello – j. 26/08/2014 - p. 
29/08/2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 26, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes 
ao dever de prestar alimentos após a maioridade do filho, que passam a ser devidos por 
força da relação de parentesco; ação indenizatória em razão de denuncia de cárcere privado 
em residência paterna e concessão de tutela antecipada para a permanência de clínica 
oncológica no rol de credenciados, para que dê continuidade aos tratamentos já iniciados. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 125                     Divulgado em 09-09-2014 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000460F01BD87036F453AD2FD7CE89FC9267C50326055339
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=182231&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=182231&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Filha de fundador da churrascaria Porcão obtém liberdade provisória 
• Ouvidoria divulga estatísticas de atendimento do mês de agosto 
• Trio UFRJ se apresenta no programa Música no Palácio 
• Projeto de Erradicação do Sub-registro da CGJ/TJRJ é um dos destaques em encontro da 

América Latina 
• Programa Justiça Cidadã: DEAPE realiza encerramento da 23ª Turma 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Justiça Federal é competente para analisar ação sobre expedição de diploma por faculdade 
particular 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Mudança no regime de bens do casamento não tem efeito retroativo 
• Ministro suspende decisão que condenou ex-prefeito Cesar Maia 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1902
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274638
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274638
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Mudança-no-regime-de-bens-do-casamento-não-tem-efeito-retroativo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Ministro-suspende-decisão-que-condenou-ex–prefeito-Cesar-Maia


 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Clique aqui para visualizar as atualizações 2014 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense e 
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0002089-63.2009.8.19.0070 - Relator Des. Adolpho Andrade Mello – j. 26/08/2014 – p. 
29/08/2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

• 0009483-72.2010.8.19.0075 – rel. Des. Gilberto Guarino, 20.08.2014 e 22.08.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000456F7733E8A220F8041CD4A87B39D7DC0C503255D2421
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A150632FEBBE2CC14A1F288DB756DABEC5032434172E


 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0001572-36.2012.8.19.0205 - Rel. Des. Marcos Alcino A. Torres – j. 03/09/2014 – p. 
08/09/2014 

 

• 0000372-33.2006.8.19.0066 – Rel. Des. Jose Carlos Paes – j. 06/08/2014 – p.05/09/2014. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0363228-44.2009.8.19.0004 – Rel. Des. Maria Angélica Guedes – j. 26/08/2014 – 
p.29/08/2014. 

 

• 0065841-83.2013.8.19.0000 – Rel. Des. Sidney Rosa da Silva – j. 26/08/2014 – p. 02/09/2014. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 124                     Divulgado em 08-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004571EF141293B0F7B4E99248360CD0111C50328261E20
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A4E12E0925625466E2CC712045D05A1FC5032802571B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000462880261F15C89E7F55BB310E13F63EAC503260C211E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040B57DAC96125A0B4DB17E74C50991F31C50326220702


NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ vai participar de evento contra a desigualdade racial promovido pela Defensoria Pública 
do Estado 

• Justiça nega liberdade para filha de fundador do Porcão 
• DEAPE realiza encerramento da 23ª turma do Programa Justiça Cidadã 
• Acusados de balear dançarina do cantor Latino têm prisão decretada 
• Julio Bogoricin é condenada a indenizar donos de imóveis 
• Presidente Leila Mariano faz encerramento do Curso de Formação de Magistrados 
• Concurso para Magistratura: provas de sentença serão nos dias 20 e 21 
• Tribunal de Justiça apresenta Ciclo de Gestão da Contratação 
• Adoção internacional: conscientização em prol das crianças 
• Nova edição da Revista Jurídica já está disponível 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Terceira Turma reconhece aplicabilidade do CDC em contrato de seguro empresarial 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Tabela de Temporalidade 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1515
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1712
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1514
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1711
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1513
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1512
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1805
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-reconhece-aplicabilidade-do-CDC-em-contrato-de-seguro-empresarial


Comunicamos a atualização da Página Atualizações da Tabela de Temporalidade – TTD, no 
Banco do Conhecimento, no tópico Gestão Arquivística. 

 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0013109-35.2012.8.19.0203 - Relator Des. Carlos Eduardo Roboredo – j. 19.08.2014 e p. 
22.08.2014 

 

• 0025335.69.2012.8.19.0204 – rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, j. 04.12.2013 e 06.12.2013 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea/atualizacoes-tabela-temporalidade-2014
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C2644C167BE67DB7F49732A952F6D0BEC5032430631F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044F5D302F256A62ED8BE1BC78D7D9CCEDC50252174318


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 123                     Divulgado em 04-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 13.025, de 03 setembro de 2014 - Altera o art. 1º da Lei nº 10.714, de 13 de 
agosto de 2003, que autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, em âmbito nacional, número 
telefônico destinado a atender denúncias de violência contra a mulher. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• SIGA-DOC: sistema permitirá a tramitação eletrônica de processos administrativos 
• TJRJ realiza maior audiência com sistema de videoconferência da historia do País 
• Museu da Justiça recebe alunos do Colégio Estadual Jornalista Rodolfo Fernandes 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.025-2014?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1511
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1509
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1709


NOTÍCIAS STF 

 

• Plenário define regras de transição no julgamento de recurso sobre benefícios do INSS 
• Inviável HC impetrado no STF sem esgotar possibilidades de recurso no STJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Segurado de boa-fé que fez acordo com terceiro sem anuência da seguradora tem direito a 
reembolso 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

REVISTA JURÍDICA 

Informamos que foi disponibilizada a Revista Jurídica, sob o tema Das Garantias Locatícias, de 
autoria do Desembargador Nagib Slaibi Filho. A referida publicação eletrônica encontra-se 
disponibilizada no portal institucional do TJRJ e na página do Banco do Conhecimento em 
Revistas/ Revista Jurídica, 

A Revista Jurídica objetiva proporcionar à comunidade jurídica uma visão geral de como se 
tem posicionado os Tribunais Estaduais e Cortes Superiores a respeito de temas específicos, 
sugeridos pelo autor do artigo ou selecionados pela equipe de Jurisprudência do 
Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento (DGCOM/DIJUR). 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274361
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274322
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Segurado-de-boa–fé-que-fez-acordo-com-terceiro-sem-anuência-da-seguradora-tem-direito-a-reembolso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Segurado-de-boa–fé-que-fez-acordo-com-terceiro-sem-anuência-da-seguradora-tem-direito-a-reembolso
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/09/
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/09/
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-juridica
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-juridica


 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0040410-65.2010.8.19.0028 – rel. Des. Gilberto Dutra, j. 26.08.2014 e 28.08.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

• 0072362-22.2005.8.19.0001 - Relatora Designada Des. Inês da Trindade Chaves de Melo – j. 
19.02.2014 - p. 26.08.2014 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004273B72413B9165F26BEBDFC068FA0A4BC503254B4707
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E383D3039FB7475E01A6E849302E4CFEC5031F261133


 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 122                     Divulgado em 03-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Emerj sedia lançamento de livros do juiz André Nicolitt 
• TJRJ realiza supervideoconferência nesta quarta-feira 
• Divisão de Custas inaugura Call Center para ampliar o atendimento 
• Câmaras do Consumidor completam um ano com 62.530 processos julgados no prazo médio 

de 91 dias e 91,02% de acórdãos publicados em até 10 dias 
• TJRJ suspende atividades e prazos na Vara de Registros Públicos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1708
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1508
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1802


 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Não cabe rescisória contra decisão proferida antes da pacificação de tese no STJ 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças - Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Conheça a íntegra das sentenças abaixo elencadas. 

Sentenças Selecionadas 
IPVA/ Imposto sobre a propriedade de veículos 
Automotores 
 
Processo nº: 1007617-03.2011.8.19.0002 
 
Comarca de Niteroi -9ª Vara Cível 
Juiz: Andrea Gonçalves Duarte Joanes 
 
(...)cobrança do Imposto IPVA... é o despacho que 
ordenou a citação que interrompe a prescrição... 
quanto aos presentes autos, a dívida refere-se ao 
exercício de 2004 e o despacho ordenando a 
citação se deu após o quinquênio legal, em 
30/05/2011, ou seja, quando o débito fiscal já se 
encontrava prescrito(...) leia mais 
Comissão / Espécies de Contratos/ Obrigação 
 
Processo nº 0473587-02.2011.8.19.0001 
 
Comarca da Capital – 28ª Vara Cível 
Juíza: Beatriz Prestes Pantoja 
 
(...)AÇÃO DE COBRANÇA... contrato de 
representação comercial... pagamento de 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Não-cabe-rescisória-contra-decisão-proferida-antes-da-pacificação-de-tese-no-STJ
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2011.002.026375-7&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitotributario/1007617-03.2011.8.19.0002.docx
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2011.001.419185-9&acessoIP=intranet&tipoUsuario=


comissão mínima... efetivo pagamento de valores 
a título de comissão, nos termos do contrato... 
desempenho comercial deficitário da atividade e 
não atingimento da quota mínima de indicação de 
negócios... rescisão do contrato de 
representação... JULGO IMPROCEDENTES OS 
PEDIDOS(...) leia mais 

Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0031336.34.2011.8.19.0001 – rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, j. 06.08.2014 e p. 
08.08.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Alcides da Fonseca Neto 

 

• 0018888-27.2014.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, 20.08.2014 e 22.08.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0473587-02.2011.8.19.0001.doc
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004045557A657333D4A5ECD97E0A9FE714CC50320370402
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B62C69381F041A6DF74B94A9C65492FFC50324341B46


Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 25, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes a 
competência das câmaras cíveis especializadas nas demandas em que litigarem micro 
empresa ou empresa individual contra concessionária de serviços públicos; responsabilidade 
civil por prisão indevida em razão do não recolhimento do mandado de prisão expedido há 
mais de vinte anos e reprovação em concurso público para admissão na Polícia Militar, 
durante investigação social , por conduta de terceiro. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 121                     Divulgado em 02-09-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJ aprova resolução que regulamenta novo concurso público 
• Órgão Especial aprova texto sobre composição salarial de servidores 
• Professor da Faculdade de Direito de Coimbra ministra palestra na Defensoria Pública 
• Suspensos prazos e atividades processuais da Comarca de Paraty 
• Suspensos prazos e atividades processuais da 15ª Vara de Fazenda Pública da Capital 
• Lei sobre proibição de consumação mínima é julgada inconstitucional 
• TJ implanta serviço que permite acesso remoto a sistemas corporativos 
• XIX Congresso Internacional de Direito Penal 
• Plantão Judiciário do TJRJ tem novo endereço até dezembro 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000025
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000025
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1506
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1604


NOTÍCIAS STF 

 

• Julgada inviável ADI contra dispositivos do CDC por ilegitimidade de associação 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Terceira Seção afirma legitimidade do Ministério Público estadual para atuar no STJ 

 

Fonte: site do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Artigos Jurídicos 

Senhores magistrados, solicitamos o envio de seus artigos jurídicos, para serem 
disponibilizado na página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento. 

Clique aqui e Navegue na página 

Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0026037-97.2012.8.19.0209 - Relatora Des(a). Inês da Trindade Chaves de Melo – j. 
13.08.2014 e p. 25.08.2014 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=274117
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Terceira-Seção-afirma-legitimidade-do-Ministério-Público-estadual-para-atuar-no-STJ
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004156891B0A6E180DB11EB8D8F7E9BB0B5C503242C264E


• 0004760-11.2012.8.19.0052 - Relator Des. Carlos Eduardo Roboredo – j. 19.08.2014 e p. 
22.08.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0001181-77.2013.8.19.0001 – Rel. Des. Fernando Cerqueira – j. 27.08.2014 – p. 01.09.2014. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0363228-44.2009.8.19.0004 – Rel. Des. Maria Angélica Guedes – j. 26.08.2014 – p. 
29.08.2014 

 

• 0073927-11.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Cairo Ítalo Franca David - j 14.08.2014 – p. 
28.08.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Conteúdo disponibilizado às quartas-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 120                     Divulgado em 29-08-2014 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043F76467239F40124A89A7931A598DA54C5032431013E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F7D9FB19D5B7856022BA0782A86A5525C50326241318
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000462880261F15C89E7F55BB310E13F63EAC503260C211E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000459100BE0CEE37E39778BE59C512DBC5EC503241C1F4E


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça Itinerante Especializada na Erradicação do Sub-registro começa a funcionar nesta 
sexta 

• TJRJ suspende prazos processuais nos processos eletrônicos da VEP 
• Aprovado o Plano de Comunicação Estratégica do Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro 
• Revista Modus Operandi: nova ferramenta de comunicação entre as equipes técnicas do TJRJ 
• PMs são condenados por triplo homicídio em Campos dos Goytacazes 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Contratação sem concurso é nula e só gera direito a salários e FGTS 
• Decisão pela inexistência de repercussão geral em RE é irrecorrível 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Novos dirigentes do STJ tomam posse segunda-feira 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1501
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=273905
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=273908
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Novos-dirigentes-do-STJ-tomam-posse-segunda–feira-(1º)


Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa Selecionada 

O Banco do Conhecimento disponibiliza nesta página pesquisas de jurisprudência sobre 
diversos temas jurídicos, organizadas pelos ramos do direito contendo julgados selecionados 
do acervo do PJERJ. 

A equipe de jurisprudência acaba de atualizar o tema Internação - Direito a Acompanhante, 
que encontra-se no Grupo Direito Civil, Tema Estatuto do Idoso. 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: pagina inicial > destaques > 
banco do conhecimento > jurisprudência > pesquisa selecionada. Navegue e encaminhe 
sugestões, elogios e críticas: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0000470-19.2011.8.19.0009 - Relator Des. Adolpho Andrade Mello – j. 19/08/2014 p. 
22/08/2014 

 

• 0030168-92.2014.8.19.0000 - Relatora Des.ª Claudia Telles – j. 20/08/2014 – p. 26/08/2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/direito-acompanhante.pdf
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046334132F61A74C4C501F3517DB03740FC503241B592B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A4533F0D4E337268FAD6509D5ADD3A38C50325124405


Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 119                     Divulgado em 28-08-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Vara de Registros Públicos e 15ª Vara de Fazenda Pública terão atividades e prazos 
processuais suspensos na segunda, dia 1º 

• PJERJ avança na celeridade processual 
• Justiça Itinerante chegará a Vila de Cava 
• TJRJ padroniza impressão econômica 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Ação judicial sobre concessão de benefício deve ser precedida de requerimento ao INSS 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1301
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=273812


• Reserva única de até 40 mínimos é impenhorável, qualquer que seja a aplicação financeira 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense Institucional – Atos Oficiais do 
PJERJ – Nova Atualização 

Clique aqui para visualizar as atualizações 2014 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense e 
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0035388-68.2010.8.19.0014 – rel. designado: Des. Gilberto Dutra Moreira – j. 02.07.2013 – p. 
15.07.2013 

 

• 0003659-66.2013.8.19.0063 – rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo, j. 20.08.2014 e p. 
25.08.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Reserva-única-de-até-40-mínimos-é-impenhorável,-qualquer-que-seja-a-aplicação-financeira
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300108639
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400129625


EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 118                     Divulgado em 27-08-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Ausência de publicação de interesse 

 

Fonte: Presidência da República/ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Dia do Sim completa dois mil casais favorecidos 
• Brigada do TJ atende dois casos de infarto no Fórum do Rio 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Restabelecida pensão de menor dependente de avó falecida 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1007
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=273688


NOTÍCIAS STJ 

 

• Evolução patrimonial não explicada configura ato de improbidade 
• Estudo preliminar de arquitetura integra patrimônio do autor, mas plágio exige prova de má-

fé 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Tabela de Prevenções das Massas Falidas – 1ª Vice-Presidência 

Atualização 

Comunicamos que foram incluídas as Prevenções das Massas Falidas abaixo elencadas no 
tópico Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda Instância. 
Acesse tais informações clicando neste item, presente no menu lateral da página do Banco 
do Conhecimento. 

 

Delta Construções s. A. (em recuperação judicial) 
Casa de Portugal (em recuperação judicial) 
Supermercados Alto da Posse Ltda (em recuperação judicial) 
Apolo Tubos e Equipamentos S/A - GPC Participações S/A – GPC Quimica S/A - (em 
recuperação judicial) 
Massa falida de Fagam Textil Industria e Comércio Ltda 
Massa falida de Costa Esmeralda Engenharia 
Massa falida de Porto Marina de Angra 
Concordata preventiva de Erevan Engenharia S/A 

 

Navegue na página e acesse as demais Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Evolução-patrimonial-não-explicada-configura-ato-de-improbidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Estudo-preliminar-de-arquitetura-integra-patrimônio-do-autor,-mas-plágio-exige-prova-de-má–fé
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Estudo-preliminar-de-arquitetura-integra-patrimônio-do-autor,-mas-plágio-exige-prova-de-má–fé
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev_massas_falidas.pdf?v=50
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas


• 0000549-29.2011.8.19.0031 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 19.08.2014 e p. 22.08.2014 

 

• 0201280-63.2013.8.19.0001 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 19.08.2014 e p. 
22.08.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Criminal nº 10, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
concernentes a prática de crime de tortura em criança de quatro anos, com intenso 
sofrimento da vítima; não configuração de falta grave, cometida por preso, em razão de 
porte de chip de celular na unidade prisional e prática de peculato por funcionário do 
DETRAN, com consequente perda do cargo público. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 117                     Divulgado em 26-08-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047810951B89B97C653F0B71FD36D1C2BEC503241B5E40
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004187FB42874BC41C489B418D65F4563CAC50324310115
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000010
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000010


 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Mantidas cotas para ingresso no CAP-Uerj 
• Desembargadores reduzem sentença de morador de rua preso em manifestação 
• Ministro do STJ lança livro sobre Direito Privado no TJRJ 
• Preso em manifestações de 2013 tem recurso julgado nesta terça 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Estelionato cometido para burlar pena por crime militar é competência da Justiça Militar 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ 

Nova atualização na página Assuntos de Diminuta Complexidade, tema Usucapião: inclusão 
da Súmula TJ n º 317. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1104
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Estelionato-cometido-para-burlar-pena-por-crime-militar-é-competência-da-Justiça-Militar
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/assun-dimin-comple




 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0039978-91.2014.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 20.08.2014 e p. 22.08.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

• 0037869-07.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, j. 20.08.2014 e p. 
22.08.2014 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E74AA26E9021D7ECD48227A17AFF6B98C50324342161
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C6E11D2DAE0E95F9681481AEDE02C7FFC503241B3C59


 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0038471-32.2013.8.19.0000 – Rel. Des. Antonio Jayme Boente – j. 19/08/2014 – p. 
21/08/2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 116                     Divulgado em 25-08-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ implementa novo programa de gestão documental 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004944187BECA2679ECF507B37C64FD9531C50324012A11
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1206


• Varas de Família da Capital terão prazos processuais e atividades suspensos ao longo da 
semana 

• Suspensos prazos e atividades processuais de oito varas cíveis da Capital nos dias 25 e 26 
• Abertas as inscrições para a 3ª edição do Prêmio Patrícia Acioli de Direitos Humanos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Conselho de fiscalização de classe não tem legitimidade para propor ADPF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Prestação de serviços à comunidade não pode ser cumulada com pena no regime aberto 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Atualização do Banco de Sentenças 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Conheça a íntegra das sentenças abaixo elencadas. 

 

Sentenças Selecionadas 
Homicídio Qualificado/ Crime Contra a Vida 
Processo nº 0496603-82.2011.8.19.0001 
Comarca da Capital – 1ª Vara Criminal 
Juiz: Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro 
(...) As circunstâncias em que o crime ocorreu 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1205
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=273496
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Prestação-de-serviços-à-comunidade-não-pode-ser-cumulada-com-pena-no-regime-aberto
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2011.001.438013-9


também são desfavoráveis para o acusado, pois a 
vítima foi morta no meio da rua, com diversos 
disparos, numa verdadeira execução. 
(...) leia mais 
Desobediência à Decisão Judicial/ Crimes contra a 
Administração da Justiça 
Processo nº 0040414-52.2011.8.19.0001 
Comarca da Capital – I Juizado Violência Doméstica 
contra a Mulher 
Juiz: Maria Daniela Binato de Castro 
(...) Segundo a denúncia, no dia 23 de outubro de 
2010, o acusado aproximou-se a menos de 250 m 
da vítima, descumprindo a medida protetiva. 
(...) leia mais 

Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0035094-19.2014.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 19.08.2014 e p. 
22.08.2014 

 

• 012758-28.2008.8.19.0001 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 19.08.2014 e p. 22.08.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitopenal/0496603-82.2011.8.19.0001.docx
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2011.001.031445-8
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitopenal/0040414-52.2011.8.19.0001.docx
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BC9C848EC579C2F32B36B5E33235D03EC50324306420
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C7BE0D608FB38705FB6A9352643FAE8FC503241B5A34


Boletim do Serviço de Difusão nº 115                     Divulgado em 22-08-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Quarteto Bosisio é a próxima atração do programa Música no Palácio 
• Ministro Luiz Fux faz palestra para novos juízes do TJRJ 
• Ouvidoria geral suspende atividades nesta segunda-feira 
• TJ do Rio define regras das eleições para cargos da Administração 
• Justiça do Rio ouve PMs acusados de estupro no Jacarezinho 
• Tribunal Pleno do TJRJ elege novos membros para o Órgão Especial 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Vantagem de caráter geral pode ser concedida a servidor inativo, decide STF 
• Ausência de acusado em interrogatório judicial não legitima prisão cautelar 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Prestação de serviços à comunidade não pode ser cumulada com pena no regime aberto 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1201
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=273413
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=273404
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Prestação-de-serviços-à-comunidade-não-pode-ser-cumulada-com-pena-no-regime-aberto


 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Resíduos Sólidos – Resíduos Eletroeletrônicos 

Comunicamos a atualização do tema Resíduos Sólidos na página de Legislação Ambiental, no 
Banco do Conhecimento em Legislação. 

 

Navegue na página e encontre outros temas. 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1201831/residuos-solidos.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/legislacao/legislacao-ambiental
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/tratamento-convencoes-inter
mailto:seesc@tjerj.jus.br


 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0307804-55.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza – j. 19.08.2014 – p. 
21.08.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Rogério de Oliveira Souza 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Conteúdo disponibilizado às quartas-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 114                     Divulgado em 21-08-2014 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043BC55ED262DA454C2C7FADE6AD5A9F94C5032402515F


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Tribunal Pleno do TJRJ elege novos membros para o Órgão Especial 
• Parceria entre TJRJ e Consulado Americano incrementa adoção internacional 
• Prazos e atividades processuais suspensos em cinco varas cíveis 
• Decisão da 7ª. Câmara Cível do TJ mantém congelado corpo do engenheiro até o fim do 

processo 
• Juiz determinou apreensão de arma de suspeito de ter matado ex-mulher em Caxias 
• Ministro Luis Felipe Salomão autografa 2ª edição de seu livro no TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Escolha de foro em litígios contra autarquias federais pode ser feita pelo autor da ação 
• Plenário: lei que permite comercialização de produtos de conveniência em farmácias é 

constitucional 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/721
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/720
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/720
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/719
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/1101
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=273326
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=273324
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=273324


• Criança requerida por avós franceses permanece no Brasil 
• Nova edição de Jurisprudência em Teses traz pesquisa sobre crime continuado 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Legislação Ambiental 

Comunicamos que foi atualizado o tema Sustentabilidade Ambiental na página de Legislação 
Ambiental, no Banco do Conhecimento em Legislação. 

 

Navegue na página e encontre outros temas. 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Criança-requerida-por-avós-franceses-permanece-no-Brasil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Nova-edição-de-Jurisprudência-em-Teses-traz-pesquisa-sobre-crime-continuado
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/legislacao/legislacao-ambiental
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/legislacao/legislacao-ambiental
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/tratamento-convencoes-inter
mailto:seesc@tjerj.jus.br


• 0093058-40.2009.8.19.0001 – rel. Des. Paulo Rangel, j. 15.07.2014 e p. 01.08.2014 

 

Fonte: DIJUR 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Conteúdo disponibilizado às quartas-feiras 

 

Fonte: TJERJ 
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VERBETES SUMULARES 

 

Verbete Sumular nº 317 - TJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046CD785B3636BBC705E1FA0B93127A8BDC5031E535609
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FF0D92184F4F5370FC948BEACC17B0B1C503082B3143


USUCAPIÃO DE IMÓVEL 

ÁREA INFERIOR AO MÓDULO MÍNIMO URBANO 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 

“É juridicamente possível o pedido de usucapião de imóvel com área inferior ao módulo 
mínimo urbano definido pelas posturas municipais.” 

REFERÊNCIA: Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 0013149-64.2005.8.19.0202 - 
Julgamento em 14/04/2014 – Relator: Desembargador Marcus Quaresma Ferraz. Votação 
unânime. 

Leia mais... 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-DJERJ 

 

A Súmula 514 tem a seguinte redação: 

“A CEF é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas vinculadas 
ao FGTS dos trabalhadores participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
inclusive para fins de exibição em juízo, independentemente do período em discussão.” 

A Súmula 515 tem a seguinte redação: 

“A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz.” 

**Reprisado por omissão da fonte 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FF0D92184F4F5370FC948BEACC17B0B1C503082B3143
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0013149-64.2005.8.19.0202
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num='514'
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num='515'


• Juiz determinou apreensão de arma de suspeito de ter matado ex-mulher em Caxias 
• Plantão Judiciário mudará provisoriamente de endereço 
• Ouvidora do TJRJ participará de Simpósio Nacional de Ouvidorias Públicas 
• Acusados pela morte de cinegrafista vão a júri popular no Rio 
• Jovens que agrediram doméstica terão de pagar R$ 500 mil à vitima 
• Tribunal Pleno retoma votações do anteprojeto da Lei de Organização Judiciária 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Ex-marido é liberado do pagamento de pensão à ex-mulher após 18 anos 
• Diário Oficial publica nomeação de Gurgel de Faria como ministro do STJ 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Estatísticas – 1ª Vice-Presidência 

Comunicamos a disponibilização das Estatísticas da 1ª Vice-Presidência em Institucional/ 
Vice-Presidências/ 1ª Vice-Presidência. 

Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/719
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/916
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/718
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/717
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/716
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Ex–marido-é-liberado-do-pagamento-de-pensão-à-ex–mulher-após-18-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Diário-Oficial-publica-nomeação-de-Gurgel-de-Faria-como-ministro-do-STJ
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica


 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0015434-20.2011.8.19.0202 – Relator Des. Gilberto Dutra Moreira – j. 12/08/2014 - p. 
14.08.2014 

 

• 0092637-11.2013.8.19.0001 - Relator Des. Adolpho Andrade Mello – j. 12/08/2014 - p. 
14/08/2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 24 e o Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 8, onde 
foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes a conduta ilícita de concessionária 
de serviços de telefonia ao dirigir ofertas somente para os novos contratos; cobrança 
descabida de transportadora aérea que exigiu visto consular de atestado de saúde para os 
animais de estimação, na hora do embarque em voo internacional dos EUA para o Brasil e 
vício de contrato de assinatura de revista, ensejando dano moral. 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400154800
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004229A6AAA2A06D970A911548D5F040770C5032218200A
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000024
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000024
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=181737&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Tribunal Pleno retoma votações do anteprojeto da Lei de Organização Judiciária 
• TJRJ promove 527 servidores 
• Homem preso indevidamente ganha liberdade 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Inclusão em folha pode substituir constituição de capital para garantia de pensão 
• Cesar Maia responderá na Justiça estadual por improbidade na área da saúde 
• Liminar exime jornal de cumprir condenação baseada na Lei de Imprensa 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/716
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/810
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/915
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Inclusão-em-folha-pode-substituir-constituição-de-capital-para-garantia-de-pensão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Cesar-Maia-responderá-na-Justiça-estadual-por-improbidade-na-área-da-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/Liminar-exime-jornal-de-cumprir-condenação-baseada-na-Lei-de-Imprensa


Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa Selecionada 

Comunicamos que foi atualizada a pesquisa Internação - Direito a Acompanhante, realizada 
pela equipe de Jurisprudência, na página da Pesquisa Selecionada no Grupo Direito Civil no 
tema Estatuto do Idoso, no Banco do Conhecimento em Jurisprudência. Também pode ser 
visualizada em consultas/ Jurisprudência/ Pesquisa Selecionada/ Direito Civil. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-DJERJ 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0398968-72.2009.8.19.0001 – Relator JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira – j. 07/08/2014 - p. 
12/08/2014 

 

• 0025227-90.2010.8.19.0210 - Relator JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira - j. 07/08/2014 - p. 
12/08/2014 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0150277-45.2008.8.19.0001 - Rel. Des. Paulo Mauricio Pereira – j. 16/07/2014 – p. 
15/08/2014. 

 

Fonte: TJERJ 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/direito-acompanhante.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004630C1545BD0BC579C9263A379B65F877C50321054031
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B6BE642CAF9647D300C342FF7C1E2BABC50321054612
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DA95685D0162DFC019132602D09BA405C5031B0B4850


 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0024502-54.2012.8.19.0203 – Rel. Des. Monica Tolledo de Oliveira – j. 12/08/2014 – 
p.18/08/2014. 

 

• 0019618-69.2009.8.19.0014 – Rel. Des. Monica Tolledo de Oliveira – j. 12/08/2014 – p. 
18/08/2014. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Conteúdo disponibilizado às quartas-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 111                     Divulgado em 18-08-2014 
 

 

VERBETES SUMULARES 

 

A Súmula 514 tem a seguinte redação: 

“A CEF é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas vinculadas 
ao FGTS dos trabalhadores participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
inclusive para fins de exibição em juízo, independentemente do período em discussão.” 

A Súmula 515 tem a seguinte redação: 

“A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz.” 

Verbete Sumular nº 317 - TJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049485FB4676121F7E686777E4B339BB3BC5032231595A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000429689F96628FD0A9392EE59C60B001E0C5032231582F
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num='514'
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num='515'
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FF0D92184F4F5370FC948BEACC17B0B1C503082B3143


USUCAPIÃO DE IMÓVEL 

ÁREA INFERIOR AO MÓDULO MÍNIMO URBANO 

POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 

“É juridicamente possível o pedido de usucapião de imóvel com área inferior ao módulo 
mínimo urbano definido pelas posturas municipais.” 

REFERÊNCIA: Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 0013149-64.2005.8.19.0202 - 
Julgamento em 14/04/2014 – Relator: Desembargador Marcus Quaresma Ferraz. Votação 
unânime. 

Leia mais... 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-DJERJ 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Corregedoria anuncia novidades nos Serviços Extrajudiciais: Malote Digital e Etiquetas de 
Segurança 

• TJRJ oficializa a união de 500 casais 
• Música no Palácio recebe Adonhiran Reis e Kátia Balloussier 
• Justiça do Rio recebe denúncia contra PMs da UPP do Jacarezinho acusados de estupro 
• Desembargador decide prorrogar mandatos do Vasco da Gama 
• Plantão Judiciário: juízes já podem se inscrever para o próximo quadrimestre 
• Suspensos os prazos das 41ª, 42ª e 43ª Varas Cíveis até quarta (20) 
• Ministro Luis Felipe Salomão fará sessão de autógrafos no TJRJ. 
• Cojes divulga resultado da prova discursiva para juiz leigo 
• Emerj abre inscrições para curso de especialização em Direito do Consumidor e 

Responsabilidade Civil 
• Deape realiza palestra sobre protocolo de Quioto 
• Homem é condenado a 17 anos por estrangular e enterrar mulher em São João da Barra 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FF0D92184F4F5370FC948BEACC17B0B1C503082B3143
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0013149-64.2005.8.19.0202
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http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/911
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/910
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/715
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/808
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/714
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/713
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/712


• Professores de Coimbra visitam TJRJ 
• Mais nove varas cíveis passam a funcionar hoje no Anexo Cidade Nova 
• Juíza apresenta projeto de Erradicação do Sub-registro em La Paz, na Bolívia 
• Justiça do Rio recebe decisão do STF que liberta acusados de integrar máfia dos ingressos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Suspensa decisão que determinava a retirada de matéria publicada em blog 
• 2ª Turma: juízo sobre repercussão geral não pode ser proferido em primeira instância 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Alimentos são devidos até a citação na ação de exoneração julgada procedente 
• Segunda Seção reafirma direito a reposição de expurgo para poupadores do BB em todo o 

país 
• Primeira Seção aprova novas súmulas sobre FGTS e execução fiscal 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense Institucional – Atos Oficiais do 
PJERJ 

Clique aqui para visualizar as atualizações 2014 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/710
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/708
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/907
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=272991
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=273010
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/alimentos-são-devidos-até-a-citação-na-ação-de-exoneração-julgada-procedente/10154528028330397
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/segunda-seção-reafirma-direito-a-reposição-de-expurgo-para-poupadores-do-bb-em-t/10154533238775397
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/segunda-seção-reafirma-direito-a-reposição-de-expurgo-para-poupadores-do-bb-em-t/10154533238775397
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/Destaques/NOTA-DE-ESCLARECIMENTO
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf


página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense e 
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

Número do Processo 
Datas de Julgamento e de 

Publicação 
Relator Assunto 

0112657-91.2011.8.19.0001, j. 
28.04.2014 e p. 05.05.2014 Des. Nagib Slaibi Filho Lei Estadual nº 4797/2006 – Art. 10 

0037554-83.2008.8.19.0001, j. 
03.02.2014 e p. 21.02.2014 Des. Mario dos Santos Paulo Decreto Estadual nº 13.042/1989 – 

acumulação cargos e jornada 
0056768-24.2012.8.19.0000, j. 
03.02.2014 e p. 11.02.2014 Des. Otávio Rodrigues Leis nºs. 386/99 e 472/02 do 

Município de Laje do Muriaé 
0047637-25.2012.8.19.0000, j. 
03.02.2014 e p. 11.02.2014 Des. Otávio Rodrigues Leis nºs. 386/99 e 472/02 do 

Município de Laje do Muriaé 
0003625-86.2013.8.19.0000, j. 
19.05.2014 e p. 23.05.2014 

Des. Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho 

Lei nº 2.159/12 do Município de 
Barra do Piraí 

0046570-25.2012.8.19.0000, j. 
31.03.2014 e p. 29.05.2014 Des. Sérgio Verani Lei Orgânica do Município de Duas 

Barras - § 1º do Art. 167, 168 e 169 
0064854-81.2012.8.19.0000, j. 
18.11.2013 e p. 09.04.2014 

Des. Adriano Celso 
Guimarães 

Lei nº 4.902/12 do Município de 
Volta Redonda 

0047438-03.2012.8.19.0000, j. 
18.11.2013 e p. 14.04.2014 

Des. Adriano Celso 
Guimarães 

Lei Orgânica do Município de 
Tanguá – § 1º do Art. 152, 153 e 
154 

0000069-76.2013.8.19.0000, j. 
14.04.2014 e p. 30.04.2014 

Des. Odete Knaack de Souza Lei nº 3.037/12 do Município de 
Itaguaí – Alíquota ISS 

 

Fonte: Órgão Especial - OE 

 

• 0232846-64.2012.8.19.0001 – Relator JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira – j. 07/08/2014 – p. 
12/08/2014 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000498E75B7F085EA7F0080712EF6D99C9B6C5030A1E5C49
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047EE245401E5FA99C39EAD86DC085720BC5025D2E0202
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BEDAD2790328D9B2E0B778649139FB2AC5025C563F03
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000427E4A40AEF1049E606B16BBB41B4EDA4C5025C563F13
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047E885ADAE1945F9FBAD7C3F5347FE83DC5030F033B56
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A4124DCC9585BA490E788A8A7BD9C5C5C5030D373023
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043280BE03AB588301539CDADC0180E5A3C50306163C0B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000474E5FA34CA2BBD17D29D74A7AD41BC24C50306163D5B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004065613AE336B244EA01C0DF15531ADC9C50308104742
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041488032F19C0DC5B768C2119A2A7CFBBC50321053E61


• 0008428-80.2011.8.19.0001 – Relator Des. Cláudio Dell´Orto - j. 07/08/2014 - p. 12/08/2014 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Conteúdo disponibilizado às quartas-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 110                     Divulgado em 14-08-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C474C7F19AC2C8975CC5EDAC813123CCC503210D0F2A


 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça do Rio está perto de cumprir Metas 1 e 2 do CNJ em 2014 
• Acordo entre TJRJ e BB agilizará transação de valores em processos judiciais 
• Juiz leigo: resultado do exame discursivo será divulgado amanhã 
• TJRJ anuncia concurso público para provimento de cargos efetivos 
• Alunos da UFF participam de visita guiada do Museu da Justiça 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Inclusão de dados sanguíneos na carteira de identidade é constitucional 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Artigos Jurídicos 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/906
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=272836
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos


Senhor Magistrado, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser disponibilizado na 
página dos Artigos Jurídicos no Banco do Conhecimento. Desde já agradecemos a valiosa 
contribuição de Vossa Excelência. 

Fonte: dicac@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0002199-18.2013.8.19.0007 – rel. designado Des. Sergio Lucio de Oliveira e Cruz, 14.04.2014 
e p. 29.04.2014 

 

Fonte: Órgão Especial - OE 

 

• 0059692-64.2010.8.19.0004 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt – j. 06/08/2014 
– p. 12/08/2014 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 109                     Divulgado em 13-08-2014 
 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
mailto:dicac@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B20EC2285D5C333216AC90FE6429D96EC50309012C24
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040529992C2CAC1477134F14E51D203512C503204E5406


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Desembargadores mantêm habeas corpus e ativistas responderão em liberdade 
• Varas Empresariais reduzem em 30% número de processos parados 
• Processo eletrônico: prazos do dia 31/7 são suspensos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Ministro Ricardo Lewandowski é eleito presidente do STF 
• 2ª Turma anula processo de militar que produziu prova contra si 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Falsa declaração de pobreza no processo não configura crime 
• Alimentos são devidos até a citação na ação de exoneração julgada procedente 
• Quarta Turma admite realização de exame de DNA pela técnica da reconstrução 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/802
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=272770
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=272729
https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/falsa-declaração-de-pobreza-no-processo-não-configura-crime/10154528024865397
https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/alimentos-são-devidos-até-a-citação-na-ação-de-exoneração-julgada-procedente/10154528028330397


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos que foi atualizado o tema União Homoafetiva - Inventário/Partilha, realizado 
pela equipe de jurisprudência, na página de Pesquisa Selecionada, no Grupo Direito Civil no 
Tema Sucessão, no Banco do Conhecimento em Jurisprudência. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0044968-33.2011.8.19.0000 - rel. Des. Nilza Bitar, j. 16.01.2012 e p. 17.02.2012 

 

Fonte: Gab. Des. Nilza Bitar 

 

• 0021773-49.2010.8.19.0066 – rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 21.10.2013 e p. 29.04.2014 

 

Fonte: Órgão Especial - OE 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/uniao-homoafetiva.pdf?v=11
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000340855C0D73AA809173E7C4BCFFF69CC798C4031A3C2A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000467E1A251AE2BEC51D9E20ACACF87394AC50309292653


Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 23, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes a 
invasão de domicílio por ex-companheira; abuso no direito de expressão por criação de 
caricatura ofensiva em programa de televisão e responsabilidade objetiva da federação de jiu 
jitsu por ato de terceiro integrante de seus quadros de árbitros, que ocasionou lesão corporal 
em atleta adolescente. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 108                     Divulgado em 12-08-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 13.021, de 8 agosto de 2014 - Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das 
atividades farmacêuticas. 

 
• Lei Federal nº 13.022, de 8 agosto de 2014 - Dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas 

Municipais. 
 

• Medida Provisória nº 653, de 8 de agosto de 2014 - Altera a lei nº 13.021, de 8 de agosto de 
2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000023
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000023
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.021-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.022-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20653-2014?OpenDocument


• Projeto executivo do Fórum de Angra deve ser concluído em 90 dias 
• TJRJ suspende as atividades e prazos processuais de nove Varas Cíveis 
• Tribunal de Justiça do Rio está nas redes sociais 
• Caso Cláudia Ferreira: justiça remete processo a procurador geral de Justiça 
• Homenagem aos advogados 
• CCPJ promove concerto do músico André Carrara 
• Presidente do TJ se reúne com representantes do 8º NUR 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Rejeitada ação contra norma do CNJ que instituiu o Processo Judicial Eletrônico 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Para Quinta Turma, vender ou fornecer cigarro a menor é crime 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças – Novo Formato 

O Banco de Sentenças armazena e permite consultar a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

A consulta pode ser realizada por meio da busca de um termo indicado no campo específico, 
abaixo indicado (1). 

Exemplificando: Para o termo “Dano moral” serão exibidas as opções (2). Basta clicar e as 
sentenças selecionadas serão acessadas. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/601
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=272668
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/para-quinta-turma-vender-ou-fornecer-cigarro-a-menor-é-crime/10154522660885397


 

Navegue na página no Banco do Conhecimento em Banco de Sentenças e encaminhe 
sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0031336-34.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto – j. 06/08/2014 – p. 
08/08/2014 

 

Fonte: Gab. Des. Alcides da Fonseca Neto 

 

• 0042122-84.2009.8.19.0203 – Rel. Des. Gilberto Campista Guarino – j. 06/08/2014 – p. 
12/08/2014 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-sentencas
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004045557A657333D4A5ECD97E0A9FE714CC50320370402
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048ABE5A18D3D04F2C7B083C178A79C758C503204F4D37


• 0016629-59.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Gilberto Campista Guarino – j. 06/08/2014 – p. 
12/08/2014 

 

• 0020740-86.2014.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino – j. 06/08/2014 – p. 
12/08/2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Campista Guarino 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0066101-63.2013.8.19.0000 – Rel. Des. Maria Sandra Kayat Direito – j. 05/08/2014 – p. 
08/08/2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 107                     Divulgado em 08-08-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Complementar 147, de 7.8.2014 - Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, e as Leis nºs 5.889, de 8 de junho de 1973, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 9.099, 
de 26 de setembro de 1995, 11.598, de 3 de dezembro de 2007, 8.934, de 18 de novembro 
de 1994, 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e 8.666, de 21 de junho de 1993; e dá outras 
providências. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000436FEC4EBC981C2E247CBB42EB32A7426C503204F532B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004449B716E0B1128CA9E85DDE726D91E13C503204F540F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F5F3D30C7DA1FD37B38EC941E51940C6C50320262F57
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp147.htm


• Lei Maria da Penha completa oito anos combatendo a violência contra a mulher 
• Decretada a prisão preventiva do casal Ieda Cristina e Eduardo Tadeu 
• Coordenador do Afroreggae depõe em audiência que apura ligação de Marcinho VP e pastor 

Marcos com tráfico de drogas 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• MP tem legitimidade ativa para defender beneficiários do DPVAT, entende Supremo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Limitação orçamentária justifica não nomear candidatos aprovados em concurso 
• STJ mantém pena de três anos em regime aberto para pilotos do Legacy 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISO DA DIRETORIA GERAL DE APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS 

 

AVISO Nº 01/2014 

O DIRETOR GERAL DA DIRETORIA GERAL DE APOIO AOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais; 

Considerando o Ofício n. 003065/2014 CESP do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, faz 
publicar no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ a decisão 
emanada, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1262933/RJ 
(2011/0150035 8), pelo STJ no sentido de que, para fins do artigo 543 C do CPC, a 
necessidade de intimação somente é imprescindível na pessoa do advogado do devedor, 
através de publicação na imprensa oficial, na execução por quantia certa em cumprimento 
de sentença, nos termos do julgado: 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/402
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=272412
https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/limitação-orçamentária-justifica-não-nomear-candidatos-aprovados-em-concurso/10154505169660397
https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/stj-mantém-pena-de-três-anos-em-regime-aberto-para-pilotos-do-legacy/10154506313025397


RECURSO ESPECIAL Nº 1.262.933 / RJ (2011/0150038) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE 
SALOMÃO. RECORRENTE: CARVALHO HOSKEN S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES. 
ADVOGADO: SÉRGIO COELHO E SILVA PEREIRA E OUTRO(S) RECORRIDO: CLÁUDIA OLIVEIRA 
SOPHIA ADVOGADO: OSENIR B C MELLO DOS SANTOS E OUTRO(S) INTERES.: CONSELHO 
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL "AMICUS CURIAE". ADVOGADO: 
OSWALDO PINHEIRO RIBEIRO JÚNIOR E OUTRO(S) 

EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543 C DO 
CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO JUDICIAL. 
MULTA DO ARTIGO 475 J DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO APENAS NA PESSOA DO 
ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. 

1. Para fins do art. 543 C do CPC: Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser 
intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar 
o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a 
incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475 J do CPC). 

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido, apenas para sanar o erro 
material detectado no acórdão que julgou os embargos de declaração, de modo que não há 
falar em aplicação da multa do artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Acesse a íntegra do Acórdão. 

 

Fonte: DGJUR 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1244538&num_registro=201101500358&data=20130820&formato=PDF


 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 106                     Divulgado em 07-08-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Ouvidoria do TJRJ divulga estatísticas de julho 
• Apenas relógios e objetos de decoração são arrematados no leilão da Natan Joias 
• Justiça do Rio mantém eleições do Vasco em novembro 
• Marcinho VP e pastor Marcos têm audiência nesta quinta-feira no TJRJ 
• Dia do Sim supera expectativa e realiza 500 casamentos em dois dias 
• Dentista é condenado por ter assassinado o próprio psicólogo 
• Anulado ato do CNJ que invalidava dispositivo do regimento interno do TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/106
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/201


NOTÍCIAS STJ 

 

• Cláusula expressa de incomunicabilidade pode atingir frutos de bem doado exclusivamente a 
um cônjuge 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa Selecionada 

O Banco do Conhecimento disponibiliza nesta página pesquisas de jurisprudência 
sobre diversos temas jurídicos, organizadas pelos ramos do direito contendo julgados 
selecionados do acervo do PJERJ. 

A equipe de jurisprudência acaba de atualizar o tema Plano de Saúde – Mudança de 
Faixa Etária, que encontra-se no Grupo Direito do Consumidor, Tema Contratos. 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: pagina inicial > destaques 
> banco do conhecimento > jurisprudência > pesquisa selecionada. Navegue e encaminhe 
sugestões, elogios e críticas: seesc@tjerj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0024866-58.2010.8.19.0021 – Relator: Des. Adolpho Andrade Mello – j. 05/08/2014 p. 
07/08/2014 

 

Fonte: sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/cláusula-expressa-de-incomunicabilidade-pode-atingir-frutos-de-bem-doado-exclusi/10154501853170397
https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/cláusula-expressa-de-incomunicabilidade-pode-atingir-frutos-de-bem-doado-exclusi/10154501853170397
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/plano-saude-mudanca-faixa-etaria.pdf?v=20
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/plano-saude-mudanca-faixa-etaria.pdf?v=20
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B3A200A7A7F9EE7DE5E6CCC5974F87E6C50320235835


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Conteúdo disponibilizado às quartas-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 105                     Divulgado em 06-08-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Emenda Constitucional nº 83, de 5 de agosto de 2014 – Acrescenta o art. 92-A ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Anulado ato do CNJ que invalidava dispositivo do regimento interno do TJRJ 
• Abaterj promove concurso musical 
• Deape promove criatividade no Festival Anima Mundi 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2083-2014?OpenDocument
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/201
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/102
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/101


NOTÍCIAS STF 

 

• Quórum para promoção de juiz não inclui cargos vagos, decide Primeira Turma 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Terceira Turma mantém condenação de montadora por prejuízos de concessionária 
• Primeira Turma reconhece legitimidade da União para responder por mau serviço prestado 

pelo SUS 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Acesse a página da Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do 
TJERJ 

Página atualizada no Banco do Conhecimento - Assuntos de Diminuta Complexidade 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=272257
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/terceira-turma-mantém-condenação-de-montadora-por-prejuízos-de-concessionária/10154500281530397
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/primeira-turma-reconhece-legitimidade-da-união-para-responder-por-mau-serviço-pr/10154501210570397
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/primeira-turma-reconhece-legitimidade-da-união-para-responder-por-mau-serviço-pr/10154501210570397
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/assun-dimin-comple


 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0404087-09.2012.8.19.0001 – Relatora Des. Elizabeth Gregory – j. 29/07/2014 - p. 
06/08/2014 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BCB44C7D37FCA5AF7B676CA6B8B89749C5031F0E1242


 

Fonte: sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 22, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes a 
prevenção da Câmara Cível não especializada, para julgar ações mandamentais, incidentes e 
recursos a ela distribuídos antes de 02 de setembro de 2013, ainda que versem sobre 
matéria atinente a relações de consumo ; Responsabilidade Civil do Estado em acidente de 
trânsito causado por defeito na sinalização semafórica; Responsabilidade Civil do Estado por 
divulgação de falso perfil na internet em computador de repartição pública e 
Responsabilidade Civil de Município em caso de troca de bebês em maternidade que 
pertence à sua rede pública. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 104                     Divulgado em 05-08-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Decreto Federal nº 8.292, de 4 de agosto de 2014 - Dispõe sobre a antecipação do abono 
anual devido aos segurados e dependentes da Previdência Social, no ano de 2014. 

 

Fonte: Presidência da República 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000022
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000022
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.292-2014?OpenDocument


 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Projeto Lixo Mínimo: comprometimento ambiental no TJRJ 
• TJ do Rio nega pedido de defensor que queria entrevistar réu nas dependências do Fórum 
• Órgão Especial decide que lei de parcelamento de multas de veículos é constitucional 
• Estudantes do Pará visitam o Antigo Palácio da Justiça 
• Justiça Itinerante irá atuar na erradicação do sub-registro de nascimento 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Previsão contratual e comunicação prévia autorizam seguradora a não renovar seguro de 
vida em grupo 

• Jornal não consegue suspender obrigação de publicar sentença que o condenou a indenizar 
juiz 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense - Geral - 1ª Instância e/ou 2ª 
Instância 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175701
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/previsão-contratual-e-comunicação-prévia-autorizam-seguradora-a-não-renovar-segu/10154494659345397
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/previsão-contratual-e-comunicação-prévia-autorizam-seguradora-a-não-renovar-segu/10154494659345397
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/jornal-não-consegue-suspender-obrigação-de-publicar-sentença-que-o-condenou-a-in/10154493658030397
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/jornal-não-consegue-suspender-obrigação-de-publicar-sentença-que-o-condenou-a-in/10154493658030397


Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar que todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui, em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Acompanhem as atualizações para o mês de Agosto 2014: 

SÁBADOS: 02, 09, 16, 23 e 30 

DOMINGOS: 03, 10, 17, 24 e 31 

11 (segunda-feira) – Suspensão dos prazos processuais em todo o Estado do Rio de Janeiro, 
em razão das comemorações do Dia Estadual do Advogado; - Ato Executivo nº 1330, de 24 de 
julho de 2014 (publicado no DJERJ em 28.07.2014 - ADM, n. 208, p. 2) 

Clique aqui e acesse 2014 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 1051635-12.2011.8.19.0002 - Relator: JDS. Des. Isabela Pessanha Chagas – j. 24/07/2014 – p. 
04/08/2014 

 

• 0286081-77.2011.8.19.0001 - Relator: JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira – j. 31/07/2014 – p. 
05/08/2014 

 

Fonte: Indicação EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calend-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DE25E1796C8FD9C944C72AC9F078D212C5031F02401B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004791CFEBF8289EDC6275203D3CDB659DDC5031F240B51


 

• 0037567-75.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Pedro Freire Raguenet – j. 30/07/2014 – p. 
01/08/2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 103                     Divulgado em 04-08-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 13.019, de 31 julho de 2014 - Estabelece o regime jurídico das parcerias 
voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração 
pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e 
de colaboração com organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o 
termo de fomento; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março 
de 1999. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJ do Rio nega pedido de defensor que queria entrevistar réu nas dependências do Fórum 
• Detalhes importantes na mudança para o Anexo Cidade Nova 
• Projeto 'Dia do Sim' pretende converter duas mil uniões estáveis em casamentos 
• Massacre de Realengo: Rio terá de indenizar aluno sobrevivente 
• Ministros do STJ visitam Administração do TJRJ 
• TJRJ aumenta a segurança nos fóruns de Petrópolis e Itaboraí 
• 2ª Câmara Criminal nega habeas corpus a advogado acusado de fraudes 
• Museu da Justiça relembra passeio pelo centro histórico do Rio 

 

Fonte: DGCOM 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046B1E9AEC349F6BA50694B2FB3399EAE5C5031E3A6162
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.019-2014?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175511
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175509
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175507
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175501


 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Espólio de viúva não precisará pagar pensão retroativa a filho reconhecido tardiamente 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Navegue na página de Jurisprudência no Banco do Conhecimento e acesse os conteúdos 
disponibilizados abaixo elencados: 

 Sistema de Apoio à Pesquisa Jurídica 

 Pesquisa Selecionada 

 Jurisprudência PJERJ 

 Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 Assuntos de Diminuta Complexidade 

 Embargos Infringentes Selecionados 

 Ementários 

 Enunciados 

 Enunciados das Câmaras 

 Súmulas 

https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/espólio-de-viúva-não-precisará-pagar-pensão-retroativa-a-filho-reconhecido-tardi/10154479002040397
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PGM=WEBJRP101&PORTAL=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/sistema-de-apoio-a-pesquisa-juridica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PGM=WEBJRP101&PORTAL=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/assun-dimin-comple
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/jurisprudencia/embargos-infr-selecionados
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/ementarios1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/enunciados-camaras
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=150637&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0


 Correlação dos Verbetes Sumulares e Enunciados do TJERJ com as Súmulas dos Tribunais 
Superiores 

 Informativos de Jurisprudência dos Tribunais Superiores 

 Julgados STJ e STF - Meio Ambiente 

 Reclamações STJ - Matérias Controvertidas - Turmas Recursais 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0452915-70.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes – j. 29/07/2014 – 
p.31/07/2014 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

• 0016185-38.2005.8.19.0001 – Rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo – j. 30/07/2014 – p. 
04/08/2014 

 

Fonte: Indicação EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/informativos-dos-tribunais-superiores
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/bancodoconhecimento/jurisprudencia/julg-stj-stf-meio-ambiente
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/reclamacoes-stj.pdf?v=10
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042CA2FFCAA9608EB1574C7310ADEAF10FC5031E0A140A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040FEB83E390A79D63816F96F36547CE3CC5031E5E0D57


Boletim do Serviço de Difusão nº 102                     Divulgado em 31-07-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Lutador acusado de estupro tem prisão decretada 
• Tribunal assina Memorando de Início das obras de readequação do Fórum Central 
• Administração do TJRJ visita Anexo Cidade Nova 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Retratação de vítima de violência doméstica não impede denúncia de agressor pelo MP 
• Reclamação constitucional garante a preservação da competência do STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Negado efeito suspensivo a embargos que tentavam evitar penhora de bem de família 
• Tim não consegue suspender execução movida por consumidor que recebeu aviso de prêmio 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175408
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175410
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=271856
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=271852
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/negado-efeito-suspensivo-a-embargos-que-tentavam-evitar-penhora-de-bem-de-famíli/10154470882890397
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/negado-efeito-suspensivo-a-embargos-que-tentavam-evitar-penhora-de-bem-de-famíli/10154470882890397
http://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/tim-não-consegue-suspender-execução-movida-por-consumidor-que-recebeu-aviso-de-p/10154474858485397


Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos que, em razão de manutenção do Portal, para mudanças tecnológicas, no 
período de 25/07/2014 a 03/08/2014, não será possível realizar as atualizações no Banco do 
Conhecimento. 

Acesse o MAPA na página inicial do Banco do Conhecimento e encontre todos os conteúdos 
disponibilizados. 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0059820-91.2013.8.19.0000 – Rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo – j. 23/07/2014 – p. 
29/07/2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=1b332daa-8e59-4b5e-adfe-56f5b1401312&groupId=10136
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040BE49E8B542DFB9AABB3F6D6F1F8DAABC5031D054212


 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Criminal nº 09, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
concernentes a clonagem de dados de empresas idôneas para aquisição de bens, forjando o 
pagamento através de documento adulterado; configuração do crime de ameaça no âmbito 
das relações de afeto, sendo irrelevante se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, 
bastando que tenha idoneidade para constranger e consciência dessa idoneidade e 
trancamento da ação penal originária por falta de justa causa, em caso de dispensa de 
licitação fora das hipóteses previstas em lei. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 101                     Divulgado em 29-07-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Emenda Constitucional nº 82, de 16.7.2014 - Inclui o § 10 ao art. 144 da Constituição Federal, 
para disciplinar a segurança viária no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Tribunal assina Memorando de Início das obras de readequação do Fórum Central 
• Lei que obriga farmácias a disponibilizarem banheiros é declarada inconstitucional 
• TJRJ realiza 50 atendimentos na Ação Global em Barra do Piraí 
• TJRJ suspende prazos processuais no Dia do Advogado 
• Servidores terão transporte para o trajeto Fórum Central- Anexo Cidade Nova 
• Presidente do TJ do Rio faz relato da gestão na sessão plenária da OAB 
• Tribunal de Justiça inaugura novo fórum na Comarca de Itaboraí 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000009
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000009
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc82.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175408
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175401


NOTÍCIAS STF 

 

• Advogados podem obter cópia de representação contra parlamentar 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Alimentos provisórios são devidos até a sentença que os reduziu ou cassou 
• Prazo informado em correspondência judicial deve prevalecer para não prejudicar a parte 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

O Banco do Conhecimento é um acervo selecionado de conteúdos captados interna 
e externamente e disponibilizado de forma estruturada, mediante portal corporativo, 
destinado a facilitar a realização das atividades jurídico-administrativas da Instituição. 

Conheça os conteúdos disponibilizados nas páginas elencadas abaixo: 

 Jurisprudência; 

 Legislação; 

 Doutrina; 

 Boletins e Informativos; 

 Informações sobre Serventias Judiciais; 

 Banco de Sentenças; 

 Ações Civis Públicas; 

 Estante Histórica; 

 Gestão Arquivística. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=271545
https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justica-stj/alimentos-provisórios-são-devidos-até-a-sentença-que-os-reduziu-ou-cassou/10154466527660397
https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/prazo-informado-em-correspondência-judicial-deve-prevalecer-para-não-prejudicar-/10154467729630397
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PGM=WEBJRP101&PORTAL=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/tratamento-convencoes-inter
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/doutrina
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informativos
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/estante-historica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea/instrumentos-arquivisticos


Comunicado 

O Banco do Conhecimento não será atualizado no período de 25/07/2014 a 03/08/2014, em 
razão de manutenção do Portal Corporativo que sofrerá mudanças tecnológicas. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0003326-95.2009.8.19.0050 – Rel : Des. Antonio Carlos Bitencourt - j. 23/07/2014 
p.25/07/2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0337030-08.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Monica de Faria Sardas – j. 22/07/2014 – p. 
24/07/2014. 

 

• 0027277-45.2009.8.19.0042 – Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem – j. 22/07/2014 – p. 
25/07/2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0061246-41.2013.8.19.0000 – Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida – j. 15/07/2014 – p. 
23/07/2014. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D1625B5A9A67FCF7181D5845EECD3F8FC5031C4C2823
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047CDB476F39368D2A17F85B3720FE211DC5031C24114C
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400120505
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E1F4A1E041C67E6232D9C1F6C177EEAEC5031B215C10


• 0002443-81.2012.8.19.0006 – Rel. Des. Elizabeth Gregory – j. 15/07/2014 – p. 25/07/2014. 

 

• 0012790-91.2012.8.19.0001 – Des. Siro Darlan de Oliveira – j. 15/07/2014 – p. 25/07/2014. 

 

• 0235270-50.2010.8.19.0001 – Rel. Des. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA – j. 15/07/2014 – p. 
23/07/2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Conteúdo disponibilizado às quartas-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 100                     Divulgado em 24-07-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao TJERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Seropédica já tem sistema de videoconferência em funcionamento 
• TJRJ participa de Ação Global em Barra do Piraí neste domingo 
• Novo fórum da Comarca de Itaboraí será inaugurado amanhã 
• Justiça do Rio concede liberdade provisória a 23 ativistas 
• TJ do Rio inaugura novo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
• Justiça do Rio ganha novas serventias 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040BA2ED879F2C3F10C50AA6FD0B8BCD82C5031C0D5225
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000427093FC508A3B7B763FE269C1835E1C7C5031C315E56
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A5052FD27C4190CE0A79A52038859FB4C5031B594B34
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home?p_p_id=portletassessoriaimprensadestfototexto_WAR_portletassessoriaimprensa&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_portletassessoriaimprensadestfototexto_WAR_portletassessoriaimprensa_jspPage=%2Fhtml%2Fview%2Fvisualizacao%2Fnoticia.jsp&_portletassessoriaimprensadestfototexto_WAR_portletassessoriaimprensa_noticiaId=174903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/174902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/175003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/174801


 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• STF divulga ementa de decisão que ampara pessoas portadoras de deficiência 
• Ministro pede informações em HC que envolve venda de ingressos para Copa 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Justiça comum do Paraná é competente para julgar queixa-crime motivada por divergência 
política 

• STJ nega pedido de liberdade a outro acusado por desvio de ingressos da Copa 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Legislação Ambiental Municipal 

A página disponibiliza 339 legislações municipais ambientais do Estado do Rio de Janeiro. Em 
algumas é possível, também, acesso aos portais das prefeituras ou Câmaras Municipais. A 
página gradativamente é atualizada. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=271466
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=271468
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=CC134005
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=CC134005
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC299207


 

Navegue na página Legislação Ambiental Municipal no Banco do Conhecimento. Envie 
sugestões para o aprimoramento da nossa Página. Sua opinião é fundamental para a 
melhoria de nossa página. 
Contato: seesc@tjrj.jus.br 

 
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

 
Nova atualização - Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

 
Clique aqui para visualizar as atualizações 2014 

 
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf?v=20
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf


Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

 
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense e 
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

Não divulgado nesta data 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0091644-67.2010.8.19.0002 – Rel. Des. Denise Levy Tredler – j. 15/07/2014 – p. 17/07/2014 

 

• 0036063-98.2012.8.19.0066 – Rel. Des. Pedro Freire Raguenet – j. 15/07/2014 – p. 
17/07/2014 

 

• 0284760-41.2010.8.19.0001 – Rel. Des. Juarez Folhes - Julgamento: 10/07/2014 – p. 
15/07/2014. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0001114-51.2012.8.19.0065 – Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira – j. 04.12.2014 – p. 
06.12.2013. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041132C0B49FF1D29ED41EA7894EB2593AC5031A2A4424
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046CECE1E7AE0ABFF7514CB15D3BCCDA8AC5031A262034
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FC6BFEB5DC4473ECE420D8F3DC0BBE44C50319414352
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E80E0844CF767EA9D96B83585C5FF7D7C50252055249


 

Fonte: DICAC 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Criminal nº 08, onde foram selecionados, dentre outros julgados: Alegação de 
nulidade da decisão que, no Mutirão Carcerário, deferiu a progressão do regime de 
cumprimento da pena privativa de liberdade do agravado ao semiaberto, sem a prévia 
manifestação do Ministério Público que tinha se retirado do local. O recurso foi conhecido e 
desprovido. 

Desclassificação do Crime de Incêndio para Dano Qualificado. A defesa requereu a reforma 
da sentença para desclassificar a conduta para o crime de dano previsto no artigo 163 do 
Código Penal. A 4ª Câmara Criminal deu provimento parcial ao recurso, desclassificando para 
o crime de dano, ante a ausência de comprovação de que a ação delituosa teria posto em 
risco um número indeterminado de pessoas, mas na forma qualificada, em razão das provas 
dos autos terem sido firmes no sentido do emprego de substância inflamável. Em virtude do 
quantum de pena fixado, foi decretada a extinção da punibilidade, por força da prescrição. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 99                       Divulgado em 21-07-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

VERBETES SUMULARES DO TJERJ 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000008
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000008


NOVOS VERBETES 

Nº. 315 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

INSTALAÇÃO DE APARELHOS MEDIDORES OU LIMITADORES 

CUSTEIO DAS DESPESAS 

DELEGATÁRIA DE SERVIÇO 

“Incumbe às empresas delegatárias de serviços de abastecimento de água e esgotamento a 
instalação de aparelhos medidores ou limitadores do consumo, sem ônus para os usuários.” 

REFERÊNCIA: Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 0313143-58.2012.8.19.0001 - 
Julgamento em 26/05/2014 –Relator: Desembargador Luiz Felipe Haddad. Votação unânime. 

Nº. 316 

AÇÃO DE COBRANÇA OU REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

LEASING DE BEM DE CONSUMO 

CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 

COMPETÊNCIA 

“Incluem-se na competência das Câmaras Cíveis especializadas recursos em ação cognitiva de 
cobrança ou em ação de reintegração de posse movidas por arrendador em face de 
arrendatário de bem de consumo, sendo de leasing o negócio jurídico conflituoso, se este 
estiver em situação de hipossuficiência em relação àquele.” 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº 0006598-77.2014.8.19.0000- Julgamento em 
14/07/2014 – Relator: Desembargador Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva. Votação 
unânime. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Eleito mais novo desembargador do TJRJ 
• Justiça nega habeas corpus a 24 ativistas no plantão deste domingo 
• Decretada a prisão preventiva de 23 ativistas 
• Livro "Tutela de evidência" será lançado na próxima semana 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/174401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/174301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/174201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/173903


 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Ministro Lewandowski suspende decisão do CNJ que afastou aplicação do Estatuto do Idoso 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças – Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Conheça a íntegra da sentença abaixo: 

Processo nº 0004738-29.2006.8.19.0030 - Comarca de Mangaratiba - Vara Única; Juiz de 
Direito: Rafael de Oliveira Fonseca 

(...) A questão discutida nestes autos envolve vício do serviço (defeito no tubo de imagem de 
um aparelho de televisão) e fato do serviço (danos morais decorrentes do vício do 
produto)(...) leia mais 

Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar> <localizar> 

Navegue na pagina do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=271214
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2006.030.004703-5
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitodoconsumidor/0004738-29.2006.8.19.0030.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0018872-11.2010.8.19.0066 – Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 21.10.2013 e p. 29.04.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 98                       Divulgado em 18-07-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Brigada de Incêndio do TJ tem programa de treinamento até o final do ano 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004816D4C4893A6243B8A5E5B48BC4B834CC50309292741
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/173802


• Prova discursiva para juiz leigo será realizada no próximo domingo, dia 20. 
• Justiça do Rio interroga atropelador do filho da atriz Cissa Guimarães 
• Lideranças comunitárias participam do Programa Justiça Cidadã do TJ-Rio 
• Justiça Itinerante do TJ faz atendimentos no Morro do Coco, em Campos 
• TJRJ realiza progressão e promoção funcional de 103 servidores 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Site do STF oferece diversas formas de consulta à jurisprudência da Corte 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Usucapião pode fundamentar anulação de negócio por erro essencial 
• STJ admite reclamação e suspende decisão sobre seguro DPVAT em caso de invalidez parcial 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativos de Jurisprudência dos Tribunais Superiores 

Nos Informativos de Jurisprudência dos Tribunais Superiores, em Consultas/ Jurisprudência, 
no item Direito Processual Civil, os títulos foram alterados, de modo a corresponderem ao 
próprio índice do Código de Processo Civil. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/173801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/173702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/173701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/173302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/173501
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=271102
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%3DREsp1163118&h=9AQHopKSx&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%3DRcl19098&h=tAQHQm8B7&s=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/informativos-dos-tribunais-superiores


JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0031570-42.2013.8.19.0002 – Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira – j. 14/05/2014 – p. 
16/05/2014. 

 

Fonte: Gab. Des. Gilmar Augusto Teixeira 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. Sem conteúdo 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 97                       Divulgado em 16-07-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Final da Copa registra nove audiências no Maracanã 
• Lei que obriga cartórios a informar transferência de veículos ao Detran é suspensa 
• CNJ lança curso online sobre Gestão Documental 
• Executivo de empresa parceira da Fifa se entrega no Tribunal de Justiça 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AE93F9800AFD2369A6FF07D5B58AB79BC5030D34373D
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/173002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/173101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/173001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172901


 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• CEF indenizará homem baleado na rua durante tentativa de roubo de malotes 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Tabela de Temporalidade de Documentos 

Acompanhem as Atualizações no Banco do Conhecimento em Gestão Arquivística. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea/atualizacoes-tabela-temp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento


EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0247765-92.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva - J: 10/06/2014 – 
p.16/06/2014 

 

• 0457886-64.2012.8.19.0001 – Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz – J. 10/06/2014 – p. 
16/06/2014. 

 

• 0036790-57.2012.8.19.0066 – Des. José Roberto P. Compasso – j. 10/06/2014 – p. 
13/06/2014. 

 

• 0003991-24.2013.8.19.0066 – Rel. Des. Adolpho Andrade Mello – j. 10/06/2014 – p. 
13/06/2014. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0064421-43.2013.8.19.0000 – Rel. Des. Maria Angélica Guedes – j. 10/06/2014 – p. 
11/06/2014. 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 21, onde foram selecionados, dentre outros, julgados envolvendo 
Cartão Riocard / Empregado Rodoviário, Instituição de Ensino Superior / Reajuste Excessivo, 
Colisão de veículos / Transporte de passageiros, Transporte Aéreo / Avarias em Cadeira de 
Rodas, Paciente em trabalho de parto / Parto com feto natimorto e Conta Corrente salário / 
Tarifa Bancária. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000410C5BEB226D5DBD2805618B13612E000C50314625E07
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A55C00C855A108495D99395A3FDC3C3EC503145F3938
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EAE5BAB8D3BD7E4A38C5ED062F30074DC503143C0A31
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004051684CB1E933BF038D47FCB3CCB1A91C503143A293C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000449AA00556B512EEFAA362FBBF570B89FC5031461134C
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000021
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000021


 

Boletim do Serviço de Difusão nº 96                       Divulgado em 14-07-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

VERBETES SUMULARES 

 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 

NOVO VERBETE 

Nº. 314 

ACIDENTE DE TRÂNSITO 

RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL 

CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 

EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA 

“Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis Especializadas as demandas que resultem 
de acidente de trânsito e não envolvam contrato de transporte.” 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº. 0018197-13.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
07/07/2014 – Relator: Desembargador Gizelda Leitão Teixeira. Votação unânime. 

 

Fonte: DIJUR 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0018197-13.2014.8.19.0000


• Caso filho de Carlinhos de Jesus: Justiça ouve testemunhas de defesa 
• Testemunhas depõem no processo que apura a morte do deputado Valdeci de Paiva 
• Comarca de Nilópolis ganha novo fórum 
• Fórum de Bangu: atividades e prazos são suspensos nesta sexta-feira 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• STJ vai julgar incidente de uniformização sobre inclusão de gratificação natalina no cálculo de 
benefício 

• Bens adquiridos após separação de fato não integram a partilha 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Legislação Selecionada 

Página construída a partir de leis e decretos de âmbito federal e estadual, selecionados nos 
diversos ramos do direito e de assuntos específicos, conforme telas que seguem. 

Dessa forma, as legislações pertinentes estão disponibilizadas de modo a facilitar a pesquisa. 

Acompanhem as atualizações em Direito Administrativo, Direito do Consumidor e Direito 
Penal. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172202
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%3DPet9598&h=RAQFJLPNR&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%3DPet9598&h=RAQFJLPNR&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%3DREsp678790&h=8AQEcQFrT&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%3DREsp678790&h=8AQEcQFrT&s=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18193/dir_adm.pdf?v=10
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18409/dir_consu.pdf?v=10
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18461/dir_pen.pdf?v=10
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18461/dir_pen.pdf?v=10


 

 

Navegue na página Legislação Selecionada em Legislação no Banco do Conhecimento. 

Envie sugestões para o aprimoramento da nossa Página. Sua opinião é fundamental para a 
melhoria de nossos serviços. 

Contato: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0001638-98.2008.8.19.0029 – rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 24.02.2014 p. 
11.03.2014 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis_selec/legis_selec
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FA092A00DDC6A9C6E30F0C34FD4DEE8DC502614A133F


Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 95                       Divulgado em 11-07-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Comarca de Nilópolis ganha novo fórum 
• Fórum de Bangu: atividades e prazos são suspensos nesta sexta-feira 
• TJRJ realiza nova audiência no processo que apura morte do filho de Carlinhos de Jesus 
• Testemunhas do assassinato do deputado Valdeci de Jesus depõem nesta sexta, dia 11 
• Atividades e prazos processuais suspensos nesta quinta no Fórum de Bangu 
• Estudante da Guiné-Bissau é condenado no Rio por roubo 
• TJRJ e consórcio Porto Maravilha adotam medidas para evitar desconforto no prédio da 

Praça XV 
• Prova escrita de concurso para magistratura será no dia 27 
• Ouvidoria do TJRJ divulga estatísticas de junho 
• São Gonçalo: atividades e prazos processuais no II JEC serão suspensos nesta sexta 
• Justiça nega habeas corpus a argelino suspeito de liderar quadrilha de vendas de ingressos da 

Copa 

 

Fonte: TJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/171903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172401


 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Quarta Turma nega aplicação da Lei 9.365 a financiamentos contratados antes de sua 
vigência 

• Inversão na oitiva de testemunhas não anula PAD 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Artigos Jurídicos 

Senhores magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser disponibilizado na 
página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento. 

Clique aqui e Navegue na página 

Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

Fonte: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%3DREsp1166781&h=wAQHbQajz&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%3DREsp1166781&h=wAQHbQajz&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%3DRMS&h=bAQEqFbip&s=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

• 0047811-73.2008.8.19.0000 – rel. Des. Nilza Bitar, j. 20.05.2014 p. 24.05.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Nilza Bitar 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 94                       Divulgado em 09-07-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049CF6A56A16450A8D8E14E0223B75DF95C502261F2B3C


• Órgão Especial julga inconstitucional lei sobre crédito de minutos em estacionamentos 
• TJRJ julga inconstitucional lei que determina distância entre lan houses e escolas 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Indenização em demissão sem justa causa durante vigência da URV é constitucional, reafirma 
STF 

• Liminar garante retorno do prefeito de Araruama (RJ) ao cargo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Falta de informação sobre incompatibilidade de combustível dá direito à devolução de valor 
pago por carro importado 

• Regulamento de plano previdenciário primitivo não pode ser invocado para revisão de 
benefício 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

Clique aqui para visualizar as atualizações 2014 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/172103
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=270515
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=270515
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=270417
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%252jurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%eDREsp1443268&h=0AQFce_Yx&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%252jurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%eDREsp1443268&h=0AQFce_Yx&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%25DREsp1172929&h=3AQG9k3e4&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%25DREsp1172929&h=3AQG9k3e4&s=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf


Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo 
disponível nesta página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a 
publicação do Diário Oficial. 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense e encaminhe 
sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0032259-68.2008.8.19.0000 (2008.007.0147) – rel. Des. Nilza Bitar, j. 14.09.2014 e p. 
15.10.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Nilza Bitar 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 20, onde foram selecionados, dentre outros, julgados envolvendo 
veículo objeto de comodato em acidente de trânsito, com reconhecimento da ilegitimidade 
passiva do proprietário; e, quanto a empresa de transporte, por omissão de socorro a 
passageiro vítima de A.V.C., reconhecimento da perda de uma chance, com aplicação da 
Teoria do Risco do Empreendimento com a cominação de danos morais e materiais. 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000321FA62842A546CDBC81BCA59838824B997C402262F5A
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000020
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000020


 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 93                       Divulgado em 07-07-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ /Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Copa do Mundo 2014: TJ do Rio atua no Maracanã e nos aeroportos 
• TJRJ participa da Estratégia Nacional de Não Judicialização (Enajud) 
• TJRJ homenageia a desembargadora Gilda Carrapatoso 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Defensoria Pública não pode patrocinar interesses de consumidores não necessitados 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/171703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/171702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/171802
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=Resp+1192577&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO%3DREsp1192577


• Proprietários de cadeiras cativas no Maracanã não conseguem ingressos gratuitos para 
assistir à Copa 

• STJ suspende decisão que obrigou Fifa a reimprimir ingressos extraviados em dia de jogo 
• É ilegal bloqueio de bens de sociedade anônima para pagar obrigação de sócio em 

sobrepartilha 
• Regulamento de plano previdenciário primitivo não pode ser invocado para revisão de 

benefício 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Avisos do Banco do Conhecimento do PJERJ 

Naveguem no combo Doutrina no Banco do Conhecimento e conheçam os conteúdos 
disponibilizados nas páginas abaixo elencadas, no seguinte caminho: 
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/ 

Doutrina 

 Artigos Jurídicos 

 Monografias 

 Dissertações de Mestrado 

 Trabalhos Jurídicos no Exterior 

 Captação de Monografia 

Aproveite e envie sua sugestão para aprimoramento de nossa página. Sua opinião é 
fundamental. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC (seesc@tjrj.jus.br) 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0002316-16.2013.8.19.0037 – rel. Des. Claudia Telles, j. 02.07.2014 e p. 07.07.2014 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=SLS1903
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1179342
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1179342
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1172929
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1172929
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/doutrina
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/monografias
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/dissertacoes-de-mestrado
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/trabalhos-juridicos-no-exterior
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/capactacao-de-monografia
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000415C1C1A3E347D8E120108EFD00E993D7C5031764483B


 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 92                       Divulgado em 02-07-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Alunos da Emerj concluem curso de preparação à magistratura 
• Procurador é condenado por falsificação de documentos 
• Credores poderão retirar certidão no TJ do Rio e protestar título em cartório extrajudicial 
• I Tribunal do Júri ouve testemunhas do caso Eduardo Coutinho 
• TJ do Rio nega pedido de indenização de ex-pastor da Igreja Universal 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS DO STF 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/171401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/171301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/171203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/171202


 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Sexta Turma tranca inquérito que apurava assédio de paciente em relação a médico 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças - Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Conheça a íntegra das sentenças abaixo elencadas. 

Sentenças Selecionadas 
Cancelamento de vôo 
Processo: 0019698-25.2012.8.19.0209 
Comarca da Capital – Regional da Barra da Tijuca – 
7ª Vara Cível 
Juíza de Direito: Cintia Souto Machado de Andrade 
(...)buscando ser indenizado pelos danos morais 
suportados, em virtude dos problemas 
evidenciados na inicial decorrente do atraso de 
vôo internacional. (...) leia mais 
Overbooking 
Processo nº 0333980-71.2011.8.19.0001 
Comarca da Capital – 15ª Vara Cível 
Juiz de Direito: Luiz Eduardo de Castro Neves 
(...) os autores alegam, em síntese, que houve 
atraso de cerca de 11 horas para que pudessem 
embarcar no voo contratado, em razão de 
overbooking, razão pela qual pleiteiam 
indenização por danos morais e materiais. (...) leia 
mais 
Turismo/Dano Moral e Material 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2012.209.018856-6
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitodoconsumidor/0019698-25.2012.8.19.0209.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2011.001.293851-2
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitodoconsumidor/0333980-71.2011.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitodoconsumidor/0333980-71.2011.8.19.0001.doc


Processo nº 0371901-98.2010.8.19.0001 
Comarca da Capital – 45ª Vara Cível 
Juiz de Direito: André Pinto 
(...)A falha na prestação do serviço se perpetuou 
nas atividades incluídas, prestadas de forma 
deficientemente e contrárias ao convencionado, 
sujeitando o 2º autor a severas restrições à prática 
do snowboard, (...) leia mais 

 

Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar> <localizar> 

Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0060089-38.2010.8.19.0000 – rel. Des. Nilza Bitar, j. 16.07.2012 e p. 23.07.2012 

 

Fonte: Gab. Des. Nilza Bitar 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2010.001.332182-4
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitodoconsumidor/0371901-98.2010.8.19.0001.doc
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000397CA7C92CBAE7AB17F462922A927DFBB18C4032C1443


Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 19, onde foram selecionados, dentre outros, julgados analisando o 
fechamento de varanda em condomínio edilício, com o reconhecimento de inocorrência da 
alteração da fachada, consequentemente, com ausência de violação a legislação municipal; e, 
avaliação de imóvel para efeitos de imposto sobre a transmissão de bens (causa mortis), 
havendo impugnação administrativa, inexigibilidade de multa e de juros de mora face a data 
da homologação dos cálculos. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 91                       Divulgado em 01-07-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6824, de 30 de junho de 2014 - Regulamenta o artigo 84 e seu parágrafo 
único da Constituição do estado do Rio de Janeiro sobre o direito do servidor público à 
licença sindical e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Fóruns de São Gonçalo têm atividades e prazos processuais suspensos 
• TJRJ desenvolve projeto de motivação para colaboradores que serão desligados 
• Justiça prorroga prisão de casal suspeito de assassinato no Rio 
• Município do Rio terá que adaptar ônibus para portadores de deficiências 
• Justiça condena Maternidade de Nova Iguaçu por bebês trocados 

 

Fonte: DGCOM 

 

SÚMULAS DO STJ 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=180405&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=180405&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/b69dabdc6adae7c183257d08006041e3?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/171101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/171001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170701


 

As mais novas súmulas do Superior Tribunal de Justiça já estão disponíveis para consulta na 
página de Súmulas Anotadas, no site do tribunal (www.stj.jus.br). Trata-se dos enunciados 
511, 512 e 513. 

Súmula 511 – “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP 
nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o 
pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”. (Súmula 511, Terceira seção, 
julgado em 11/06/2014, DJe 16/06/2014) 

Súmula 512 – “A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”. (Súmula 512, Terceira 
seção, julgado em 11/06/2014, DJe 16/06/2014). 

Súmula 513 – “A 'abolitio criminis' temporária prevista na Lei n. 10.826/2003 aplica-se ao 
crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro 
sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005”. 
(Súmula 513, Terceira seção, julgado em 11/06/2014, DJe 16/06/2014) 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Prazos processuais ficam suspensos no STF de 2 a 31 de julho 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS DO STJ 

 

• Três novas súmulas já estão disponíveis para consulta 
• Perdão judicial por sofrimento psicológico em crime de trânsito exige vínculo afetivo entre 

envolvidos 
• Sobrepartilha não serve para corrigir arrependimentos na divisão de bens feita na separação 
• Mantida ação penal contra advogada acusada de levar processo sem autorização 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2F&h=dAQGqPIaZ&s=1
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=270096
https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/três-novas-súmulas-já-estão-disponíveis-para-consulta/1015436794750397
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1455178
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1455178
https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/sobrepartilha-não-serve-para-corrigir-arrependimentos-na-divisão-de-bens-feita-n/10154368312800397
https://www.facebook.com/notes/superior-tribunal-de-justiça-stj/mantida-ação-penal-contra-advogada-acusada-de-levar-processo-sem-autorização/10154368537595397


 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Mapa do Banco do Conhecimento do PJERJ 

Acesse o MAPA no Banco do Conhecimento do PJERJ e conheça todos os links 
disponibilizados. 

O Banco do Conhecimento do PJERJ é constituído, principalmente, por um acervo 
jurisprudencial, legislativo e doutrinário selecionado e estruturado. Destinado a facilitar a 
realização das atividades jurídico-administrativas da instituição. 

Além disso possui uma coletânea de informações de interesse da comunidade jurídica, 
facilitando a disseminação e a comunicação de conteúdos que contribuem para o pleno 
exercício da cidadania. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0011963-17.2011.8.19.0001 – rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, j. 16.06.2014 e p. 26.06.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilmar Augusto Teixeira 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0064421-43.2013.8.19.0000 – rel. Des. Maria Angélica G. Guerra Guedes, j. 10.06.2014 e p. 
24.06.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

https://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=1b332daa-8e59-4b5e-adfe-56f5b1401312&groupId=10136
https://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A8B62F56D452C104A821A66E98F4949BC50315404826
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201405400172


EMENTÁRIOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 90                       Divulgado em 30-06-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Emenda Constitucional Estadual n° 58, de 2014 - Altera o inciso XIII do artigo 77 da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, dispondo sobre limite único de remuneração. 

 

• Lei Federal nº 13.010, de 26 junho de 2014 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer o direito da criança e do 
adolescente de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento 
cruel ou degradante, e altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 

• Lei Federal nº 13.008, de 26 junho de 2014 - Dá nova redação ao art. 334 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal e acrescenta-lhe o art. 334-A. 

 

• Lei Federal nº 13.006, de 26 junho de 2014 - Acrescenta § 8º ao art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 
obrigar a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica. 

 

• Lei Complementar nº 146, de 25 de junho de 2014 - Estende a estabilidade provisória 
prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
à trabalhadora gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho. 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/7584e3992b2e44ca83257d0400749bfc?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.010-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.008-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.006-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20146-2014?OpenDocument


• Decreto nº 8.270 de 26.6.2014 - Institui o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - 
Sirc e seu comitê gestor, e dá outras providências. 

 

Fonte: Alerj/Planalto 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJ do Rio suspende atividades e prazos processuais em Santo Antônio de Pádua 
• Alcântara terá nova vara de família instalada no dia 1º de julho 
• Mutirão de conciliação realiza duas sessões nesta semana 
• TJRJ divulga balanço de ocorrências registradas no Maracanã e nos aeroportos nos primeiros 

15 dias de Copa 
• Nesta sexta-feira: Licitação para obras nos fóruns de Arraial e Iguaba 
• Segurança impede entrada de homem armado no Fórum de Caxias 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8270.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170201


 

Avisos do Banco do Conhecimento do PJERJ 

Naveguem na página de Legislação no Banco do Conhecimento e conheçam os conteúdos 
disponibilizados nas páginas abaixo elencadas, no seguinte caminho: 
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento. 

Legislação 

 Atos Oficiais do PJERJ 

 Manual de Atos Formais de Gestão Administrativa 

 Boletins dos Atos Oficiais do PJERJ 

 Coletânea dos Atos Oficiais do PJERJ 

 CODJERJ/REGITJRJ 

 Legislação Ambiental 

 Legislação Ambiental Municipal 

 Legislação Selecionada 

 Lei de Acesso à Informação 

 Legislação Estadual 

 Legislação Federal 

 Legislação Anotada pelo STF 

 Atos Administrativos do CNJ 

 Resoluções CNJ 

 Resoluções e Recomendações do Conselho Nacional de Justiça, Organizadas por 
Competência 

 Tratados e Convenções Internacionais 

 Referências das Rotinas Administrativas 

Aproveite e envie sua sugestão para aprimoramento de nossa página. Sua opinião é 
fundamental. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC (seesc@tjrj.jus.br) 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0063015-55.2011.8.19.0000 – rel. Des. Leila Mariano, j. 20.082012 e p. 14.09.2012 

 

Fonte: Órgão Especial – OE 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 89                       Divulgado em 26-06-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 13.003, de 24 junho de 2014 - Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, com a redação dada 
pela Medida Provisória no 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, para tornar obrigatória a 
existência de contratos escritos entre as operadoras e seus prestadores de serviços. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003E4AD6A641406A7E286D585BA5B2F866F0DC403300F45
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.003-2014?OpenDocument


• Lei Federal nº 13.004, de 24 junho de 2014 – Altera os arts. 1º, 4º e 5º da Lei nº 7.347, de 24 
de julho de 1985, para incluir, entre as finalidades da ação civil pública, a proteção do 
patrimônio público e social. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Nesta sexta-feira: Licitação para obras nos fóruns de Arraial e Iguaba 
• Segurança impede entrada de homem armado no Fórum de Caxias 
• Amil participa de mutirão de mediação no TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Anulada ação penal que resultou em dupla condenação pelo mesmo crime 
• 1ª Turma: Governo do RJ terá de manter em estoque remédio contra doença rara 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Terceira Seção julgará divergência sobre devolução de valores recebidos antes da 
desaposentadoria 

• Prazos processuais ficam suspensos de 2 a 31 de julho 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.004-2014?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170102
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=269855
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=269829
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=Pet8368
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=Pet8368


 

Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

Visualize as atualizações de 2014 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. 

Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo 
disponível nesta página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a 
publicação do Diário Oficial. 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense em Boletins 
e Informativos no Banco do Conhecimento. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0026113-98.2014.8.19.0000 – rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, j. 16.06.2014 e p. 26.06.2014 

 

Fonte: Gab. Gilmar Augusto Teixeira 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A4030DEFAEAB01F19C6E5998DBFF8B6EC50315403A1D


Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Criminal nº 07, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
concernentes a atipicidade da conduta no uso de documento falso em fotocopia não 
autenticada de diploma de curso superior; e, na condução de falso taxi com prova de dolo na 
adulteração de sinal identificador do veículo automotor em flagrante usurpação de função 
pública. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 88                       Divulgado em 24-06-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6802, de 18 de junho de 2014 - Institui o programa de compromisso das 
Empresas e Órgãos Públicos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com as condições de 
acessibilidade em calçadas e vias públicas. 

 

• Lei Federal nº 12.997, de 18 junho de 2014 - Acrescenta § 4º ao art. 193 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para 
considerar perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. 

 

• Lei Federal nº 13.002, de 20 junho de 2014 - Obriga a realização do Protocolo de Avaliação 
do Frênulo da Língua em Bebês. 

 

Fonte: ALERJ/Planalto 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Alcântara terá nova vara de família instalada no dia 1º de julho 

 

Fonte: DGCOM 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000007
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000007
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/0c33a9e6540f492c83257cda005f4fc5?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12997.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13002.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170101


 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Prazo quinquenal para ação por improbidade contra particular só começa após desvinculação 
do agente público envolvido 

• Reformado acórdão do TJMG que considerou abusiva fidelização em contrato de telefonia 
móvel 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos que foi atualizado o arquivo com as Reclamações que tratam de controvérsias 
envolvendo Acórdãos das Turmas Recursais e a Jurisprudência do STJ no link Reclamações STJ 
– Matérias Controvertidas – Turmas Recursais. Ressaltamos que a ordenação do referido 
arquivo é por Unidade da Federação / Número da Reclamação. 

São Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma 
Recursal Estadual e a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Resolução 12 
/2009 STJ. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS 

 

• 0047635-55.2012.8.19.0000 – rel. Des. Edson Scisinio Dias, j. 17.02.2014 e p. 27.03.2014 

 

Fonte: Órgão Especial – OE 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0132385-55.2010.8.19.0001 – Rel. Des. José Muinos Pineiro Filho – j. 03.06.2014 e p. 
10.06.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 18, onde foram selecionados, dentre outros, julgados quanto a 
velocidade de conexão na internet banda larga, descumprimento contratual, 
reconhecimento da falha na prestação do serviço, cominação de indenização por danos 
morais em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e, seguro de 
veículo, ocorrência de sinistro, veículo não vistoriado, ausência de culpa do segurado, direito 
do segurado à indenização, configuração do dano moral. 

Outrossim, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de Jurisprudência das 
Turmas Recursais nº 06, sendo escolhidos, dentre outros, julgados quanto a agendamento do 
exame médico de avaliação para emissão da carteira de habilitação de motorista, 
impossibilidade por vício do sistema de informática, reconhecimento do dano moral in re 
ipsa; e, fornecimento de marca específica de medicamento, critério da razoabilidade, 
fornecimento padronizado pelo poder publico, resguardado o direito do cidadão. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 87                       Divulgado em 16-06-2014 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000419152616E50930D999E96C8DDF9F5707C503015C2047
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041BCF44E25C3D93F8B234BC7647783E1BD6C503133509


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ /Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ nega recurso do pastor Marcos Pereira contra condenação por estupro 
• Copa: Juizado instalado no Maracanã atende a ocorrências envolvendo argentinos 
• Desembargador Paulo Rangel ministra palestra sobre redução da maioridade penal 
• TJRJ realiza promoção e progressão funcional de 194 servidores 
• Prazos processuais dos dias 13 e 16 são suspensos em varas de Alcântara e São Gonçalo 
• Justiça homologa plano de recuperação da OGX 
• Promotorias de Justiça tem prazos processuais suspensos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Negada liminar contra decisão que determinou retorno de professores de São Gonçalo (RJ) 
ao trabalho 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Justiça brasileira pode incluir em partilha valor de patrimônio mantido por cônjuge no 
exterior 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/170001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169701
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=269096
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=269096


 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Artigos Jurídicos 

Senhor Magistrado, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser disponibilizado na 
página dos Artigos Jurídicos no Banco do Conhecimento. Desde já agradecemos a valiosa 
contribuição de Vossa Excelência. 

dicac@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0065361-42.2012.8.19.0000 – rel. Des. Milton Fernandes de Souza – j. 10.02.2014 e p. 
17.02.2014 

 

Fonte: OE – Órgão Especial 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

mailto:dicac@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000411E7974787E17179B7F10AA0F251F1A8C5025E290823


Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 86                       Divulgado em 13-06-2014 
 

 

SÚMULAS DO STJ 

 

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, especializada no julgamento de processos 
criminais, aprovou na quarta-feira, 11 de junho, três novas súmulas. 

As três súmulas aprovadas tiveram as teses fixadas anteriormente em julgamento de recurso 
especial sob o rito dos representativos de controvérsia, estabelecido no artigo 543-C do 
Código de Processo Civil. 

Furto 

Súmula 511 - É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP 
nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o 
pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. 

Recurso Repetitivo: REsp 1193194 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REs
p1193194 

Tráfico de drogas 

Súmula 512: A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 
11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. 

Recurso Repetitivo: REsp 1329088 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REs
p1329088 

Posse de arma 

Súmula 513: A abolitio criminis temporária prevista na Lei n. 10.826/2003 aplica-se ao crime 
de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal 
de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005. 

Recurso Repetitivo: REsp 1311408 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1193194
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1193194
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1329088
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1329088


http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REs
p1311408 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Centro de Conciliação do TJRJ realiza mutirão em novo endereço 
• Atividades e prazos processuais suspensos em São Gonçalo 
• Testemunhas de acusação depõem no caso de PMs acusados de forjar flagrante 
• Consumidor recorre à justiça para ganhar dois ingressos da Copa na promoção da Sony 
• TJ do Rio realiza audiência de conciliação entre sindicato dos professores e município de São 

Gonçalo 
• Desembargadora Leila Mariano preside audiência entre sindicato dos servidores e o 

Município de Cabo Frio 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Negada liminar contra decisão que determinou retorno de professores de São Gonçalo (RJ) 
ao trabalho 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Justiça brasileira pode incluir em partilha valor de patrimônio mantido por cônjuge no 
exterior 

• Relação deve estar nos parâmetros da Lei 9.278 para ser reconhecida como união estável 
• Primeira Turma anula questão de concurso que apresentou resultado ambíguo 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1311408
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1311408
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169201
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=269096
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=269096


Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Pesquisa Selecionada – Jurisprudência 

Comunicamos que foi atualizada a pesquisa Plano de Saúde – Cobertura de Prótese / Órtese, 
realizada pela equipe de Jurisprudência, na página de Pesquisa Selecionada. 

O conteúdo pode ser acessado por meio de dois caminhos: 

Banco do Conhecimento/Jurisprudência/Pesquisa Selecionada/Direito do 
Consumidor/Contratos ou 

Consultas/ Jurisprudência/ Pesquisa Selecionada/ Direito do Consumidor. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0002350-05.2013.8.19.0000. – rel. Des. Maria Augusta Vaz M. de Figueiredo, j. 17.02.2014 e 
p. 21.02.2014 

 

Fonte: OE – Órgão Especial 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000493CAB40B8A4A6B1170227368E99D1608C502602E1B59


Boletim do Serviço de Difusão nº 85                       Divulgado em 11-06-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Presidente Leila Mariano recebe homenagem no Rotary Clube do Rio de Janeiro 
• TJRJ vai atuar no Maracanã e nos aeroportos durante a Copa 
• PMs acusados de forjar flagrante em manifestação: Justiça ouve testemunhas 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• 1ª Turma: condenado por tráfico de pequena quantidade de droga obtém HC para reduzir 
pena 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Após desistência do autor, ação de reconhecimento de paternidade não pode ser reaberta 
• Decisão sobre efeito suspensivo em agravo regimental não autoriza recurso especial 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/169001
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=268917
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=268917


Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Geral - 1ª Instância e/ou 2ª Instância 

Acompanhem as atualizações para os meses de Junho e Julho de 2014. 

 

Clique aqui e visualize as atualizações da Página – Informativo de Suspensão de Prazos e de 
Expediente Forense 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. A página contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Além disso, pode-se acompanhar todas as informações 
disponibilizadas desde 2005. 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo, não 
substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial. 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0061254-52.2012.8.19.0000 – rel. Des. Letícia Sarda, j. 13.01.2014 e p. 16.01.2014 

 

Fonte: OE – Órgão Especial 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 17, onde foram selecionados, dentre outros, julgado no tocante ao 
direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, sendo irrelevante a análise do regime de 
bens do casamento e, reconhecida a ausência da obrigação de ex-companheiro prestar 
alimentos a mulher apta para o trabalho. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 84                       Divulgado em 10-06-2014 
 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044A678A848BF8627FD5452A00382786B8C50258223304


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 12.990, de 9 junho de 2014 - Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das 
vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos 
públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, 
das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Órgão Especial suspende artigos de lei sobre comercialização de água mineral 
• Justiça do Rio decreta prisão temporária de casal por homicídio ocorrido há nove anos 
• Simulado de escape é realizado no Fórum de Nova Friburgo 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Direito real de habitação é concedido mesmo sem pedido de reconhecimento de união 
estável 

• Negado pedido de guarda à tia que cuidava do sobrinho desde a morte da irmã 
• Turma mantém decisão que negou pedido indenizatório baseado na perda da chance 
• Fabricante de bebidas terá de recolher garrafas PET jogadas no ambiente 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.990-2014?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168801
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201100113954&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea%3DREsp1236809
https://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp684753


Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

NUR’s 

 

 

Clique aqui e visualize as atualizações da Página – Informativo de Suspensão de Prazos e de 
Expediente Forense 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. A página contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Além disso, pode-se acompanhar todas as informações 
disponibilizadas desde 2005. 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo, não 
substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial. 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2013.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao


Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0004742-49.2012.8.19.0000 – rel. Des. Odete Knaack de Souza, j. 24.02.2014 e p. 06.03.2014 

 

Fonte: OE – Órgão Especial 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0061021-21.2013.8.19.0000 – rel. Des. Maria Sandra Kayat Direito, j. 27.05.2014 e p. 
02.06.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 83                       Divulgado em 09-06-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041B583C2898AB625E768FC4138DBBC2CEC50262134312
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045D5ADA1640DAF89E80C853E15ADD6ACAC5031135383A


 

• Lei Estadual nº 6796, de 04 de junho de 2014 - Dispõe sobre a campanha educativa visando a 
conscientização para o enfrentamento da exploração sexual de crianças, adolescentes e 
mulheres nos grandes eventos realizados no estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJ do Rio será o primeiro órgão do estado a gerir mais de uma tonelada de resíduos 
• TJ do Rio divulga calendário da Copa 2014 e Corpus Christi 
• Setor de Atendimento da 3ª vice-presidência do TJRJ não registra reclamações há mais de 

seis meses 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Sexta Turma admite prova gravada pela mãe de menor no telefone da própria casa 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/9776e538cfca157b83257cef006cdb6d?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168603


 

Mapa do Banco do Conhecimento do PJERJ – atualização 

Reorganização dos tópicos 

Acesse o MAPA no Banco do Conhecimento do PJERJ e conheça todos os conteúdos 
disponibilizados. 

O Banco do Conhecimento do PJERJ é constituído, principalmente, por um acervo 
jurisprudencial, legislativo e doutrinário selecionado e estruturado. Destinado a facilitar a 
realização das atividades jurídico-administrativas da instituição. 

Além disso, possui uma coletânea de informações de interesse da comunidade jurídica, 
facilitando a disseminação e a comunicação de conteúdos que contribuem para o pleno 
exercício da cidadania. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0021116-43.2012.8.19.0000 – rel. Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, j. 13.01.2014 e p. 
18.01.2014 

 

Fonte: OE – Órgão Especial 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=1b332daa-8e59-4b5e-adfe-56f5b1401312&groupId=10136
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000452F4874A6D4BBBF6B72B574D98053D66C502581C223F


 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 82                       Divulgado em 06-06-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Emenda Constitucional nº 81, de 05.06.2014 - Dá nova redação ao art. 243 da Constituição 
Federal. 

 

• Medida Provisória nº 649, de 05.06.2014 - Altera a Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, 
que dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor quanto à carga tributária 
incidente sobre mercadorias e serviços. 

 

• Decreto nº 8.264, de 05.06.2014 - Regulamenta a Lei nº 12.741, de 8 de dezembro de 2012, 
que dispõe sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor quanto à carga tributária 
incidente sobre mercadorias e serviços. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJ do Rio suspende prazos processuais e atividades no Fórum de Itaguaí 
• Ex-prefeito de São Pedro da Aldeia é condenado por nomeação de miliciano 
• Justiça ouve réu e testemunhas sobre morte do filho da atriz Cissa Guimarães 
• Dia internacional do meio ambiente é comemorado com palestra pelo Deape 

 

Fonte: DGCOM 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc81.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv649.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8264.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168107


 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJER 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Repetitivo veda repasse de abono concedido à ativa para beneficiários de previdência 
complementar 

• Prazo para propositura de cobrança de demurrage prevista em contrato é de cinco anos 
• Prefeito de Campo Grande não consegue suspender cassação do mandato 
• Repetitivo: certidão de intimação não é única prova da tempestividade do agravo e pode ser 

dispensada 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

Visualize as atualizações de 2014 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense em Boletins 
e Informativos no Banco do Conhecimento. 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2013.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf?v=3
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao


Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0013902-64.2013.8.19.0000 – rel. Des. Maria Augusta Vaz M. de Figueiredo, j. 02.12.2013 e 
p. 11.12.2013 

 

Fonte: OE – Órgão Especial 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 81                       Divulgado em 05-06-2014 
 

 

NOVOS VERBETES SUMULARES DO TJERJ 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E32148EF6DE0E7C1217E27B1AA2A9701C50251603C59


 

Nº. 313 "Há prevenção da Câmara Cível não Especializada, para julgar ações mandamentais, 
incidentes e recursos a ela distribuídos antes de 02 de setembro de 2013, ainda que versem 
sobre matéria atinente a relações de consumo." 

Referência: Conflito de Competência nº 0001113 96.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
17/02/2014. Aprovação de Súmula em 02/06/2014 Relator: Desembargador Jessé Torres. 
Votação unânime. 

Nº. 312 "Incluem se na competência das Câmaras Cíveis Especializadas as demandas que 
envolvam contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária quando o devedor obtém o 
crédito para aquisição de bem para consumo próprio." 

Referência: Conflito de Competência nº 0006066 06.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
02/06/2014 - Relator: Desembargador Roberto de Abreu e Silva. Votação por maioria. 

Nº. 311 "Excluem se da competência das Câmaras Cíveis Especializadas as demandas que 
envolvam fornecimento de serviços bancários como relação de consumo intermediário, salvo 
no caso de micro empresa ou empresa individual." 

Referência: Conflito de Competência nº 0015946 22.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
26/05/2014 - Relator: Desembargador Marcus Quaresma Ferraz. Votação unânime. 

Nº. 310 "Incluem se na competência das Câmaras Cíveis Especializadas as demandas em que 
litigarem micro empresa ou empresa individual contra concessionária de serviços públicos, 
em razão da vulnerabilidade." 

Referência: Conflito de Competência nº 0012599 78.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
26/05/2014 - Relator: Desembargador Marcus Quaresma Ferraz. Votação por maioria. 

Nº. 309 "Excluem se da competência das Câmaras Cíveis Especializadas recursos em ação de 
execução por quantia certa contra devedor solvente, mesmo que o crédito exequendo 
resulte de relação de consumo, quando não oferecidos embargos de devedor ou quando 
estes não versarem sobre o negócio jurídico que deu origem ao crédito." 

Referência: Conflito de Competência nº 0022141 23.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
26/05/2014 - Relator: Desembargador Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva. Votação 
unânime. 

Nº. 308 "É competente a Câmara Especializada para dirimir controvérsia referente a contrato 
de telefonia móvel firmado por pessoa jurídica na qualidade de destinatário final do serviço." 

Referência: Conflito de Competência nº 0067843 26.2013.8.19.0000 - Julgamento em 
26/05/2014 - Relator: Desembargador Cláudio de Mello Tavares. Votação unânime. 

Nº. 307 "Excluem se da competência das Câmaras Cíveis Especializadas em consumo, as 
demandas que envolvam atividade intermediária, assim entendida como aquela cujo produto 
ou serviço é contratado para implementar atividade econômica, porquanto não está 
configurado o destinatário final da relação de consumo". 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800026
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800113
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800378
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800274
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800668
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300800743


Referência: Conflito de Competência nº 0068179 30.2013.8.19.0000 - Julgamento em 
05/05/2014 - Relator: Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo. Votação unânime. 

Nº. 306 "Os recursos nas demandas que envolvam operações bancárias entre instituição 
financeira e cliente na qualidade de destinatário final são da competência das Câmaras 
Especializadas em matéria de consumo". 

Referência: Conflito de Competência nº 001916 79.2014.8.19.0000 Julgamento em 
05/05/2014 - Relator: Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo. Votação unânime. 

 

Fonte: DJERJ 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014 - Altera o Capítulo IV - Das Funções Essenciais à 
Justiça, do Título IV - Da Organização dos Poderes, e acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Duas semanas de provas para atividades extrajudiciais no TJRJ 
• Presidente Leila Mariano apresenta aos juízes o projeto de readequação do Fórum Central 
• TJ do Rio distribuiu 300 mudas de Ipê rosa no Dia Mundial do Meio Ambiente 
• TJRJ recebe selo verde do Ministério do Meio Ambiente 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJER 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300800744
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800051
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168503


Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Quarta Turma reduz indenização de cliente que sofreu constrangimento em agência bancária 
• Turma rejeita pedido de filho para excluir sobrenome do pai após reconhecimento de 

paternidade 
• Presidente Dilma Rousseff indica Luiz Alberto Gurgel de Faria para o STJ. 
• Corte Especial se despede do ministro Arnaldo Esteves Lima. 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos que foi atualizada a pesquisa Plano de Saúde – Negativa de Internação UTI, 
realizada pela equipe de Jurisprudência, na página de Pesquisa Selecionada no Grupo Direito 
do Consumidor no tema Contratos, no Banco do Conhecimento em Jurisprudência. Também 
pode ser visualizada em Consultas/ Jurisprudência/ Pesquisa Selecionada/ Direito do 
Consumidor. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0034829-90.2009.8.19.0000 (2009.004.01076) – rel. Des. Nilza Bitar, j. 23.05.2011 e p. 
22.06.2011 

 

Fonte: Gab. Des. Nilza Bitar 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/plano-saude-negativa-intenacao-uti.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003B3DB0DE8639CAE6FCA11A8200E3AF87CBCC403030C1C


EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 80                       Divulgado em 04-06-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Medida Provisória nº 648, de 03.06.2014 - Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, e 
dispõe sobre a flexibilização do horário de transmissão do programa oficial de informações 
dos Poderes da República, durante a Copa do Mundo FIFA 2014. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Audiência sobre a morte do filho de Cissa Guimarães acontece nesta quinta 
• TJRJ empossa 46 analistas judiciários com especialidade 
• Monte Líbano e empresa de segurança terão de indenizar vítima de agressão 
• Em audiência, Estado se compromete a apresentar projeto de reajuste salarial dos 

professores 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv648.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168401


• Decisões da Justiça do Rio contra advogados acusados de fraudes são confirmadas pelo STJ 
• Prazos processuais são suspensos em Barra Mansa e no Fórum da Leopoldina 
• Deape promove palestra sobre o meio ambiente 
• A Judicialização do Direito à Saúde é tema de debate em Itaipava 
• Comissão de Concurso divulga gabarito de prova objetiva para magistratura 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Ministro Luiz Fux é eleito pelo Plenário para integrar o TSE 
• Negado HC que pedia nulidade de processo por atuação de dois juízes 
• 2ª Turma: carregar droga em transporte coletivo não implica aumento de pena 
• 2ª Turma anula internação de menor feita em desacordo com o ECA 
• Suspensas deliberações do CNJ sobre regras para compor Órgão Especial do TJ-RJ 
• Jovens sem antecedentes e presos com pequena quantidade de droga obtêm HC 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Terceira Turma começa mais cedo na próxima terça-feira (10). 
• Situação excepcional autoriza internação compulsória de doente mental sem perícia médica. 
• Espólio tem legitimidade para cobrar seguro por invalidez após morte do segurado. 
• Circunstâncias especiais autorizam abertura de inquérito com base em denúncia anônima. 
• Segunda Seção define em repetitivo teses sobre liquidação. 
• Terceira Turma aplica exceção à regra da desconsideração da personalidade jurídica. 
• Advogado deve devolver honorários recebidos de município que o contratou sem licitação. 
• Participante de previdência complementar precisa se desligar do emprego para receber 

benefício. 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168201
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=268434
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=268428
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=268381
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=268380
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=268379
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=268377


 

Comunicamos as Atualizações da Tabela de Temporalidade no Banco do Conhecimento em 
Gestão Arquivística. 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0489570-41.2011.8.19.0001 – rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 27.05.2014 e p. 29.05.2014 

 

Fonte: DIJUR 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 16, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernente a 
demissão de servidor publico por irregularidade da nomeação, já ultrapassado o prazo 
decadencial, com reconhecimento da culpa da administração, declaração jurisdicional de 
descabimento do ato administrativo, inclusive em homenagem ao princípio da Segurança 
Jurídica e, fertilização in vitro com custeio do tratamento pelo ente publico, possibilidade 
face ao direito a vida e a saúde e ao principio da dignidade da pessoa humana 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea/atualizacoes-tabela-temp
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EF435E2B2EB687D9AD182C23ED052C6BC4C503106202
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000016
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000016


Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 79                       Divulgado em 03-06-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 12.984, de 2 junho de 2014 - Define o crime de discriminação dos portadores 
do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doentes de aids. 

 

• Lei Federal nº 12.986, de 2 junho de 2014 - Transforma o Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana em Conselho Nacional dos Direitos Humanos - CNDH; revoga as Leis nos 
4.319, de 16 de março de 1964, e 5.763, de 15 de dezembro de 1971; e dá outras 
providências. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Lei que aposenta policiais civis aos 65 anos é suspensa no Rio 
• TJRJ destaca importância da preservação ambiental 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Anulado decreto de desapropriação de terreno na Refinaria de Manguinhos (RJ) 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.984-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.986-2014?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/168001
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=268169


NOTÍCIAS STJ 

 

• Filho do cineasta Eduardo Coutinho não consegue liminar para revogar prisão 
• Bens de terceiro que não respondeu a processo não podem ser atingidos na execução 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos a atualização da página Prevenções das Massas Falidas, encontrada no Banco 
do Conhecimento, no tópico Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de 
Segunda Instância, em Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0316405-55.2008.8.19.0001 – Rel. Des. Mauro Dickstein, j. 19.05.2014 e p. 23.05.2014 

 

Fonte: DIJUR 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0002213-86.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Sidney Rosa da Silva – j. 20/05/2014 – p. 27/05/2014 

 

• 0004381-61.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Elizabeth Gregory – j. 20/05/2014 – p. 27/05/2014 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=RHC48213
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stj.jus.br%2Fwebstj%2Fprocesso%2Fjustica%2Fjurisprudencia.asp%3Ftipo%3Dnum_pro%26valor%3DREsp1423083&h=rAQGptq36&s=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev_massas_falidas.pdf?v=20
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E9128786D67D2854F7B087B4D9ADE8E7C5030E3B2D26
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048152693A9CB953366561A9F2D0B7C2CEC5030F4E393C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043ADFDC8149C2DF3523A2566F0B57F3F8C5030F633824


Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 78                       Divulgado em 02-06-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Decreto Federal nº 8.262, de 31 de maio de 2014 - Altera o Decreto nº 2.018, de 1º de 
outubro de 1996, que regulamenta a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça mantém decisão de levar PMs envolvidos no caso Patrícia Amieiro a júri 
• Caso Eduardo Coutinho: TJ ouve mais duas testemunhas na segunda, dia 02 
• Conselheiro do CNJ recebe Colar do Mérito Judiciário 
• Rio terá de montar home care para tratar moradora da Rocinha 
• Volta Redonda: atividades e prazos processuais de hoje são suspensos 
• TJRJ apresenta 11 ações prioritárias do seu novo Sistema Integrado de Gestão 
• Justiça condena programa Pânico na Band a indenizar humorista 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.262-2014?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167608
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167907
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167305


NOTÍCIAS STF 

 

• Supremo reafirma validade de índice de reajuste de benefícios previdenciários 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Empresa não receberá seguro de carro dirigido por empregado sem habilitação 
• Mantida ordem de prisão contra advogados foragidos acusados de fraudes no TJRJ 
• Empresas terão de restituir valores por atraso na entrega de resort em Angra 
• STJ altera expediente em dias de jogos da Copa do Mundo 
• STJ lança nova ferramenta de consulta de jurisprudência 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos aos usuários a criação do tópico Informações das Serventias Judiciais e dos 
Órgãos Judiciários de Segunda Instância, no Banco do Conhecimento, que contempla as 
páginas Informações de Serventias Judiciais, Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-
Presidência e Teses disponibilizadas pela 3ª Vice-Presidência. 

 

Navegue na página: Banco do Conhecimento - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=268093
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1328901
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=HC251096
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1328901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/informacoes-de-serventias-judiciais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/1287
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento


Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda Instância 

 

o Informações de Serventias Judiciais 
o Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência 
o Teses disponibilizadas pela 3ª Vice-Presidência 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0351546-33.2011.8.19.0001 – rel. Des. Claudia Telles. 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 77                       Divulgado em 29-05-2014 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/informacoes-de-serventias-judiciais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/1287
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F59F7E52C42494441628BEEBCDC7A780C5031139115B


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 12.982, de 28 maio de 2014 - Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, 
para determinar o provimento de alimentação escolar adequada aos alunos portadores de 
estado ou de condição de saúde específica. 

 

• Medida Provisória nº 647, de 28 de maio de 2014 - Dispõe sobre a adição obrigatória de 
biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, e dá outras providências. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça condena programa Pânico na Band a indenizar humorista. 
• Atividades e prazos processuais estão suspensos na Comarca de Volta Redonda nesta quinta, 

dia 29. 
• TJ do Rio obtém 60% de acordos nas ações de consumidores contra empresas. 
• Justiça condena agência de viagens a indenizar duas clientes. 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• STF aprova emenda regimental que acrescenta competências às Turmas 
• STF julga inconstitucional lei fluminense sobre contratos temporários 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.982-2014?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20647-2014?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167804
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=267821
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=267856


 

• É válida arrematação de imóvel feita após o termo de falência 
• Terceira Turma afasta direito à rescisão de contrato em negociação de lote irregular 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos que foi atualizada a pesquisa Plano de Saúde – Cobertura de Prótese / Órtese, 
realizada pela equipe de Jurisprudência, na página de Pesquisa Selecionada no Grupo Direito 
do Consumidor no tema Contratos, no Banco do Conhecimento em Jurisprudência. Também 
pode ser visualizada em Consultas/ Jurisprudência/ Pesquisa Selecionada/ Direito do 
Consumidor. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0008552-16.2010.8.19.0028 – rel. Des. José Carlos Paes, j. 09.04.2014 e p. 14.04.2014 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1447271
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1304370
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/plano-saude-cobertura-protese-ortese.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000405B85E90DD1EED2874D026FCDDCB8676C503070B2D3A


EMENTÁRIOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 76                       Divulgado em 28-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Emenda Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2014 - Altera o art. 31 da Emenda 
Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, para prever a inclusão, em quadro em extinção 
da Administração Federal, de servidores e policiais militares admitidos pelos Estados do 
Amapá e de Roraima, na fase de instalação dessas unidades federadas, e dá outras 
providências 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ determina que sindicato dos professores encerre greve 
• Advogado acusado de fraudar processos tem prisão decretada 
• CCPJ-RIO promove sábado mais uma visita com personagens teatrais 
• TJ do Rio reforça a segurança nos fóruns da capital e do interior 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2079-2014?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167601


Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• MP é parte legítima para ajuizar ação de alimentos em favor de menores 
• Doação nula de bem fungível pode ser convertida em contrato de mútuo gratuito 
• Filhos que renunciaram à herança não conseguem anular venda de imóvel feita pela mãe 
• Prescrição afasta punibilidade de Césare Battisti por falsificação de carimbos em passaporte 
• Ministra anula decisão que reduziu pena de pilotos envolvidos no acidente com avião da Gol 
• Operação Dedo de Deus: Sexta Turma nega habeas corpus a Luizinho Drummond 
• Uso não autorizado do nome de Maria Bonita deve ser julgado em Sergipe 
• Quinta Turma afasta teto único sobre pensão por morte e aposentadoria acumuladas 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos aos usuários a criação do tópico Estante Histórica, no Banco do Conhecimento, 
que contempla as páginas Galeria dos Presidentes do TJERJ (1975-2014), Presidentes das 
Cortes de Justiça com sede na Cidade do Rio de Janeiro (1751 -1975) e História do Judiciário 
Fluminense e suas Comarcas. 

Navegue na página: Banco do Conhecimento - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Estante Histórica 

 

o Galeria dos Presidentes do TJERJ (1975-2014) 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/estante-historica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento


o Presidentes das Cortes de Justiça com sede na Cidade do Rio de Janeiro (1751 -1975) 
o História do Judiciário Fluminense e suas Comarcas 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0126610-25.2011.8.19.0001 – rel. Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, dm 
07.04.2014 e p. 09.04.2014 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Criminal nº 06, onde foram selecionados, dentre outros, julgados que 
envolvem a absolvição imprópria, com a modificação da medida de segurança pelo 
tratamento ambulatorial, em decorrência do Principio da Excepcionalidade e, distinção entre 
indulto e comutação das penas, diversidade entre as exigências impostas para a concessão 
do indulto e para o deferimento da comutação, sendo distintos alguns dos pressupostos, 
cabimento do último no roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria-ex-presidentes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/historia-do-judiciario-fluminense-e-suas-comarcas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FED17093606CA8E52357716010BB500EC5030617470A
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000006
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000006


Boletim do Serviço de Difusão nº 75                       Divulgado em 27-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Medida Provisória nº 646, de 26.5.2014 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Lei sobre temperatura em sala de aula é julgada inconstitucional pelo TJRJ 
• Órgão Especial julga inconstitucional lei sobre temperatura em hospitais 
• Justiça Itinerante celebra união de 50 casais em Campos dos Goytacazes 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• STF é competente para julgar ações sobre jornada de médicos do TRF-2 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Banco terá de devolver a cliente dinheiro reaplicado sem autorização 
• Retirada de cheques por terceiro gera dano por fato do serviço, e prescrição é de cinco anos 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Mpv/mpv646.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166805
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=267595
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1187365
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1254883


Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos aos usuários a reorganização dos tópicos Revistas e Boletins e Informativos no 
Banco do Conhecimento. 

Navegue na página: Banco do Conhecimento - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

 

Revistas 

 

o Revista Eletrônica Interação 

o Revista Jurídica 

o Revista de Direito 
 

Boletins e Informativos 

 

o Boletins de Difusão - Notícias da área jurídica 

o Informativos TJERJ 

o Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-eletronica-interacao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-juridica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/revista-de-direito1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-difusao
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/informativo/informativos-pjerj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento


 

• 0002970-80.2014.8.19.0000 – rel. Des. Elisabete Filizzola, j. 09.04.2014 e 11.04.2014 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0005126-89.2011.8.19.0212 – Rel. Des. Ademir Pimentel – j. 07/05/2014 – p.16/05/2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0097482-57.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Elizabeth Gregory – j. 19/11/2013 – p. 20/05/2014. 

 

• 0042027-42.2013.8.19.0000 – Rel. Des. Katia Maria Amaral Jangutta – j. 13/05/2014 – p. 
19/05/2014. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 74                       Divulgado em 26-05-2014 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D27F427D9DC523A58553236B45A5A3CDC5030654265E
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400500005
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000458BE3820C3B90E6C3828551C90CFB1C1C5030E160927
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044047239791BDD78B3784B975130DB8FFC5030E035012


 

AVISOS TJERJ 

 

• Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 11/2014 - Avisa aos Senhores Magistrados, Advogados, Secretários 
de Órgão Julgador, Titulares, Chefes de Serventia, Responsáveis pelo Expediente, 
Encarregados e demais Serventuários lotados nas Secretarias de Órgão Julgador e Serventias 
Judiciais de Primeira Instância que não será exigido o porte de remessa e retorno quando se 
tratar de recursos de Apelação e Agravo de Instrumento interpostos e processados 
integralmente por via eletrônica, e dá outras providências. 

 

Fonte: DJERJ 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6786, de 22 de maio de 2014 - autoriza a recusa por parte dos 
estabelecimentos comerciais quanto à revelação e gravação dos materiais que especifica. 

 

• Lei Estadual nº 6785 de 22 de maio de 2014 - dispõe sobre a impossibilidade de investidura 
em cargo público da Administração Pública Direta, Indireta, Autarquias e Fundações, no 
âmbito do estado do Rio de Janeiro, ante a existência de condenação, com trânsito em 
julgado, pela prática de qualquer modalidade de abuso sexual contra menor (Pedofilia). 

 
• Lei Estadual nº 6784 de 22 de maio de 2014 - obriga as federações de artes marciais 

instaladas no estado do Rio de Janeiro a terem registro próprio em seus quadros de todos os 
que obtenham grau de mestre, faixa preta ou equivalentes. 

 
• Lei Estadual nº 6783, de 22 de maio de 2014 - dispõe sobre a pesquisa e a utilização de 

plantas nativas da flora do estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ promove primeira desembargadora negra 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=179335&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/0c33a9e6540f492c83257cda005f4fc5?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/a77aa3d6454d6b4883257ce1006a6945?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/972adda20df7d94883257ce1006a2638?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f4a4f10b82c531b383257ce10069a7f4?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166804


• Juíza Raquel Chrispino faz palestra no Café com Conhecimento. 
• Mutirão de conciliação alcança mais de 80% de acordos 
• TJ do Rio suspende prazos processuais nos juízos de 14 cidades fluminenses 
• Caminhada na Praia de Copacabana comemora o Dia Nacional da Adoção 
• Exposição sobre o tráfico de escravos continua em cartaz no Museu da Justiça 
• Novo serviço da Justiça do Rio vai coibir excessos em grandes manifestações 
• Plano de saúde é condenado indenizar família de idosa em R$ 50 mil por demora no 

atendimento 
• Inaugurado Posto Especializado para Identificação Civil da população de rua do Rio 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Regra que veda suspensão da pena em crime de deserção é válida, decide STF 
• Supremo reafirma competência para julgar MI sobre aposentadoria especial de servidores 
• Regras que permitem produção de provas por juiz eleitoral são constitucionais 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Prestação de contas de previdência privada não precisa ser mercantil se atender finalidade 
do autor 

• Segurado perde indenização por entregar carro a filho sem previsão na apólice 
• Nível menor de tolerância de ruído para configuração de aposentaria especial não retroage 
• Pedido de guarda de menor com objetivo previdenciário não pode ser concedido 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Mapa do Banco do Conhecimento do PJERJ – atualização 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167004
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=267421
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=267524
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=267417
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1168936
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1168936
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1284475
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=REsp1398260


Acesse o MAPA no Banco do Conhecimento do PJERJ e conheça todos os links disponibilizados. 

 

 

O Banco do Conhecimento do PJERJ é constituído, principalmente, por um acervo 
jurisprudencial, legislativo e doutrinário selecionado e estruturado. Destinado a facilitar a 
realização das atividades jurídico-administrativas da instituição. 

Além disso possui uma coletânea de informações de interesse da comunidade jurídica, 
facilitando a disseminação e a comunicação de conteúdos que contribuem para o pleno 
exercício da cidadania. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=1b332daa-8e59-4b5e-adfe-56f5b1401312&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br


Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0018029-11.2014.8.19.0000 – rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, j. 29.04.2014 e 30.04.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilmar Augusto Teixeira 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 73                       Divulgado em 22-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 12.978, de 21 maio de 2014 - Altera o nome jurídico do art. 218-B do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e acrescenta inciso ao art. 1º da Lei 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044C4444F729C6AA0C15F875CB707B52E3C5030A0E0D44
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.978-2014?OpenDocument


nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para classificar como hediondo o crime de favorecimento 
da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de 
vulnerável. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Dia Nacional da Adoção: Justiça estadual participa de caminhada no domingo 
• Processo seletivo para juiz leigo: divulgado gabarito de prova objetiva 
• TJ participa de Ação Global em Nova Iguaçu 
• Caso Santiago: justiça retoma audiência na sexta (23) 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• STF suspende exigência de autorização judicial para investigação de crime eleitoral 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Bancos devem pagar juros de mora sobre expurgos de cadernetas desde o início da ação 
coletiva 

• Defesa de interesse próprio autoriza empresa a impugnar desconsideração da personalidade 
jurídica 

• Negado pedido de nova retificação de registro civil por arrependimento do interessado 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166703
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=267298


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos que foi atualizada a pesquisa Plano de Saúde – Mudança de Faixa Etária, 
realizada pela equipe de Jurisprudência, na página de Pesquisa Selecionada no Grupo Direito 
do Consumidor no tema Contratos, no Banco do Conhecimento em Jurisprudência. Também 
pode ser visualizada em Consultas/ Jurisprudência/ Pesquisa Selecionada/ Direito do 
Consumidor. 

 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0027633-50.2001.8.19.0000 – rel. Des. Nilza Bitar, j. 29.11.2010 e p. 03.02.2011 

 

Fonte: Gab. Des. Nilza Bitar 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Seleção divulgada às quartas-feiras. 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/plano-saude-mudanca-faixa-etaria.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003EF72C2CD82E4DC9557AF07BA6FBE124AD1C402583C4E


Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 72                       Divulgado em 21-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 12.977, de 20 de maio de 2014 - Regula e disciplina a atividade de 
desmontagem de veículos automotores terrestres; altera o art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro; e dá outras providências. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Dia Nacional da Adoção: Justiça estadual participa de caminhada no domingo 
• Processo seletivo para juiz leigo: divulgado gabarito de prova objetiva 
• TJ participa de Ação Global em Nova Iguaçu 
• Caso Santiago: justiça retoma audiência na sexta (23) 
• Pianista Cristian Budu faz apresentação no CCPJ-Rio 
• TJRJ faz a promoção e progressão funcional de 891 servidores 
• Música no Palácio reúne duo de piano e fagote 
• Justiça do Rio mantém lei que criou a Comissão Estadual da Verdade 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12977.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/167001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166402


 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Terceira Turma nega reconhecimento de união estável por falta de fidelidade 
• Possibilidade de regularização condiciona indenização de obra em lote cuja compra foi 

desfeita 
• Seção manda TJMG cumprir decisão monocrática que afastou atipicidade em crime de falsa 

identidade 
• Quitação em escritura pública de compra e venda não gera presunção absoluta de 

pagamento 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos nova atualização da página Julgados STJ e STF - Meio Ambiente, no Banco do 
Conhecimento. 

A finalidade da referida página é a de divulgar uma coletânea de Julgados do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema Meio Ambiente. 

O acesso aos julgados pode ser realizado por meio de 2 (dois) índices: o analítico, 
abrangendo 91 tópicos, ou remissivo, onde são retratados os principais tópicos sobre o 
assunto, por exemplo: Água, Ar, Pesca, Fauna, Solo, Vegetação. Além disso, pode-se acessar a 
íntegra dos Recursos das diversas Unidades da Federação. 

https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/meio-ambiente27set.pdf?=v10


 

 

Julgados STJ e STF - Meio Ambiente 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/meio-ambiente27set.pdf?=v10
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0028251-05.2012.8.19.0066 – rel. Des. Renata Cotta, j. 07.05.2014 e p. 12.05.2014 

 

Fonte: Terceira Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 15, onde foram selecionados, dentre outros, julgados que envolvem a 
contrato de seguro, cabendo indenização pelo sinistro, com atraso no pagamento face a 
descabida exigência de comprovação de estar o veiculo livre de gravame e cobrança de tarifa 
de esgoto quando inexistente o serviço de esgotamento sanitário. 

 

Outrossim, foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de Jurisprudência das 
Turmas Recursais nº 05, sendo escolhidos, dentre outros, julgados analisando o protesto, por 
terceiro, de cheque endossado prescrito, e possibilidade de conversão em pecúnia de férias 
não usufruídas por servidor público, a bem do interesse da administração. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 71                       Divulgado em 20-05-2014 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E87A9ED5F82F09D1A83BD828CCCC441DC5030C124C60
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=179447&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=179447&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=179448&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=179448&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 12.976, de 19 maio de 2014 - Altera o § 3º do art. 59 da Lei nº 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, para estabelecer a ordem dos painéis na urna eletrônica. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça do Rio ouve primeiras testemunhas do processo que apura a morte do cineasta 
Eduardo Coutinho 

• TJRJ faz palestra de esclarecimento sobre tuberculose 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Decisão que recebe inicial de ação de improbidade deve ser fundamentada 
• Defensoria não tem legitimidade para propor ação coletiva contra aumento de plano de 

saúde 
• STJ não reconhece divergência entre repetitivo da Primeira Seção e decisão anterior da Corte 

Especial 
• Ex-empregado deve ser informado sobre prazo de 30 dias para optar pela manutenção de 

plano de saúde 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12976.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165504


 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças– Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Conheça a íntegra das sentenças abaixo elencadas. 

 

Sentenças Selecionadas 
Liberação de Veículo Apreendido 
Processo nº0056495-79.2012.8.19.0021 
 
Comarca de Duque de Caxias – 2ª Vara Cível 
Juíza: Natacha Nascimento Gomes Tostes 
Gonçalves de Oliveira 
 
(...)o veículo era dirigido pelo neto do autor, 
quando foi apreendido em uma fiscalização do 
Detro em operação conjunta com a Polícia Militar, 
os quais retiveram o veículo automotor (...) leia 
mais 
Concurso Público – Edital 
Processo nº0050613-51.2002.8.19.0001 
(2002.001.049084-2) 
 
Comarca da Capital - 1º Vara da Fazenda Pública 
Juiz: Luiz Henrique Oliveira Marques 
 
(...)de seleção e tipos de exames necessários à 
aprovação no certame são determinados pela 
Administração Pública, de acordo com o seu poder 
discricionário, que é livre para estabelecer as 
bases de seus concursos e os critérios de 
julgamento, desde que o faça dentro dos limites 
impostos(...)leia mais 

 

Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

Navegue na pagina do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2012.021.055044-9&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0056495-79.2012.8.19.0021.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0056495-79.2012.8.19.0021.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2002.001.049084-2&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2002.001.049084-2&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0050613-51.2002.8.19.0001.doc
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0000653-12.2014.8.19.0000 – rel. Des. Sidney Hartung, dm. 16.04.2014 e p. 25.04.2014 

 

Fonte: DIJUR 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 70                       Divulgado em 19-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6773, de 16 de maio de 2014 - Dispõe sobre a inserção de textos referentes 
aos direitos da criança, do adolescente e do idoso em impressos emitidos pelos Órgãos 
Públicos no estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Casos de tuberculose no setor de protocolo do TJRJ 
• TJRJ celebra Páscoa da Justiça nesta terça-feira, 20 
• TJ fluminense fica em 3º lugar no Índice de Desempenho do Judiciário 
• Fórum de Campos realiza seminário sobre educação, direito e cidadania 
• Prova discursiva de processo seletivo para juiz leigo é adiada 
• Juíza auxiliar participa de inauguração de obras de centro socioeducativo em Teresópolis 
• Presidente do TJRJ e diretores realizam Reunião de Análise da Estratégia 
• Bombeiros e brigadistas do TJRJ fazem curso de atendimento pré-hospitalar 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EC1979A58964A7B97999E06963892667C503083D323C
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/737ec322f5855b4783257cd1006021b7?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165402


• Juiz nega arquivamento do caso que apura saque à loja de carros na Barra 
• Cineasta Eduardo Coutinho: I Tribunal do Júri ouve testemunhas do caso 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Suspensa decisão que afastou candidato de concurso por ter respondido a inquérito 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Corretora não tem legitimidade para requerer diferenças de correção do Plano Verão nas 
operações de DI 

• Mantidas doações de Chateaubriand que deram origem aos Diários Associados 
• STJ não admite recurso com assinatura de advogado digitalizada 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos nova atualização da página Informativo de Suspensão de Prazos e de 
Expediente Forense - Geral - 1ª Instância e/ou 2ª Instância, em Prazos Processuais para o mês 
de maio de 2014. 

 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/166001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165801
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=266949


 

Visualize a página do Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense, no Banco 
do Conhecimento, em Boletins e Informativos. 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. Encaminhe sugestões, elogios 
e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0390020-44.2009.8.19.0001 – rel. Des. Mauro Dickstein, j. 29.04.2014 e p. 09.05.2014 

 

Fonte: DIJUR 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 69                       Divulgado em 16-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300180709


 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ comemora Dia do Assistente Social com debate sobre a importância da atividade para o 
Judiciário 

• Concurso para a Magistratura: comissão divulga relação de inscritos e locais de prova 
• TJRJ convoca mais seis analistas judiciários com especialidade 
• TJ envia boletos para cobrança de custas judiciais 

 

Fonte: TJERJ 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• STJ reforma acórdão que não aplicou regra de transição em prescrição de ação indenizatória 
• Prejuízo à defesa por ausência do réu na oitiva de testemunhas anula ação penal 
• Execução hipotecária de dívida de financiamento imobiliário prescreve em cinco anos 
• Beneficiário da assistência jurídica pode utilizar serviços da contadoria judicial 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165603


Banco de Sentenças – Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Conheça a íntegra das sentenças abaixo elencadas. 

 

Sentenças Selecionadas 
Direito de Imagem 
Processo: 0287151-66.2010.8.19.0001 
 
Comarca da Capital - 2ª Vara Cível 
Juiz de Direito: Sérgio Wajzenberg 
 
(...) fotografados pelo jornal O Dia para uma 
reportagem sobre tratamento assistido por 
animais; que tomaram conhecimento através de 
terceiros que a fotografia foi publicada em revista 
da Igreja Universal; que não autorizaram a revista 
exibir suas imagens.. (...) leia mais 
Servidão 
Processo nº 0026493-94.2005.8.19.0014 
(2005.014.026302-0) 
 
Comarca de Campos dos Goytacazes - 3ª Vara Cível 
Juíza de Direito: Flávia Justus 
 
(...)que, por força do Decreto Federal de 21 de 
Julho de 2005, pretende instituir com urgência, 
independentemente de citação prévia aos Réus, 
servidão administrativa de passagem(...) leia mais 
Marca 
Processo nº 0294451-45.2011.8.19.0001 
 
Comarca da Capital – 1ª Vara Empresarial 
Juiz: Luiz Roberto Ayoub 
 
(...)reproduza a marca, danos materiais, morais e 
lucro cessantes, assim como remessa de cópias ao 
PGJ para a instauração de inquérito policial para 
investigar o ilícito penal de concorrência 
desleal(...) leia mais 

Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

Navegue na pagina do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2010.001.259481-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0287151-66.2010.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2005.014.026302-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2005.014.026302-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/DireitoCivil/0026493-94.2005.8.19.0014.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2011.001.258369-2&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/DireitoCivil/0294451-45.2011.8.19.0001.doc
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 002047385-2013.8.19.0021 – rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, Dm. 07.04.2014 e j. 
09.04.2014 

 

Fonte: DIJU 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 68                       Divulgado em 15-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Emenda Constitucional Estadual nº 57, 14 de maio de 2014 - Acrescenta incisos e parágrafos 
ao Artigo 125 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJ do Rio tem mais 162 novos servidores 
• CCPJ-Rio promove show da banda Urca Bossa Jazz 
• Exposição sobre a história da escravidão no mundo é inaugurada no Museu da Justiça 
• Presidente do TJRJ se reúne com representantes das Comarcas de Magé e São José do Vale 

do Rio Preto 
• Desembargador Azevedo Pinto ganha retrato na Galeria de ex-corregedores 
• Justiça Itinerante da Cidade de Deus tem novo endereço 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043E8B38BF06F94C94C4D443725ADE5759C5030603465E
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/39845b0be0b6d19183257cd7006f982a?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165101


NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Registro de atos infracionais não pode caracterizar maus antecedentes, mas justifica prisão 
preventiva 

• Para Primeira Turma, nepotismo em município que não tinha norma proibitiva não configura 
improbidade 

• STJ mantém proibição de contratos entre Delta Construções e o setor público 
• Liminar do STJ proíbe paralisações da Polícia Federal na Copa 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Avisos do Banco do Conhecimento PJERJ 

Artigos Jurídicos 

Senhor Magistrado, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser disponibilizado na 
página dos Artigos Jurídicos no Banco do Conhecimento. Desde já agradecemos a valiosa 
contribuição de Vossa Excelência. 

 

Fonte: dicac@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
mailto:dicac@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS 

 

• 0012008-08.2009.8.19.0028 – rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j. 07.05.2014 e p. 
09.05.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Seleção divulgada às terças-feiras. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 67                       Divulgado em 14-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Juízo da 4ª Vara Empresarial do TJRJ publica edital para assembleia de credores da OGX 
• Juízes criminais participam de reunião sobre videoconferência 
• TJRJ suspende prazos processuais desta quarta-feira, dia 14 
• TJRJ aprova moção de apoio à PEC 63/2013 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A40722D6F38FBAE04556D7F70BFBBDFDC5030C063604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165002


Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Ministro suspende acordo sobre greve de professores municipais do Rio 
• 1ª Turma mantém na Justiça Militar ação contra civil acusada de desacato a militar 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Penhora não pode atingir valor integral em conta conjunta se apenas um titular sofre 
execução 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Registro Público – Conselho da Magistratura 

Atualização – 1 novo enunciado 

A página de Enunciados conta com mais um novo enunciado no tema Registro Público – 
Conselho da Magistratura aprovados em sessão do Egrégio Conselho da Magistratura, 
realizada em 08 de maio de 2014. O Enunciado SN2/2014 pode ser visualizado na página 
Registro Público - Conselho da Magistratura. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=266644
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=266660
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=179128&integra=1
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/regist-public-cons-magist.pdf?v=1


 



 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0010115-28.2010.8.19.0066 – rel. Des. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.05.2014 e p. 
12.05.2014 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E2FBF45CDB46B556A7C41A3F9099D24EC5030C08331E


EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência nº 14, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes as 
peculiaridades relativas à infidelidade conjugal com o padrinho de casamento do casal, 
acarretando a quebra de confiança, violando os deveres do casamento, com omissão sobre a 
verdadeira paternidade biológica de filho, configuração do dano moral; bem como, 
inventário, sexagenário com posterior constituição de união estável, prevalência do regime 
da separação obrigatória de bens 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 66                       Divulgado em 13-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6.771, de 09 de maio de 2014 - Altera a Lei Estadual nº 4.223, de 24 de 
novembro de 2003, que “determina obrigações às agências bancárias, no estado do Rio de 
Janeiro, em relação ao atendimento dos usuários e dá outras providências”. 

 

• Lei Estadual nº 6.772, de 09 de maio de 2014 - Altera a lei nº 5.837, de 11 de novembro de 
2010, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de dispositivos para interromper o 
processo de sucção em piscinas e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Duo da Matta-Fagerlande faz apresentação dia 20 no CCPJ-Rio 
• Ministério da Justiça oferece curso à distância sobre resolução de conflitos 
• Tribunal Pleno e Órgão Especial do TJRJ ganham novas atribuições 
• Suspensão das atividades e prazos processuais nas Turmas Recursais 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000014
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000014
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/8d20f4b817445bbd83257cd7005f22bd?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/737ec322f5855b4783257cd1006021b7?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/165001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164901


• TJRJ suspende prazos processuais desta terça, dia 13 
• Justiça concede liminar sobre greve de ônibus 
• Mutirão de conciliação envolvendo Amil atinge 94,74% de acordos 
• Desembargadora Maria Inês Gaspar é a nova 1ª vice-presidente do TJRJ 
• Tribunal Pleno realiza sessão histórica para votar anteprojeto de lei de organização judiciária 
• Simpósio internacional no Rio vai discutir tráfico de pessoas 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Benefício previdenciário pode ser cumulado com pensão por ilícito civil 
• Seguradora indenizará mulher que ficou tetraplégica por erro de médicos referenciados 
• Terceira Turma autoriza despejo das Lojas Americanas no Barra Shopping 
• Ausência de prejuízo leva Terceira Turma a afastar nulidade decretada por suspeita de 

patrocínio infiel 
• Prazos para finalização de atos processuais podem ser flexibilizados 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Legislação Ambiental Municipal 

Naveguem na página de Legislação Ambiental Municipal em Legislação e conheçam as 
referidas legislações nas páginas das prefeituras do Estado do Rio de Janeiro disponibilizadas. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal


Comunicamos ainda, a inserção de mais 6 municípios: Laje do Muriaé, Miguel Pereira, 
Miracema, Nilópolis, Paraíba do Sul e Paty do Alferes. 

 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

• 0010785-63.2012.8.19.0206 – rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 06.05.2014 e p. 
09.05.2014 

 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 65                       Divulgado em 12-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 12.971, de 9 maio de 2014 - Altera os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 
302, 303, 306 e 308 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sanções administrativas e crimes de trânsito. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Simpósio internacional no Rio vai discutir tráfico de pessoas 
• Juízes do TJRJ tomam posse em novas serventias 
• Justiça decreta prisão preventiva de PM acusado de matar namorada dentista 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FE9B8F1C919DB79487E92E45A2F3F005C5030B3C041E
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.971-2014?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164601


 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Erro na divulgação de informações processuais via internet impõe devolução de prazo 
recursal 

• Julgamento antecipado 
• Corte Especial decide que honorários advocatícios têm preferência em processo falimentar 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense – Geral – 1ª Instância e/ou 2ª 
Instância 

Comunicamos a atualização da página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente 
Forense – Geral - 1ª Instância e/ou 2ª Instância, no Banco do Conhecimento para o mês de 
maio de 2014. 

 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos. 
Visualize a página do Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense no Banco 
do Conhecimento. 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. Encaminhe sugestões, elogios 
e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
http://www.tjrj.jus.br/web/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

• 0010504-75.2014.8.19.0000 – rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro, j. 06.05.2014 e p. 
09.05.2014 

 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 64                       Divulgado em 09-05-2014 
 

 

SÚMULAS DO STJ 

 

Súmula 510 

A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está 
condicionada ao pagamento de multas e despesas. 

Súmula 509 

É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal 
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. 

Súmula 508 

A isenção da Cofins concedida pelo art. 6º, II, da LC n. 70/1991 às sociedades civis de 
prestação de serviços profissionais foi revogada pelo art. 56 da Lei n. 9.430/1996. 

Súmula 507 

A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e 
a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 
8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do 
trabalho. 

Súmula 506 

A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia 
decorrentes de relação contratual. 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048E9054DA4A1D4EE15A0F5F095CC1E904C5030B422030
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num='510'
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num='509'
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num='508'
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num='507'
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=@num='506'


ENUNCIADO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA 

 

Enunciado do Conselho da Magistratura 

Registro público 

A Presidente do Conselho da Magistratura, Desembargadora Leila Maria Carrilo C. Ribeiro 
Mariano, comunica aos senhores Magistrados, Membros do Ministério Público, da 
Defensoria Pública e das Procuradorias estatais, Advogados e demais interessados, que, em 
sessão de julgamento do Egrégio Conselho da Magistratura, realizada em 08 de maio de 2014 
(Processo nº 0000138 69.2014.8.19.0810), foi aprovado 01 enunciado em matéria de 
Registro Público: 

10) Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a matéria, tratada na dúvida ou consulta, 
acerca de pedido de gratuidade de justiça relativa a emolumentos. 

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2014 

(a) Desembargadora LEILA MARIANO 
Presidente do Conselho da Magistratura 

 

Fonte: TJERJ 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6.768, de 08 de maio de 2014 - Normatiza o reconhecimento, em favor dos 
magistrados do estado do Rio de Janeiro, do direito à restituição das parcelas descontadas 
para efeitos da Lei Estadual nº 7.301/73. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Tribunal Pleno do TJRJ vota alterações no Codjerj na segunda-feira, dia 12 
• Pela segunda vez, desembargadora Leila Mariano é eleita 'Personalidade Cidadania' 

 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=179128&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/53e4d5b572730b8883257cd3005f5dbe?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164106
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164402


Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Impossível cumular indenização por perdas e danos com multa compensatória prevista em 
cláusula penal 

• Juízo do domicílio da mãe decidirá sobre guarda de criança levada ilegalmente pelo pai 
• Quarta Turma invalida cessão de quotas feita a sócios de empresa concorrente 
• Mantida condenação de ex-prefeito de Sete Lagoas (MG) por propaganda irregular 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos aos usuários a reorganização do tópico Informações das Serventias Judiciais e 
dos Órgãos Judiciários de Segunda Instância no Banco do Conhecimento. 

Navegue na página: Banco do Conhecimento - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda Instância 

Informações de Serventias Judiciais 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/informacoes-de-serventias-judiciais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/informacoes-de-serventias-judiciais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/informacoes-de-serventias-judiciais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento


Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência 
Teses disponibilizadas pela 3ª Vice-Presidência 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0298605-09.2011.8.19.0001 – rel. Des. Mauro Dickstein, j. 08.04.2014 e p. 25.04.2014 

 

Fonte: DIJUR 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 63                       Divulgado em 08-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/PLANALTO 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Coleção de livros jurídicos será lançada hoje na Emerj 
• Ouvidoria do TJRJ divulga estatísticas de abril 
• TJRJ convoca 39 candidatos a analistas judiciários com especialidade 
• Museu da Justiça e ONU promovem exposição sobre tráfico de escravos 
• TJRJ suspende prazos processuais desta quinta, dia 8 
• Ato Normativo Conjunto regulariza integração tecnológica entre TJRJ e Serasa 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/1287
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F24DC702FDEF4FE4A39C58DB81184D1BC503075E5B13
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163908


Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Em caráter excepcional, Terceira Turma mantém rito especial em ação de apuração de 
haveres 

• Compete à Justiça estadual julgar acusação de estelionato contra candidatos à emigração 
ilegal 

• STJ escolhe novos membros para TSE e CJF 
• BBom obtém liberação de valores bloqueados apenas para despesas essenciais 
• Corte Especial aceita denúncia contra conselheiro do TCDF 
• Promitente comprador não é obrigado a pagar cotas condominiais antes da imissão na posse 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças - Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Conheça a íntegra das sentenças abaixo elencadas, disponibilizadas no ramo do Direito 
Processual Civil. 

 

Sentenças Selecionadas 
Processo nº 0001434-18.2008.8.19.0041 
(2008.041.001416-8) 
 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2008.041.001416-8&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2008.041.001416-8&acessoIP=intranet&tipoUsuario=


Comarca de Paraty – Vara Única 
Juíza: Admara Falante Schneider 
 
(...) possui casa de veraneio no centro histórico de 
Paraty e após a instalação do réu ao lado de seu 
imóvel passou a haver perturbação do sossego 
noturno face à reprodução sonora. (...) leia mais... 
Processo nº 0038358-82.2012.8.19.0204 
 
Comarca da Capital – Regional de Bangu – 3ª Vara 
Cível 
Juíza: Viviane Alonso Alkimim 
 
(...) há anos, retira seu benefício do INSS no banco 
réu, contudo, em Janeiro/12, foi surpreendido com 
saldo devedor (...) leia mais 
Processo nº 0014546-64.2011.8.19.0036 
 
Comarca de Nilópolis – 2ª Vara Cível 
Juíza: Monique Abreu David 
 
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 
indenizatória com danos morais com pedido de 
tutela antecipada, alegando a autora, em síntese e 
nos termos da inicial, que nunca foi usuária do site 
de relacionamentos Orkut (...) leia mais 

 

Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar> <localizar> 

Navegue na pagina do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0000472-37.2008.8.19.0027 – rel. Des. Nilza Bitar, j. 11.05.2010 e p. 31.05.2010 

 

Fonte: Gab. Des. Nilza Bitar 

 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0001434-18.2008.8.19.0041.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2012.204.038217-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0038358-82.2012.8.19.0204.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2011.036.014255-7&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0014546-64.2011.8.19.0036.doc
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003DB6CD050B60984764B26CB2DF256F05DADC402400C56


Boletim do Serviço de Difusão nº 62                       Divulgado em 07-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6767, de 06.05.2014 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do Detran em anexar 
ao Certificado de Registro e Licenciamento de veículos (CRLV) no momento de sua renovação 
anual a cópia da Lei nº 11.705, de 19 de junho de 2008 e a devida afixação de cartaz em 
todos os locais de atendimento do Detran, contendo a íntegra da referida lei e dá outras 
providências. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ realiza audiência pública com servidores da JUCERJA e representantes do Estado 
• Museu da Justiça e ONU promovem exposição sobre tráfico de escravos 
• Presidente Leila Mariano ministra palestra para os juízes do Curso de Formação Inicial 
• Desembargadora Maria Inês da Penha Gaspar toma posse segunda-feira no cargo de 1ª vice-

presidente do TJRJ 
• Interceptações telefônicas e de dados têm nova resolução 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• 2ª Turma nega HC que pedia indulto para condenada por tráfico de drogas 
• 1ª Turma concede HC a mulher condenada por tentativa de furto de pacote de fraldas 
• Ministra Cármen Lúcia diz que juízes devem relevar crise econômica para proteger direitos 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/d2df7118b612fd1383257cc9006abb77?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/164102
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=266160
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=266156
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=266119


NOTÍCIAS STJ 

 

• Novação em recuperação judicial não impede execução contra fiadores e avalistas 
• Seguro obrigatório abrange danos morais derivados de morte e invalidez permanente 
• Juiz da ação de improbidade contra Leonardo Prudente é considerado suspeito para o caso 
• Luiz Estevão responderá por apropriação indébita previdenciária de menos de R$ 20 mil 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informamos que foi atualizada a pesquisa Pagamento de Custas ao Final, realizada pela 
equipe de Jurisprudência, na página de Pesquisa Selecionada no Grupo Direito Processual 
Civil no tema Custas e Taxas Judiciária, no Banco do conhecimento em Jurisprudência. 
Também pode ser visualizada em Consultas/ Jurisprudência/ Pesquisa selecionada/ Direito 
processual Civil. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0055692-69.2006.8.19.0001 – rel. Des. Nilza Bitar, j. 29.04.2008 e p. 26.05.2008 

 

Fonte: Gab. Des. Nilza Bitar 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

ERRATA - 0030976-41.2012.8.19.0203 – rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, j. 29.04.2014, 
Oitava Câmara Criminal. 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/pagamento-custas-final.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003059B823ABB314C9E3B0051651225E00A4F27C3562359
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000486E55128C1ACE793B2F50585EE5B6040C5030A10324D


 

Seleção divulgada às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 13/2014, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
concernentes ao processo eletrônico, previsibilidade quanto as intimações aos patronos 
credenciados com dispensa da publicação no diário oficial, acarretando a intimação tácita, Lei 
n. 11419, de 2006; bem como, prisão ilegal, pena cumprida, desídia da administração em 
proceder a baixa do mandado de prisão, violação do direito da personalidade, dano moral 
configurado, princípios da proporcionalidade e razoabilidade 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 61                       Divulgado em 06-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6764, de 02 de maio de 2014 - Altera a lei nº 3.527, de 09 de janeiro de 2001, 
que “institui auxílio-invalidez por lesão à integridade física tendo por destinatário policial 
civil, policial militar, bombeiro militar e agente do Desipe. 

 

• Lei Estadual nº 6765, de 05 de maio de 2014 - Dispõe sobre a prática de atividades físicas e 
esportivas em clubes, academias e estabelecimentos similares, e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ 

 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=179048&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=179048&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/4e1ab9f057ed0fb083257cd000662d01?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/26c6f776c5b6a89083257cd3005edbbd?OpenDocument


NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ empossa 26 novos juízes 
• Justiça ouve mais cinco testemunhas do caso Santiago 
• Aluguel de prédio viabiliza obras de readequação das Lâminas I e II do Complexo Judiciário 
• Concurso para juiz: candidatos com deficiência passam por perícia médica 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Ministro suspende ato que negou remoção de servidor para acompanhar cônjuge 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Primeira Seção julgará recursos repetitivos sobre fornecimento de remédios 
• Banco terá de ressarcir saques feitos por procurador com poderes limitados 
• Prequestionamento exigido em recurso especial não pode impedir conhecimento de HC por 

supressão de instância 
• Consumidora que encontrou corpo estranho em pão será indenizada por dano moral 
• STJ nega habeas corpus a ex-diretor da Petrobras preso na operação Lava-Jato 
• Suspensão judicial de parcelamento tributário não afeta exigibilidade do crédito 
• Negada liminar a jovens presos pela morte de cinegrafista em protesto no Rio 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163907
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163902
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=266067


Comunicamos aos usuários a reorganização do item Jurisprudência no Banco do 
Conhecimento. 

Navegue na página: Banco do Conhecimento - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

 

 

Jurisprudência 

 

Sistema de Apoio à Pesquisa Jurídica 
Pesquisa Selecionada 
Jurisprudência PJERJ 
Acórdãos Selecionados por Desembargador 
Assuntos de Diminuta Complexidade 
Embargos Infringentes Selecionados 
Ementários 
Enunciados 
Enunciados das Câmaras 
Inconstitucionalidade e Temas Correlatos 
Súmulas 
Correlação dos Verbetes Sumulares e Enunciados do TJERJ com as Súmulas dos Tribunais 
Superiores 
Informativos de Jurisprudência dos Tribunais Superiores 
Julgados STJ e STF - Meio Ambiente 
Reclamações STJ - Matérias Controvertidas - Turmas Recursais 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0004278-59.2011.8.19.0000 – rel. Des. Nilza Bitar, j. 08.06.2011 e p. 01.08.2011 

 

http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PGM=WEBJRP101&PORTAL=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/sistema-de-apoio-a-pesquisa-juridica1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=XJRPxWEB&PGM=WEBJRP101&PORTAL=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/assun-dimin-comple
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/jurisprudencia/embargos-infr-selecionados
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/ementarios1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/enunciados-camaras
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconst-temas-correlatos
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=150637&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/informativos-dos-tribunais-superiores
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/bancodoconhecimento/jurisprudencia/julg-stj-stf-meio-ambiente
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/reclamacoes-stj.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000423E32544354F3883EDFEE82EB62C9D71EFC429622F51
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento


Fonte: Gab. Des. Nilza Bitar 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0101575-39.2006.8.19.0001 – rel. Des. Edson Vasconcelos, j. 18.12.2013 - Décima Sétima 
Câmara Cível 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 60                       Divulgado em 05-05-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Desembargador José Carlos de Figueiredo despede-se do Órgão Especial do TJRJ 
• TJRJ realiza Mutirão Carcerário de presos provisórios 
• Ex-prefeito e ex-secretário de Búzios são condenados por improbidade 
• Juizados dos aeroportos concentram maior índice de atendimentos no País durante feriado 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300102846
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163704


• Negada liminar a acusado de mandar bomba em cesta de café da manhã para ex-namorada 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Ponto de entrega de gás não justifica pagamento de royalties a município 
• Revisão do plano de benefícios não ofende direito de quem ainda não preencheu requisitos 

da aposentadoria 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

Novas atualizações 

A finalidade da referida página é a de divulgar a jurisprudência veiculada no informativo do 
Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, os assuntos são classificados com base nas tabelas 
unificadas do Conselho Nacional de Justiça, facilitando o acesso à pesquisa de magistrados e 
servidores. 

Envie sugestões para o aprimoramento da nossa página. Sua opinião é fundamental para a 
melhoria de nossos serviços. 

Acesse informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Banco do 
Conhecimento 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=265921
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/informativos-dos-tribunais-superiores/superior-tribunal-de-justica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/informativos-dos-tribunais-superiores/superior-tribunal-de-justica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/informativos-dos-tribunais-superiores/superior-tribunal-de-justica


• 0148672-93.2010.8.19.0001 – rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 16.04.2014 e p. 24.04.2014 

 

Fonte: Terceira Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 59                       Divulgado em 30-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei nº 6762 de 29 de abril de 2014 - Dá nova redação a Ementa e ao art. 1º da Lei nº 6326, de 
26 de setembro de 2012(Obriga os parques de diversões, circos e casas de festas, a afixarem, 
nas bilheterias, de forma visível ao consumidor, o certificado de aprovação, a autorização 
para funcionamento e o alvará de licença, em todo o Estado do Rio de Janeiro). 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• 'Música no Palácio': música clássica de qualidade no Centro do Rio 
• Justiça Itinerante em Tanguá: 20 mil pessoas atendidas 
• Justiça Itinerante do TJRJ completa 10 anos 
• Caso Santiago: Justiça realiza nova audiência nesta segunda, dia 05 
• TJRJ realiza Campanha de Imunização contra Gripe 
• TJRJ realizou 94 atendimentos na Ação Global de sábado no Salgueiro 
• Deape realiza tour cultural no Forte de Copacabana 
• Justiça do Rio autoriza transferência de Piná para presídio federal 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Negado princípio da insignificância em caso de contrabando de cigarros 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004320D14AC7AFF047B6A12D55DED218490C50308351955
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/07dc673557b02a8e83257cca00622c0a?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163011
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163501
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=265733


• Primeira Turma extingue HC de condenado pela morte de Arthur Sendas 
• Reconhecida ilegitimidade de governador em MI sobre aposentadoria especial 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Revogada decisão que quebrou sigilo bancário de testemunhas de ação penal 
• Cacique acusado de homicídio consegue liminar, mas terá de permanecer em aldeia 
• Anonimato não invalida processo contra grupo que mantinha “fábrica” de documentos falsos 
• Locação de imóvel de propriedade de empresa pública tem natureza jurídica de direito 

privado 
• Segunda Turma autoriza retorno à Itália de menor com dupla nacionalidade 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Revista Jurídica 

Informamos que foi disponibilizada a Revista Jurídica, sob o tema A Identificação Criminal no 
Brasil da Pré-História ao DNA, de autoria do Desembargador Luciano Silva Barreto e do 
Advogado Fernando Lúcio Esteves de Magalhães. A referida publicação eletrônica de 
periodicidade trimestral, disponibilizada no portal institucional do TJRJ e na página do Banco 
do Conhecimento em Periódicos/ Revista Jurídica, objetiva proporcionar à comunidade 
jurídica uma visão geral de como se tem posicionado os Tribunais Estaduais e Cortes 
Superiores a respeito de temas específicos, selecionados pela equipe de Jurisprudência 
(DGJUR/DIJUR/SEPEJ). 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=265732
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=265720
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/08/
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-juridica
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-juridica


 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0486135-59.2011.8.19.0001 – rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 16.04.2014 e p. 28.04.2014 

 

Fonte: Terceira Câmara Cível 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Criminal nº 05/2014, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
quanto à suposta inexistência de atipicidade material da conduta em razão de a arma 
portada se encontrar desmuniciada no momento dos fatos, por ser crime de perigo abstrato, 
reconhecida a lesividade intrínseca ao próprio objeto, com recebimento da denuncia; bem 
como, no que tange a possibilidade de atividade laboral fora da empresa, no trabalho 
extramuros, visando a ressocialização do apenado. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004462B5F67483625AE2B98056A07FF5172C50308403109
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000005
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000005


Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 58                       Divulgado em 29-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Light terá de pagar indenização por falta de energia durante casamento 
• Lançadas edições especiais da Revista de Direito do TJRJ 
• Órgão Especial do TJRJ nega pedido para anular cassação de Álvaro Lins 
• Juízes removidos e promovidos tomam posse no TJRJ 
• TJRJ aprova súmulas que definem atribuições das Câmaras do Consumidor 
• Núcleo de Assessoria Técnica é considerado referência nacional por secretários estaduais e 

municipais do País 
• Comarcas do interior e regionais recebem orientações sobre plano de escape 
• Justiça do Rio ouve o último réu do caso Amarildo 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• 2ª Turma mantém curso de ação penal contra ex-prefeita de São Gonçalo (RJ) 
• Caberá ao MP-SP investigar condições de trabalho no Centro de Zoonoses de São Paulo 
• Taxa para emissão de carnê de recolhimento de tributo é inconstitucional, reafirma STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163201
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=265691
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=265606
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=265572


 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Petrobras não pode recusar pagamento por falta de certidão negativa de débito fiscal 
• Viúva não tem direito real de habitação sobre imóvel do qual os irmãos do falecido eram 

coproprietários 
• Relatora rejeita pedidos da defesa de ex-diretor da Petrobras 
• Inadimplência autoriza ação de reintegração de posse em caso de arrendamento residencial 
• Apelação não é recurso cabível contra ato que decide incidente de alienação parental 
• Cabe ao Ibama licenciar construção de linhas de transmissão de energia entre estados 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos aos usuários a reorganização do item Legislação no Banco do Conhecimento. 
Navegue na referida página no seguinte caminho: 
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento. 
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

 

 

Legislação 

 

o Atos Oficiais do PJERJ 

o Manual de Atos Formais de Gestão Administrativa 

o Boletins dos Atos Oficiais do PJERJ 

o Coletânea dos Atos Oficiais do PJERJ 

o CODJERJ/REGITJRJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/atos-oficiais-do-pjerj
http://app.tjrj.jus.br/manual-atos-formais/
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/boletins-do-servico-de-disseminacao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/atos-oficiais-pjerj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/codjerj/regitjrj/cncgj


o Legislação Ambiental 

o Legislação Ambiental Municipal 

o Legislação Selecionada 

o Lei de Acesso à Informação 

o Legislação Estadual 

o Legislação Federal 

o Legislação Anotada pelo STF 

o Atos Administrativos do CNJ 

o Resoluções CNJ 

o Resoluções e Recomendações do Conselho Nacional de Justiça, Organizadas por 
Competência 

o Tratados e Convenções Internacionais 

o Referências das Rotinas Administrativas 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0016149-93.2005.8.19.0001 – rel. Des. Claudia Telles, j. 16.04.2014 e p. 29.04.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 57                       Divulgado em 28-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/legislacao/legislacao-ambiental
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis-selec/l/legislacao-selecionada
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis-estadual/legislacao-estadual
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis-federal/legislacao-federal
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis-anotada-pelo-stf/legislacao-anotada-pelo-stf
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/resolucoes-recomendacoes-cnj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/resolucoes-recomendacoes-cnj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/tratados-e-convencoes-internacionais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/referencias
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000463C1D93728E5812EB7FA9226F90BF661C50309443F42


Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Centro Permanente de Conciliação do TJRJ registrou 69,77% de acordos 
• 'A identificação Criminal no Brasil' é tema do Café com Conhecimento amanhã 
• Legislação eletrônica possibilita economia anual de cerca de R$ 43,5 mil ao TJRJ 
• TJRJ dá assistência à população durante Ação Social na quadra do Salgueiro 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Reafirmada jurisprudência sobre competência da Justiça Federal para julgar mandado de 
segurança 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Fornecimento do IP isenta Google de pagar indenização a vítima de ofensa em rede social 
• Unimed é condenada por negar uso de prótese importada no momento da cirurgia 
• Suspensos todos os processos sobre forma de pagamento em caso de busca e apreensão de 

bem alienado 
• Reincidência durante liberdade condicional não acarreta perda de dias remidos 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/163003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162901
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=265475
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=265475


 

Edição Especial da Revista de Direito TJRJ 

A Revista de Direito do TJRJ é uma publicação trimestral destinada aos operadores do Direito. 
Cada periódico contém uma coletânea de artigos doutrinários, acórdãos do TJRJ e STJ sobre 
temas variados, súmulas da Jurisprudência Predominante do TJRJ, bem como uma seção de 
Jurisprudência Temática, onde são abordados assuntos de relevante interesse jurídico. 

Os Volumes 95 e 96 da Revista de Direito contemplam, em Edição Especial, a divulgação dos 
Verbetes Sumulares do TJRJ de nº 110 ao 200 e do 201 ao 299, respectivamente, comentados 
por magistrados desta Corte de Justiça. Trata-se de uma iniciativa conjunta da direção da 
Revista de Direito, Desembargador Agostinho Teixeira (Diretor) e Desembargador Luiz Felipe 
Francisco (Vice-Diretor), do Centro de Estudos e Debates (CEDES) e da Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: sered@tjrj.jus.br 

 

 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SERED 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0003210-69.2014.8.19.0000 – rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, j. 15.04.2014 e p. 
24.04.2014 

mailto:sered@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AC66FAB5040A5823219AEBA1CBFF6BC8C5030809265C


 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 56                       Divulgado em 25-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 12.966, de 24.04.2014 - Altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da 
Ação Civil Pública), para incluir a proteção à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Ilegitimidade da impetração leva STJ a rejeitar recurso em favor de Thor Batista 
• Repetitivo: não cabe chamamento da União ao processo que discute fornecimento de 

remédio pelo estado 
• Mantida condenação de Datena e Bandeirantes por acusações contra policial militar 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12966.htm


 

Banco de Sentenças – Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Visualize as novas sentenças disponibilizadas nos ramos do Direito Penal abaixo indicados, 
classificadas nos seguintes assuntos: 

 

Classificação (conforme tabela CNJ) Sentenças nos Processos 

Direito Penal 

Homicídio Qualificado/ Crimes Contra a Vida 0011045-86.2006.8.19.0001 (2006.001.010984-5) 
Homicídio Qualificado / Crime Qualificado 0038173-71.2012.8.19.0001 
Homicídio Qualificado / Crime Qualificado 0039576-12.2011.8.19.0001 
Homicídio Qualificado / Crime Qualificado 0185068-69.2010.8.19.0001 

 

Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

Navegue na pagina do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0009911-46.2014.8.19.0000 – rel. Des. Suely Lopes Magalhães, j. 10.04.2014 e p. 25.04.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilmar Augusto Teixeira 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 55                       Divulgado em 24-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitopenal/0011045-86.2006.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2006.001.010984-5&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitopenal/0038173-71.2012.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2012.900.003388-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitopenal/0039576-12.2011.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2011.001.030672-3&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitopenal/0185068-69.2010.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2010.001.167283-6&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BC24ABEFB33B8CB24673163342BC8731C50308336040


• Lei Federal nº 12.965, de 23.04.2014 – Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres 
para o uso da Internet no Brasil. 

 

• Lei Estadual nº 6.755, de 15.04.2014 – Veda aos estabelecimentos comerciais a exigência de 
valor mínimo para compras com o cartão de crédito. 

 

• Lei Estadual nº 6.750, de 14.04.2014 – Modifica a redação dos artigos 1º e 5º-a da Lei nº 
4.223, de 24 de novembro de 2003, que determina obrigações às agências bancárias, no 
estado do Rio de Janeiro, em relação ao atendimento dos usuários e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Licitação para obra das novas instalações de serventias de primeira instância já tem vencedor 
• Caso Santiago: Justiça realiza primeira audiência nesta sexta, dia 25 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Ministro nega trâmite a recurso de juiz que queria tratamento formal em condomínio 
• Liminar impede execução de empresa em falência por decisão da Justiça trabalhista 
• OAB questiona critério para honorários quando a Fazenda Pública ficar vencida 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Negada liberdade a brasileiro acusado de envolvimento em crime da Yakuza 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/45d3fed6d1178ed683257cbc00637ad1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/e877239d1f5fec6483257cbb005ca277?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162701
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=265313
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=265186
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=265158


• Manifestação de advogado só configura calúnia quando comprovada a intenção de ofender 
• Pedido de patente baseado em tratado TRIPS só é válido se feito a partir do ano 2000 
• Comerciantes de praia em Jurerê Internacional devem ser citados em ação por danos 

ambientais e urbanísticos 
• Relação entre Ecad e executores musicais desautorizados tem natureza extracontratual 
• Segunda Seção confirma liminar que reuniu na Barra da Tijuca ações sobre a Portuguesa 
• Juros em cobrança de mensalidades escolares são contados a partir do vencimento 
• Comprovante de pagamento de custas deve ser juntado no primeiro dia útil após 

agendamento 
• Quinta Turma reconhece prescrição em caso de construção irregular em APP 
• Segunda Turma mantém decisão administrativa que excluiu policial militar da corporação 
• É possível inventariar direito sobre imóvel adquirido por promessa de compra e venda ainda 

não registrada 
• Ministro cassa decisão que mandava devolver pontos à Portuguesa 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense e 
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2013.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

• 0005085-11.2013.8.19.0000 – rel. Des. Jessé Torres, j. 26.08.2013 e p. 04.09.2013 

 

Fonte: Órgão Especial - OE 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Criminal nº 04/2014, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
quanto a suposta ausência de prejuízo ao erário face a dispensa indevida de licitação, 
irrelevância para a tipicidade da conduta, com reconhecimento da caracterização do crime; 
bem como, quanto à venda de ingresso por preço superior ao do bilhete, reconhecida a 
inaplicabilidade do Princípio da Insignificância ou da Bagatela, diante da inexistência de um 
coeficiente material preestabelecido a nortear o valor a partir do qual se deveria considerar 
como crime aquela negociação de bilhetes. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 54                       Divulgado em 16-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça mantém decisão de incluir Icasa na Série A do Brasileiro 
• TJRJ realiza audiência de conciliação entre sindicato dos servidores e Município do Rio 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CE26B69F9E59D80329478AADFB31F9CAC5023D090315
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161906


• Plantão da Justiça estadual nos feriados de abril 
• TJRJ participa de mais uma edição do Ação Global 
• TJRJ cria Grupo de Sentença para garantir justiça célere e eficaz 
• CCPJ realiza visita guiada gratuita no sábado, dia 26 
• Caso Amarildo: réus são interrogados em audiência 
• Ex-vereador Cristiano Girão sofre nova condenação 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Questionada decisão do CNJ sobre composição do órgão especial do TJ-RJ 
• Definida atribuição dos MPs fluminense e paulista em casos trazidos ao STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos nova atualização da página Informativo de Suspensão de Prazos e de 
Expediente Forense - Geral - 1ª Instância e/ou 2ª Instância, em Prazos Processuais para o mês 
de abril de 2014. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162402
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264969
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264968


 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Visualize a página do 
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense no Banco do Conhecimento em 
Prazos Processuais. 

 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. Encaminhe sugestões, elogios 
e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0169339-66.2011.8.19.0001 – rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro, j. 08.04.2014 e p. 
14.04.2014 

 

Fonte: Décima Câmara Cível 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 12/2014 e o Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 
04/2014. 

Na primeira publicação, foram selecionados, dentre outros, julgados: 1) quanto a 
responsabilidade objetiva por atos de prepostos da instituição privada de ensino, em 
decorrência de briga entre alunos dentro do estabelecimento, com violação de dever jurídico 
de guarda e vigilância, incidência do Cód. de Defesa do Consumidor, reconhecendo os danos 
morais e materiais; bem como, 2) concernente a responsabilidade por erro na aplicação de 
medicamentos pelo serviço médico-hospitalar, causando danos ao consumidor, por força da 
falha no dever de assistência, cumulando dano moral e estético, com majoração do dano 
moral. 

No Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 04/2014, encontramos, dentre 
outras, súmulas: 1) no tocante ao reconhecimento do dano moral por falha na prestação do 
serviço, quando passageiros alcoolizados têm permissão de embarque no transporte aéreo; 
também, 2) adesão a programa de demissão voluntária, reingresso decorrente de novo 
concurso público, possibilidade de averbação de tempo de serviço, com amparo no regime 
estatutário dos servidores públicos. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 53                       Divulgado em 15-04-2014 
 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000467CE97D90E5CADB89BB551B9C2AFC2B1C503065D222D
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2014000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2014000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2014000004


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Vara da Infância, da Juventude e do Idoso: suspende prazos e atividades na quarta-feira, 16 
de abril 

• Justiça determina inclusão do Icasa na Série A do Campeonato Brasileiro 
• TJ divulga lista de promoção e progressão de 87 servidores 
• Justiça do Rio condena os dois últimos PMs acusados de executar Patrícia Acioli 
• TJRJ alcança 81% de acordos durante mutirão de conciliação 
• Inaugurações de serventias inovadoras marcam gestão da desembargadora Leila Mariano 
• Casimiro de Abreu: prazos do dia 10 são suspensos 
• Caso Patrícia Acioli: justiça julga dois últimos acusados da morte da juíza 
• Prazos de Nilópolis do dia 7 são suspensos 
• Deape realiza palestra de atualização para ex-alunos do Justiça Cidadã 
• TJRJ mantém prisão preventiva de 'estelionatário judiciário’ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Liminar permite curso de processo de cassação de prefeito do interior do RJ 
• Feriados prorrogam prazos processuais no STF 
• STF reafirma jurisprudência sobre aplicação da quantidade e natureza da droga na dosimetria 
• Deferida liminar em HC que questiona dosimetria da pena em condenação por tráfico 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/162001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161801
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264862
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264820
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264728
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264731


 

• Revisão de benefício de entidade privada deve ser precedido de perícia técnica 
• Consorciados que se retiram antecipadamente de grupo devem receber saldo do fundo de 

reserva 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos a atualização da página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente 
Forense - Geral - 1ª Instância e/ou 2ª Instância, em Prazos Processuais para o mês de abril de 
2014. 

 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Visualize a página do 
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense no Banco do Conhecimento em 
Prazos Processuais. 

http://www.tjrj.jus.br/web/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais


 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. Encaminhe sugestões, elogios 
e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0011973-22.2011.8.19.0208 – rel. Des. Jessé Torres, j. 09.04.2014 e p. 11.04.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0023002-58.2009.8.19.0202 – Embargos Infringentes e de Nulidade Des. Maria Angélica 
Guedes - julgamento: 01/04/2014 - Sétima Câmara Criminal 

 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A0C62435690CD820B61C5EED3691CC99C50306503331
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000441C572365CEB255A9EE0BA5F38E1DB8BC5030530025F


• 0060792-61.2013.8.19.0000 – Embargos Infringentes e de Nulidade Des. Gilmar Augusto 
Teixeira - julgamento: 31/03/2014 - Oitava Câmara Criminal 

 
• 0010940-35.2009.8.19.0024 – Embargos Infringentes e de Nulidade Des. Sidney Rosa da Silva 

- julgamento: 25/03/2014 - Sétima Câmara Criminal 
 

• 0285554-28.2011.8.19.0001 – Embargos Infringentes e de Nulidade Des. Maria Angélica 
Guedes - julgamento: 25/03/2014 - Sétima Câmara Criminal 

 
• 0076310-16.2009.8.19.0038 – Embargos Infringentes e de Nulidade Des. Marcia Perrini 

Bodart - julgamento: 25/03/2014 - Sétima Câmara Criminal 

 

Fonte: TJERJ 

 

MANUAL DE ELABORAÇÃO DE ATOS FORMAIS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

O Manual de Elaboração de Atos Formais de Gestão Administrativa do Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro (PJERJ), instituído pela Resolução nº 06/2014 do Egrégio Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com força normativa e aplicável 
às áreas judicial e administrativa de primeira e segunda Instâncias, tem como finalidade 
estabelecer as regras para elaboração e utilização dos atos e documentos que veiculam as 
diretrizes institucionais do Poder Judiciário fluminense. 

Com essa iniciativa, a utilização dos atos de administração será sistematizada em seus 
aspectos essenciais, especialmente no que se refere à padronização da formatação, por meio 
da disponibilização de modelos a serem seguidos por todas as unidades que compõem este 
Poder Judiciário. 

O Manual de Elaboração de Atos Formais de Gestão Administrativa promove qualidade e 
profissionalismo na veiculação das comunicações, diretrizes e orientações institucionais, 
contribuindo para a concretização dos princípios constitucionais de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, com a consequente melhoria dos 
serviços prestados à sociedade. 

Ao uniformizar o modo de elaboração e a forma de veiculação das comunicações oficiais, 
esta Corte assegura atuação reta e desempenho seguro de nossa missão. 

Desembargadora LEILA MARIANO 

Presidente do Tribunal de Justiça 

Clique aqui para acessar os Modelos de Atos Formais de Gestão Administrativa para 
Downloads 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046EA0796197A09F9E19E6F3BF6BFC3AA3C50304366236
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000453DE093D534BB3D418E2FD74CAC5EA77C50303581E49
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000466AFCC08198760A5E8FE178395317E96C503041F1630
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AA0D1E924DEA362FB8B2C41B22302EA7C503033E2761
http://app.tjrj.jus.br/manual-atos-formais/
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/manual-atos-formais
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/manual-atos-formais


 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 52                       Divulgado em 11-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Diário da Justiça Eletrônico arrecada mais de R$ 2 milhões em 2013 
• Inaugurada Central de Mediações no Fórum de Volta Redonda 
• Exposição Mulher Direito e Sociedade em cartaz em Niterói 
• TJRJ nega habeas corpus para acusados de disparar rojão em cinegrafista 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Suspensa decisão que admitiu regra de Juizados Especiais em crime de violência doméstica 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161304
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264618


• Todos os casos, mesmo futuros, sobre perda de pontos no Brasileiro 2013 devem ser 
julgados no Rio de Janeiro 

• Poder público é obrigado a fornecer medicamento Dostinex a todos que precisem 
• Preenchimento de requisitos para aposentadoria urbana por idade não precisa ser 

simultâneo 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Galeria dos Presidentes 

Comunicamos que foi atualizado o link na página da Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, Desembargadora Leila Mariano. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0008672-07.2010.8.19.0207 – rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 09.04.2014 e p. 
11.04.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 51                       Divulgado em 10-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

http://www.facebook.com/#!/notes/superior-tribunal-de-justica-stj/todos-os-casos-mesmo-futuros-sobre-perda-de-pontos-no-brasileiro-2013-devem-ser-/10154058036810397
http://www.facebook.com/#!/notes/superior-tribunal-de-justica-stj/todos-os-casos-mesmo-futuros-sobre-perda-de-pontos-no-brasileiro-2013-devem-ser-/10154058036810397
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria-de-desembargado/leila-maria-carrilo-cavalcante-ribeiro-mariano
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria-de-desembargado/leila-maria-carrilo-cavalcante-ribeiro-mariano
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria-de-desembargado/leila-maria-carrilo-cavalcante-ribeiro-mariano
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046B1A7F5983BB3A9F7E545A346A1D95CEC50306571716


• Lei Estadual nº 6742 de 08 de abril de 2014 - Dispõe sobre a política de combate ao abuso e à 
exploração sexual de crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro. 

 

• Lei Estadual nº 6746, de 08 de abril de 2014 - Dispõe sobre alteração da Lei nº 5.793, de 22 
de julho de 2010, que versa sobre o Estatuto da Policia Militar do estado do Rio de Janeiro e 
dá outra providência. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Caso Amarildo: audiência continuará na sexta-feira, dia 11, a partir das 13h 
• TJRJ convoca mais 11 técnicos do último concurso 
• Decretada prisão preventiva de advogado acusado de fraudar processos em juizados cíveis 
• TJRJ pagou quase R$1,5 bilhão em precatórios atrasados do Estado 
• Atividades e prazos da Vara da Infância da Capital do dia 16/4 serão suspensos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Aprovada súmula vinculante sobre aposentadoria especial de servidor público 
• Suspensa decisão que estendeu direito a trabalhador avulso em desconformidade com a SV 

10 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• STJ mantém decisão que condenou pai a pagar indenização por abandono afetivo 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/0234fd41db66011283257cb50060bc02?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7f5fe894bb63406383257cb60062a79e?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161501
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264538
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264548
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264548


Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Artigos Jurídicos no Banco do Conhecimento 

Senhor Magistrado, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser disponibilizado na 
página das Doutrinas no Banco do Conhecimento. Desde já agradecemos a valiosa 
contribuição de Vossa Excelência. 

Fonte: dicac@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0038275-62.2013.8.19.0000 – rel. Des. Luiz Zveiter, j. 11.11.2013 p. 19.11.2013 

 

Fonte: Órgão Especial - OE 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 50                       Divulgado em 09-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 12.964, de 8 abril de 2014 - Altera a Lei nº 5.859, de 11 de dezembro de 1972, 
para dispor sobre multa por infração à legislação do trabalho doméstico, e dá outras 
providências. 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
mailto:dicac@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E4C5A41DFEFB1CA0549D49CCEA32E87BC5024D3D195C
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.964-2014?OpenDocument


• Lei Federal nº 12.962, de 8 abril de 2014 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente, para assegurar a convivência da criança e do 
adolescente com os pais privados de liberdade. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Juíza ressalta envolvimento dos órgãos públicos para reintegração de posse do terreno da 
Telemar/OI 

• Presidente do TJRJ reúne-se com a imprensa 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Mantida decisão que garante prioridade a advogados em atendimento no INSS 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha não configura crime de 
desobediência 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12962.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161302
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264413


Comunicamos que foram atualizadas as pesquisas relacionadas abaixo, realizadas pela 
equipe de jurisprudência, na página de Pesquisa Selecionada, no Banco do Conhecimento em 
Jurisprudência no Grupo Direito Civil. Também podem ser visualizadas em Consultas / 
Jurisprudência / Pesquisa Selecionada / Direito Civil 

Tutela e Curatela 
Interdição para a Prática dos Atos da Vida Civil 

União Estável 
Reconhecimento de União Estável - Pessoa casada 
Uniões Estáveis Concomitantes 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0029947-80.2012.8.19.0000 – rel. Des. Mario Robert Mannheimer, j. 11.11.2013 e p. 
25.11.2013 

 

Fonte: Órgão Especial - OE 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 11/2014, onde encontramos julgados quanto: 1) A obrigação de 
indenizar do médico, em ocorrendo infecção hospitalar por ocasião de cirurgia estética, 
configurando falha na prestação do serviço; bem como, 2). “Bullying” virtual envolvendo 
adolescente, acarretando humilhação pública pelos colegas de escola, submissão a vexame e 
constrangimento, com reconhecimento do dano moral. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 49                       Divulgado em 08-04-2014 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/interdicao_para_a_pratica_dos_atos_da_vida_civil.pdf?=v1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/rec-uniao-estavel-pess-casada.pdf?=v2
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/unioes-estaveis-concomitantes.pdf?=v3
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E4ADA148F084DD76E85F41AAD90EC4A9C5024F100A12
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000011
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000011


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Estão abertas as inscrições de curso para chefes de serventia do 2º Nur 
• TJRJ sedia seminário com a presença do ministro Joaquim Barbosa 
• Nova desembargadora toma posse no Órgão Especial do TJRJ 
• Juíza marca reunião para cumprimento de liminar no terreno da Telemar 
• TJRJ alcança 78% de acordos durante mutirão de conciliação 
• As repercussões das questões climáticas sobre as cidades é tema de palestra no TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Homologado acordo entre Prefeitura do Rio de Janeiro e Guarda Municipal 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

Página eletrônica inacessível durante todo o dia 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161003
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264306


 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentença 

 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Visualize as novas sentenças disponibilizadas no ramo do Direito Administrativo abaixo 
indicadas: 

 

Unidades Organizacionais Rotinas Administrativas Alteradas no mês de 
Março/2014 

Vara Empresarial *RAD-VEMP-001, RAD-VEMP-002, RAD-VEMP-003, 
RAD-VEMP-004, RAD-VEMP-005, RADVEMP-006, 
RAD-VEMP-007, RAD-VEMP-008, RAD-VEMP-009, 
RAD-VEMP-010, RAD-VEMP-011, *RAD-VEMP-012 

Conselho da Magistratura *RAD-CM-002, RAD-CM-010 
Câmara Criminal RAD-CCRI-002, RAD-CCRI-003 
Diretoria-Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais RAD-DGJUR-027, *RAD-DGJUR-029, RADDGJUR-031, 

RAD-DGJUR-033, RAD-DGJUR-054 
Diretor-Geral da Diretoria Geral de Administração *RAD-DGADM-003, RAD-DGADM-023, 

*RADDGADM-031, RAD-DGADM-034, *RAD-
DGADM-044 

Juizado Especial Criminal *RAD-JECRIM-003, RAD-JECRIM-004 
Gabinete da Presidência RAD-GABPRES-002 
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e 
Finanças 

RAD-DGPCF-016, *RAD-DGPCF-031 

Diretoria-Geral de Logística RAD-DGLOG-031 
Vara Única RAD-VUNI-003 
Terceira Vice-Presidência RAD-3VP-012 
 

Alem disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS 

 

• 0025805-33.2012.8.19.0000 – rel. Des. Maria Inês da Penha Gaspar, j. 11.11.2013 e p. 
18.11.2013 

 

Fonte: Órgão Especial - OE 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 48                       Divulgado em 07-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 12.961, de 4 abril de 2014 - Altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, 
para dispor sobre a destruição de drogas apreendidas. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ suspende prazos processuais de Promotorias que mudaram para o Edifício do Jockey 
• Ouvidoria do TJRJ divulga estatísticas de março 
• Juízes do GTCRIM visitam Cidade da Polícia 
• Juízes das Turmas Recursais Cíveis se reúnem para analisar jurisprudência 
• Desembargadora Leila Mariano preside audiência de conciliação de servidores do Degase 

com o Governo do Rio 
• Concurso da Magistratura do Rio: última semana para as inscrições 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B3655CE140C7FE6CF704A2F71FFC9C37C5024D34283F
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12961.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/161001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160402


• Liminar restabelece benefício a pensionista designada maior de 60 anos 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

Página eletrônica inacessível durante todo o dia 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças 

 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Visualize algumas das sentenças disponibilizadas no ramos do Direito Administrativo abaixo 
indicadas: 

 

Classificação (conforme tabela CNJ) 

Direito Administrativo 
Exame de Saúde e/ou Aptidão Física / Concurso Público / Edital 
Ambiental / Multas e demais Sanções / Dívida Ativa não-tributária 
Habilitação- Registro Cadastral- Julgamento- Homologação / Licitações 

 

Alem disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264174
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0172060-93.2008.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0001257-92.2011.8.19.0059.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0247423-52.2009.8.19.0001.doc
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0445511-31.2012.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, dm. 19.03.2014 e p. 21.03.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

MANUAL DE ELABORAÇÃO DE ATOS FORMAIS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

Comunicamos a publicação da Resolução nº 06/2014 do Órgão Especial do Estado do Rio de 
Janeiro, que instituiu o Manual de Elaboração de Atos Formais de Gestão Administrativa. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 47                       Divulgado em 04-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça condena mais dois PMs pelo assassinato da juíza Patrícia Acioli 
• 'Por dentro do Palácio' recebe visita de estudantes 
• Ministro Joaquim Barbosa participa de seminário no Tribunal de Justiça do Rio 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C35B0FC5B1288E09400CEEAD0AEA85FEC5030158425F
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?modo_busca=legislacao&content=detalhe&qtde=1&posicao
http://app.tjrj.jus.br/manual-atos-formais/
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160608


Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Plenário julga ações que questionam leis do RJ 
• Mantida decisão em ação que discute direito de herança de filho adotivo 
• Ministro Joaquim Barbosa participa de seminário no Tribunal de Justiça do Rio (atualizada) 
• Liminar suspende decisão sobre incidência de dispositivo da Lei de Drogas 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Valor para adjudicação compulsória de imóvel rural deve ser o da escritura pública 
• Lei Maria da Penha não exige prova de que a vítima seja vulnerável ou hipossuficiente 
• Tarifa de esgoto deve ser paga mesmo sem utilização de todo o serviço 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Nova Atualização - Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense Institucional 
– Atos Oficiais do PJERJ 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264109
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264106
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264110
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264078
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2013.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2013.pdf


 

 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. 

A página do INFORMATIVO DE SUSPENSÃO DE PRAZOS E DE EXPEDIENTE FORENSE 1ª 
INSTÂNCIA, com a compilação dos Atos PJERJ, está disponibilizada no site do PJERJ nas 
formas de consulta: por Ordem Alfabética de Comarca e Por Assunto, além da organização, 
por Entrância. 

Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
mailto:seesc@tjrj.jus.br


• 0000621-67.2013.8.19.0056 – rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 01.04.2014 e 
p. 04.04.2014 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 46                       Divulgado em 03-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6737, de 01 de abril de 2014 - Cria o Cadastro Estadual de crianças 
desaparecidas. 

 

• Lei Estadual nº 6739, de 01 de abril de 2014 - Institui no estado do Rio de Janeiro, política de 
prevenção e cessação do tabagismo, alcoolismo e toxicomania, no âmbito dos programas de 
atenção básica 

 

• Lei Estadual nº 6740, de 02 de abril de 2014 - Altera a Lei nº 6067, de 25 de outubro de 2011. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Atividades da Biblioteca do TJRJ estão suspensas nesta quinta-feira, dia 3 
• Igreja Universal é condenada a indenizar fiel 
• Cabo Frio: prazos processuais do último dia 17 são suspensos na 1ª Vara Cível 
• Caso Amarildo: ex-comandante da UPP da Rocinha nega tortura 
• Judiciário e Executivo do Rio assinam protocolo para construção de Vila Terapêutica 
• Groupon é condenado a indenizar cliente por não entregar presente de noivado 
• Varas de Infância e Juventude realizam audiências concentradas 

 

Fonte: DGCOM 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400112306
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/277b4752301ab39683257cae006598c5?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/1b6ebb6ac08ad79d83257caf00601890?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/147a61100ab37c8483257caf006095c9?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160501


 

NOTÍCIAS STF 

 

• Plenário indefere MS que questionava afastamento de titulares de cartórios 
• Negado seguimento a RCL contra decisão do TJ-SP em controle de constitucionalidade 
• 2ª Turma concede HC a pedreiro sem condições financeiras para pagar fiança 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Mãe não consegue invalidar acordo entre pai e filho que extinguiu execução de alimentos 
• Trabalhadores avulsos não têm direito à taxa progressiva no FGTS 
• Financeira terá de entregar documentos de quitação de leasing para terceiro comprador do 

veículo 
• Maior salário define cálculo de aposentadoria proporcional para quem exerceu atividades 

simultâneas 
• Pena remanescente não pode ser considerada para concessão de indulto pleno 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Mapa do Banco do Conhecimento do PJERJ 

Acesse o MAPA no Banco do Conhecimento do PJERJ e conheça todos os links 
disponibilizados. 

O Banco do Conhecimento do PJERJ é constituído, principalmente, por um acervo 
jurisprudencial, legislativo e doutrinário selecionado e estruturado. Destinado a facilitar a 
realização das atividades jurídico-administrativas da instituição. 

Alem disso possui uma coletânea de informações de interesse da comunidade jurídica, 
facilitando a disseminação e a comunicação de conteúdos que contribuem para o pleno 
exercício da cidadania. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=263992
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=263971
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=263880
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=1b332daa-8e59-4b5e-adfe-56f5b1401312&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=1b332daa-8e59-4b5e-adfe-56f5b1401312&groupId=10136


Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0065442-88.2012.8.19.0000 – rel. Des. Claudio de Mello Tavares, j. 21.10.2013 p. 25.10.2013 

 

Fonte: Órgão Especial - OE 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 45                       Divulgado em 02-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6734, de 27 de março de 2014 - Cria o VII Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Programa de Capacitação Gerencial para Chefes de Serventia do TJRJ terá duas turmas este 
ano 

• TJRJ suspende atividades e prazos da Lâmina III nesta quarta-feira 
• Caso Amarildo: Justiça ouvirá testemunhas de defesa 
• Abaterj sorteará inscrições para o Circuito Light Rio Antigo 
• Fórum de Trajano de Moraes não abre nesta quarta-feira 
• Seguradora Porto Seguro não poderá cobrar taxa 
• Liminar obriga Governo do Estado a divulgar taxas de elucidação de crimes 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D808814940C3AF0BADFBFED592DF0C63C502484E0A36
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/d38176c385e5688483257cad0071c76f?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160203


• "A identificação criminal no Brasil" é tema da nova edição da Revista Jurídica do TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

Página eletrônica inacessível durante todo o dia 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Dissertações de Mestrado 

De autoria de magistrados e servidores, constituindo-se em fonte de consulta e 
conhecimento. 

Navegue e conheça as dissertações disponibilizadas no Banco do Conhecimento em 
Doutrinas / Dissertações de Mestrado. 

Caso deseje, envie sua dissertação para o e-mail seesc@tjrj.jus.br, a fim de ser 
disponibilizada na mencionada página. 

Desde já, agradecemos a sua valiosa contribuição. 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/dissertacoes-de-mestrado
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 056604-59.2012.8.19.0000 – rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 14.10.2013 e p. 
22.10.2013 

 

Fonte: Órgão Especial - OE 

 

EMENTÁRIO 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 10/2014, onde encontramos julgados quanto: 1) ao fornecimento de 
medicamento para tratamento de enfermidade grave, face a comprovada hipossuficiência 
econômica do paciente, reconhecendo a obrigação solidária dos entes federados; 2) 
arrendamento mercantil feito por pessoa portadora de necessidades especiais, direito a 
isenção de I.p.v.a., nos termos da Lei Estadual n. 2877, de 1997, em decorrência da 
interpretação extensiva e da aplicação do princípio da igualdade tributária; e, 3) embargos à 
execução, cumulação dos benefícios do auxílio-acidente com auxílio-doença, possibilidade 
por serem fatos geradores distintos. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E78AB2034341C5C56FAA3E7AA460CB0FC502472E5825
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000010
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000010


 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 44                       Divulgado em 01-04-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• "A identificação criminal no Brasil" é tema da nova edição da Revista Jurídica do TJRJ 
• Órgão Especial aprova modificação no Regimento Interno em matéria de direito de greve de 

servidores públicos civis 
• TJRJ homologa resultado de concurso e aprova instalação de comissão multiprofissional 
• Mãe e bebê vão receber indenização da US Airways 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159805


 

• Violação dos deveres de depositário não autoriza redirecionamento de execução fiscal 
• Quarta Turma anula contrato simulado para garantir negócio de agiotagem 
• Petrobras terá de pagar dano moral a pescadores prejudicados por amônia em rio 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ 

Página atualizada no Banco do Conhecimento - Assuntos de Diminuta Complexidade, com a 
inclusão do Verbete nº 301 publicado em 25.03.2014 (Publicação - DJERJ, ADM, n. 134, p. 18) 
no tema abaixo indicado: 

Súmula Tema 
SÚMULA TJ Nº 301 Contrato de mútuo - juros remuneratórios capitalizados 

De igual forma, a inclusão do Verbete nº 302 publicado em 28.03.2014 (Publicação - DJERJ, 
ADM, n. 137, p. 21), que determina a competência das Câmaras Cíveis Especializadas no 
tema que segue. 

Súmula Tema 
SUMULA TJ Nº 302 Tarifa de água e esgoto - prestação por sociedade de economia mista 

Além desses, os Verbetes 303 a 305, também, publicados em 28.03.2014 ( Publicação - DJERJ, 
ADM, n. 137, p. 21) , que excluem a competência das Câmaras supracitadas nos temas abaixo 
especificados. 

Súmula Tema 
SUMULA TJ Nº 303 Contrato de mútuo bancário – aquisição de capital de giro 

Seguro DPVAT 
SUMULA TJ Nº 304  
SUMULA TJ Nº 305 Tarifa de água e esgoto - prestação por autarquia municipal 
 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/assun-dimin-comple
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=177893
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=178029
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=178030
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=178031
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=178032
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

• 0038637-21.2000.8.19.0000 (2000.006.00225) – rel. Des. Nilza Bitar, j. 03.09.2012 e p. 
24.10.2012 

 

Fonte: Gab. Des Nilza Bitar 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0007438-95.2010.8.19.0075 – Embargos infringentes e de nulidade - Rel. Des. Maria Angélica 
Guedes – j. 11.02.2014 e p. 26.03.2014 

 

• 0112972-53.2010.8.19.0002 – Embargos infringentes e de nulidade - Rel. Des. Marcia Perrini 
Bodart – j. 18.03.2014 e p. 25.03.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 43                       Divulgado em 31-03-2014 
 

 

SÚMULAS TJERJ 

 

SÚMULA TJ 302/2014 

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO 
DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO 
PRESTAÇÃO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
COMPETÊNCIA 

"Compete às Câmaras Cíveis especializadas o julgamento das demandas que envolvam as 
tarifas de água e esgoto sanitário, quando se tratar de serviço utilizado como destinatário 
final e for prestado por sociedade de economia mista." 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº. 0004766 09.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
24/03/2014 - Relator: Desembargador Jessé Torres. Votação unânime. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003D8DC42D7140121B12D40A856B0941DDD0AC403301914
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049E2646D5874C826DAAEF4AF703B3F18BC503023D4B42
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000423B60ED5D9ECC6AD33230D0DBE7C3886C50302173E61
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=178029&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800090


SÚMULA TJ 303/2014 

CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO 
CAPITAL DE GIRO OU AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
ATIVIDADE EMPRESARIAL 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA 

"Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis especializadas as demandas que envolvam a 
utilização de empréstimos financeiros concedidos por instituições bancárias em que o objeto 
do mútuo, é utilizado como capital de giro ou aquisição de insumos para a atividade 
empresarial." 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº. 0006866 34.2014.8.19.0000 Julgamento em 
24/03/2014 - Relator: Desembargador Henrique Figueira. Votação por maioria. 

SÚMULA TJ 304/2014 

SEGURO DPVAT 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA 

"Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis especializadas as demandas que envolvam a 
cobrança de seguro DPVAT uma vez que se trata de seguro obrigatório, cogente, pago a um 
pool indefinido de seguradores, e não a fornecedora específica de bens e serviços." 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº. 0010077 78.2014.8.19.0000 Julgamento em 
24/03/2014 - Relator: Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Votação unânime. 

SÚMULA TJ 305/2014 

TARIFA DE ESGOTO SANITÁRIO 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR AUTARQUIA MUNICIPAL 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA 

"Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis especializadas as demandas que envolvam 
cobrança de tarifa de esgoto sanitário quando o serviço público for prestado por autarquia 
municipal, por se tratar de matéria de competência fazendária." 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº. 0007439 72.2014.8.19.0000 Julgamento em 
24/03/2014 - Relator: Desembargador Jessé Torres. Votação unânime 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE SN1/2008 

 

Fonte: DIJUR 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=178030&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800152
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=178031&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800208
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=178032&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800164
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=150637&integra=1


 

• Tribunal de Justiça obtém 67,6% de acordos durante mutirão de conciliação 
• TJRJ rejeita recurso contra investigação de civis pela inteligência da PM 
• TJRJ realiza cerimônia de encerramento do Mutirão Carcerário 
• Justiça decreta prisão temporária de PMs 
• Maricá: Audiência pública discutirá edificações em área ambiental 
• I Jornada de Direito da Saúde do CNJ recebe propostas 
• Presidente Leila Mariano participa de Encontro de Presidentes dos Tribunais de Justiça 
• TJRJ obtém índice de 75,5% de acordos no mutirão dos Juizados Especiais Cíveis 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Incabível uso de MS como recurso contra decisão do CNJ 
• Plenário julga improcedente acusação contra Garotinho por crimes de difamação e injúria 
• Decisão reafirma não caber ao MP executar pena imposta por Tribunal de Contas 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Cinco novas súmulas da Primeira Seção reforçam teses de recursos repetitivos 
• Médico que cobrou por parto em hospital conveniado ao SUS não cometeu improbidade 
• Averbação de execução anterior à medida cautelar não viola efeito suspensivo do recurso 

especial 
• STJ reconhece legitimidade da etnia Waimiri-Atroari sobre terras no Amazonas 

 

Fonte: Coordenadoria de Editoria e Imprensa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/160001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159501
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=263765
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=263486
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=263629


Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Atualizada a página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense - 
Institucional - Atos Oficiais do PJERJ para o ano de 2014, no Banco do Conhecimento, em 
Prazos Processuais. Localize os atos por Assunto ou por Ordem Alfabética da Comarca. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0064878-75.2013.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, dm. 19.03.2014 e p. 21.03.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

SÚMULAS 

 

SÚMULA TJ 302/2014 

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO 
DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO 
PRESTAÇÃO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
COMPETÊNCIA 

"Compete às Câmaras Cíveis especializadas o julgamento das demandas que envolvam as 
tarifas de água e esgoto sanitário, quando se tratar de serviço utilizado como destinatário 
final e for prestado por sociedade de economia mista." 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº. 0004766 09.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
24/03/2014 - Relator: Desembargador Jessé Torres. Votação unânime. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000440A4A1C86A7D11FDAAF43D5C6E9D59B5C503015D115E
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=178029&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800090


SÚMULA TJ 303/2014 

CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO 
CAPITAL DE GIRO OU AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
ATIVIDADE EMPRESARIAL 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA 

"Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis especializadas as demandas que envolvam a 
utilização de empréstimos financeiros concedidos por instituições bancárias em que o objeto 
do mútuo, é utilizado como capital de giro ou aquisição de insumos para a atividade 
empresarial." 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº. 0006866 34.2014.8.19.0000 Julgamento em 
24/03/2014 - Relator: Desembargador Henrique Figueira. Votação por maioria. 

SÚMULA TJ 304/2014 

SEGURO DPVAT 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA 

"Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis especializadas as demandas que envolvam a 
cobrança de seguro DPVAT uma vez que se trata de seguro obrigatório, cogente, pago a um 
pool indefinido de seguradores, e não a fornecedora específica de bens e serviços." 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº. 0010077 78.2014.8.19.0000 Julgamento em 
24/03/2014 - Relator: Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Votação unânime. 

SÚMULA TJ 305/2014 

TARIFA DE ESGOTO SANITÁRIO 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR AUTARQUIA MUNICIPAL 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA 

"Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis especializadas as demandas que envolvam 
cobrança de tarifa de esgoto sanitário quando o serviço público for prestado por autarquia 
municipal, por se tratar de matéria de competência fazendária." 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº. 0007439 72.2014.8.19.0000 Julgamento em 
24/03/2014 - Relator: Desembargador Jessé Torres. Votação unânime 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE SN1/2008 

 

Fonte: DIJUR 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 42                       Divulgado em 27-03-2014 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=178030&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800152
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=178031&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800208
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=178032&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800164
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=150637&integra=1


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Inspetora afirma que policiais adotaram 'código de silêncio' ao depor no caso Amarildo 
• Debate sobre 1964 reúne presidente do TJ e neto de Lacerda no Ibmec Rio 
• Presidente reúne juízes de varas de Fazenda Pública 
• Prazos do IX JEC dos dias 13,19 e 20 de março foram suspensos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Provido recurso da Light contra taxa instituída em município do RJ 
• STF conclui julgamento de ação que questiona lei sobre contratação temporária 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

Página eletrônica inacessível durante todo o dia 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158904
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=263378
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=263425


 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Legislação Selecionada 

Página construída a partir de leis e decretos de âmbito federal e estadual, selecionados nos 
diversos ramos do direito e de assuntos específicos, conforme telas que seguem. Dessa 
forma, as legislações pertinentes estão disponibilizadas de modo a facilitar a pesquisa. 

 

 

Navegue e envie sugestões para o aprimoramento da nossa Página. Sua opinião é 
fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

Contato: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis_selec/legis_selec
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0056030-07.2010.8.19.0000 – Elizabeth Gregory, j. 26.08.2013 e p. 24.09.2013 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 41                       Divulgado em 26-03-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ ouvirá testemunhas de defesa em audiência do caso Amarildo 
• Em edição do Ação Global, TJ do Rio garante cidadania a moradores da Zona Oeste 
• Fórum Juíza Patrícia Acioli é inaugurado em Alcântara 
• Editora Globo é condenada a indenizar jovem por publicação de foto sem autorização 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Excesso de prazo de prisão cautelar em condenação por tortura garante HC a procuradora 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047F032435E035DA01AC7A6286FBBC3F5FC50241585F0C
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159005
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=263301


Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Terceira Turma concede habeas corpus para impedir que menor adotado fique em abrigo 
• Ford pagará dano moral a consumidor que comprou carro zero com defeitos 
• Vantagens pessoais anteriores à EC 41 também são incluídas no teto remuneratório 
• Prazo para contratante ajuizar anulação de doação de imóvel flui a partir da assinatura do 

contrato 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de sentenças – atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Visualize as novas sentenças disponibilizadas nos ramos do Direito abaixo indicados, 
classificadas nos seguintes assuntos: 

 

Classificação (conforme tabela CNJ) Sentenças nos Processos 
Direito de Registro Público Cancelamento de Protesto / Tabelionato de 

Protestos de Títulos 
0218779-02.2009.8.19.0001 
(2009.001.219377-6) 

Direito Tributário Fato Gerador-Incidência / Crédito Tributário 0232917-37.2010.8.19.0001 
Direito Previdenciário Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) 

/ Benefícios em Espécie 
0000185-13.2010.8.19.0057 

 

Alem disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RegistrosPúblicos/0218779-02.2009.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RegistrosPúblicos/0218779-02.2009.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitotributario/0232917-37.2010.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprevidenciario/0000185-13.2010.8.19.0057.doc
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0002987-06.2002.8.19.0011 – rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 25.03.2014 e p. 
26.03.2014 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Criminal nº 03/2014, onde encontramos, dentre outros, julgados: sobre 
falsificação de declaração do imposto de renda objetivando obtenção de visto junto ao 
Consulado dos Estados Unidos da América, reconhecendo a competência da Justiça Estadual, 
descaracterizando o erro grosseiro do documento e sua capacidade de iludir terceiros; bem 
como, quanto ao delito de violência doméstica, com a suspensão condicional do processo, 
com descumprimento das condições, decurso do prazo sem revogação, impossibilidade da 
extinção da punibilidade. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 40                       Divulgado em 25-03-2014 
 

 

NOVO VERBETE SUMULAR DO TJERJ* 

 

Nº. 301 

CONTRATO DE MÚTUO 

PARCELAS PRÉ-FIXADAS 

JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS 

EVENTUAL ABUSIVIDADE 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004197E3C9FFF6D278D46B4AB2F2C1755C0C503030C032E
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000003
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2014000003
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=177893&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0


PROVA PERICIAL 

“A previsão de parcelas pré-fixadas não afasta a possibilidade de cobrança de juros 
remuneratórios capitalizados nos contratos de mútuo, devendo eventual abusividade ser 
demonstrada à luz da prova pericial e do direito do consumidor à informação clara e 
adequada sobre as cláusulas contratuais.” 

Referência: Uniformização de Jurisprudência nº. 0009812-44.2012.8.19.0001 - Julgamento 
em 07/10/2013 – Relator: Desembargador Luiz Fernando de Carvalho. Votação unânime. 

Súmula da Jurisprudência Predominante Sn1/2008 - Súmula da Jurisprudência Predominante 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. DJERJ, Adm, n. 134, p. 19, p. 25.03.2014. 

 

Fonte: DJERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ realiza promoção e progressão funcional de 16 servidores 
• Mutirão carcerário: TJ do Rio concede 896 benefícios a presos do Complexo de Gericinó 
• Execução de sentenças poderá ser realizada por meio extrajudicial 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Ações de improbidade contra Eduardo Paes devem ser julgadas na 1ª instância 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

Página eletrônica inacessível durante todo o dia 

 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=150637&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/159001
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=263187


Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças– Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Visualize as novas sentenças disponibilizadas em Direito Processual Civil, classificadas nos 
seguintes assuntos: 

 

Classificação conforme tabela CNJ Sentenças nos Processos 

Direito Processual Civil 

Levantamento de Valor/ Liquidação - Cumprimento - 
Execução (L1ºF) 

0011031-36.2010.8.19.0204 

Multa Cominatória – Astreintes/ Liquidação-
Cumprimento-Execução 

0027658-88.2012.8.19.0061 

Imissão na Posse / Obrigação de Entregar/ Liquidação-
Cumprimento-Execução 

0003444-08.2011.8.19.0210 
0010799-52.2004.8.19.0004 
(2004.004.010635-1) 
0011488-71.2010.8.19.0203 
0015712-17.2006.8.19.0066 
(2006.066.015594-2) 
0130036-45.2011.8.19.0001 

Caução Ou Contracautela / Medida Cautelar 0002127-44.2012.8.19.0208 
Juros /Valor da Execução – Cálculo - Atualização/ 
Liquidação - Cumprimento - Execução (L 1º F) 

0155324-68.2006.8.19.0001 
(2006.001.160890-1) 

Taxa SELIC /Valor da Execução – Cálculo - Atualização/ 
Liquidação - Cumprimento - Execução (L 1º F) 

0079291-42.2003.8.19.0001 
(2003.001.080646-0) 

Indenização do Prejuízo / Medida Cautelar 0010229-59.2012.8.19.0045 
Provas/ Processo e Procedimento 0475481-13.2011.8.19.0001 

0155802-66.2012.8.19.0001 
 

Alem disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e críticas: 
seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0011031-36.2010.8.19.0204.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0027658-88.2012.8.19.0061.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0003444-08.2011.8.19.0210.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0010799-52.2004.8.19.0004.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0010799-52.2004.8.19.0004.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0011488-71.2010.8.19.0203.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0015712-17.2006.8.19.0066.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0015712-17.2006.8.19.0066.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0130036-45.2011.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0002127-44.2012.8.19.0208.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0155324-68.2006.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0155324-68.2006.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0079291-42.2003.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0079291-42.2003.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0010229-59.2012.8.19.0045.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0475481-13.2011.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0155802-66.2012.8.19.0001.doc
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf?v=4
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS 

 

• 0046645-64.2012.8.19.0000 – rel. Des. Ferdinaldo do Nascimento, j. 23.09.2014 e p. 
25.09.2014 

 

Fonte: Órgão Especial - OE 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0290781-96.2011.8.19.0001 – Embargos Infringentes - Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva – 
j. 18/03/2014 – p. 21/03/2014 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0000068-77.2010.8.19.0071 – Embargos infringentes e de nulidade - Rel. Des. Gilmar 
Augusto Teixeira – j. 12/03/2014 – p. 14/03/2014 

 

• 0249500-25.2009.8.19.0004 – Embargos infringentes e de nulidade - Rel. Des. Fernando 
Antonio de Almeida – j.18/02/2014 – p. 26/02/2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 39                       Divulgado em 24-03-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6719, de 21 de março de 2014 - Dispõe sobre a criação do programa pulseira 
legal no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D32ED4DAFCCCE5C93D9E55DD32E312CFC502424C155C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049309598AD216C5E01E3A11C4305CFE55C5030215154B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046358449F3032AF959B4126F4450CC4F9C502641D0108
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F4E8F0A818DF0BF1DDA0398015D7E4C6C50260590D58
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/ac3c7db38afd915883257c9f006c6cd0?OpenDocument


 

• Lei Estadual nº 6718, de 21 de março de 2014 - Obriga as empresas sediadas no estado do 
Rio de Janeiro que comercializam bens e serviços pela internet a exibirem a opção de 
redirecionamento automático para os sítios do Procon-RJ em suas respectivas páginas na 
internet. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Mutirão de conciliação envolvendo Nextel e Santander atinge 89,74% de acordos 
• "Música no Palácio": última apresentação de março na próxima terça, dia 25 
• Ouvidora do TJRJ representa Judiciário nacional em Fórum 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Suspensa decisão que afastou valor para insignificância em crime tributário 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• STJ autoriza interdição de psicopata que aos 16 anos matou a própria família 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/e6de6de7b16f77e183257ca600679521?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158702
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=263101


 

Nova Página em Acórdãos Selecionados por Desembargador 

Comunicamos que foi disponibilizada mais uma página no link Acórdãos Selecionados por 
Desembargador, no Banco do Conhecimento. O novo participante é o Desembargador 
Alcides da Fonseca Neto, com assento efetivo na 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 

O link Acórdãos Selecionados por Desembargador, possibilita a indicação de acórdãos para 
compartilhar com a comunidade jurídica. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0046345-78.2007.8.19.0000 (2007.053.00122) – rel. Des. Nilza Bitar, j. 13.05.2009 e p. 
14.08.2009 

 

Fonte: Gab. Des. Nilza Bitar 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 38                       Divulgado em 21-03-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/alcides-fonseca
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00034464612C8B20B04037363BA523B57B5EB9C4021D4056
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00034464612C8B20B04037363BA523B57B5EB9C4021D4056


• Novo Fórum de Alcântara será inaugurado na próxima terça-feira, dia 25/3 
• Ex-comandante do 7º BPM é condenado a 36 anos de reclusão 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Prazo decadencial deve ser calculado de acordo com a lei mais recente 
• Mantida indenização de R$ 3 mil a consumidora que ingeriu metal em achocolatado 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

Clique aqui e visualize as atualizações de 2014 indicada abaixo 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158601
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2013.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf?v=3


 

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta 
página é meramente informativo, não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário 
Oficial. 

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0064658-77.2013.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 19.02.2014 e p. 24.02.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004348CBC1680F0755651E64CBD1987B516C502603F1635


 

Boletim do Serviço de Difusão nº 37                       Divulgado em 20-03-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6717, de 18 de março de 2014 - Proíbe o ingresso ou permanência de pessoas 
utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face, nos estabelecimentos 
comerciais, públicos ou abertos ao público. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• 20/03/2014 16:17 - Atividades e prazos de Carapebus-Quissamã estão suspensos nesta 
quinta-feira 

• Caso Patrícia Acioli: começa o júri do Tenente-Coronel Claudio Luiz Oliveira 
• Macaé tem 2ª Vara Criminal instalada 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Trâmite de ação penal deve ser mantido mesmo com retratação da vítima de violência 
doméstica 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/2ab427269d1b1aa083257ca1005fd694?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158501
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=262824
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=262824


Página eletrônica inacessível durante todo o dia 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos que foi disponibilizada mais uma página no link Acórdãos Selecionados por 
Desembargador, no Banco do Conhecimento. O novo participante é o Desembargador 
Fernando Foch, com assento efetivo na 3ª Câmara Cível do TJERJ é, também, Presidente do 
Fórum Permanente de Direito à Informação e de Política de Comunicação Social do Poder 
Judiciário. 

O link Acórdãos Selecionados por Desembargador possibilita a indicação de acórdãos para 
compartilhar com a comunidade jurídica. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0273116-67.2011.8.19.0001 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 18.03.2014 e p. 20.03.2014 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 36                       Divulgado em 19-03-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000404B12B1E01C6287B6A1170A692478C0CA7C503013F1B


• Lei Estadual nº 6716, de 17 de março de 2014 - Ficam obrigadas as operadoras de cartão de 
crédito e débito, caso o cartão tenha sido recusado, a imprimir no ato da tentativa de compra 
de seu cliente, um relatório informando o motivo pelo qual a compra não foi efetivada. 

 

• Lei Estadual nº 6713, de 14 de março de 2014 - Torna obrigatória a disponibilização de 
mobiliário adequado para alunos com deficiência física ou mobilidade reduzida em 
estabelecimentos de ensino no âmbito do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 6711, de 14 de março de 2014 - Altera a lei nº 5.318, de 17 de novembro de 

2008, que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos farmacêuticos e drogarias, 
estabelecidas no estado do Rio de Janeiro, de afixar cartaz para esclarecer as hipóteses de 
substituição de medicamento prescrito por médico e dá outras providências” 

 
• Lei Estadual nº 6710, de 14 de março de 2014 - Altera art. 1º da Lei nº 3884, de 25 de junho 

de 2002, dispondo sobre isenção de pagamento para utilização dos banheiros públicos as 
pessoas maiores de 60 anos 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Auditoria da Justiça Militar recebe prisão em flagrante de PMs 
• Central da Dívida Ativa de São João de Meriti é recertificada 
• Presidente de comitê de mudança climática dá início a ciclo de palestras sobre Protocolo de 

Quioto 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Prefeitura do Rio apresenta no STF propostas de aumento a guardas municipais 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/09568d0cbf29c84a83257c47005dcde1?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/6f21ee65ceb48fac83257c9f006bd877?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/28aec9049f54b64183257c9f006b25d6?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/120b9e474ba7458683257c9f006ae5b8?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158305
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=262743


NOTÍCIAS STJ 

 

• Negado habeas corpus a jovens presos pela morte de cinegrafista em protesto no Rio 
• Contaminação ambiental com produtos usados na fabricação de postes é acidente de 

consumo 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

A página veicula os julgados de conteúdo relevante e de interesse para os operadores do 
Direito e para a sociedade em geral. A atualização é realizada gradativamente, motivo pelo 
qual não constam todos os Desembargadores do TJERJ. 

Para construção da referida página, necessitamos de acórdão e decisão monocrática 
selecionados pelos Excelentíssimos Desembargadores. Para tanto, é necessário que seja 
encaminhado apenas o número do recurso para o e-mail: seesc@tjrj.jus.br. 

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por incrementarem o 
compartilhamento e a disseminação da informação com a comunidade jurídica. 

Navegue e conheça as novas atualizações na página de cada Desembargador em Acórdãos 
Selecionados por Desembargador 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0064637-04.2013.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 12.03.2014 e p. 14.03.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/acordaos-selecionados-por-desembargador
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000414D8B2B0960FB5217DD35786C73904D5C50264264B36


 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 09/2014 e o Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 
03/2014. 

Na primeira publicação, foram selecionados, dentre outros, julgados reconhecendo a 
responsabilidade da agência de veículos que utiliza veículo novo já negociado, a ser entregue 
pelo fabricante, em exposição desautorizada em seu showroom; no mesmo sentido, quanto 
a terminal rodoviário por escorregão e consequente queda de cliente no chão liso. 
Selecionado, também, julgado sobre conduta abusiva do Seguro Saúde ao transferir a 
genitora para rede pública após parto e, discriminação social de banco a trabalhadores da 
construção civil, recebendo seus salários através de ordem de pagamento, sofreram 
constrangimento ao irem buscar seus salários, ainda trajando uniforme, foram obrigados a 
aguardar do lado de fora da agência. 

No Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 03/2014, encontramos Súmulas 
sobre o recolhimento das custas a menor e a impossibilidade de compensação quando o 
destinatário não for o Tribunal de Justiça; porém, oportunizando ao impetrante a 
complementação do recolhimento do valor no prazo de 5 (cinco) dias. Outrossim, o caso de 
servidor público estadual aposentado por invalidez que teve redução da integralidade dos 
triênios, decidindo a Turma pela impossibilidade de desconto pela Administração Pública dos 
valores recebidos de boa-fé, sobretudo quando as verbas têm caráter alimentar. 

 

Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 35                       Divulgado em 18-03-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000009
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000009
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2014000003
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2014000003
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2014000003


NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná visita o TJRJ 
• Crianças e adolescentes da Comunidade da Maré têm tarde de cultura promovida pela 

Abaterj 
• TJRJ reúne diretores para discutir custos do Sistema Integrado de Gestão 
• Solenidade dá início à I Semana Nacional do Tribunal do Júri e ao Mutirão Carcerário 
• "Música no Palácio" apresenta música popular brasileira dos séculos XIX e XX 
• Comarcas do interior e unidades regionais terão palestras sobre plano de escape 
• 'Café com Conhecimento' recebe a juíza Grácia Cristina no dia 19 
• TJ do Rio participa do projeto "Ação Global" em Realengo 
• Concurso para Magistratura do Rio: 27 são aprovados na prova oral 
• Selo Eletrônico tem êxito na primeira semana de funcionamento 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Comprovação de títulos em concurso público não pode ser frustrada por entraves 
burocráticos 

• BB pagará R$ 130 mil de indenização a vítima de sequestro 
• Empresa de factoring tem direito de regresso contra faturizada que cedeu duplicatas frias 
• Banrisul terá de devolver tarifa cobrada sobre cheques acima de R$ 5 mil 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157518
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157517


 

Nova Página em Acórdãos Selecionados por Desembargador 

Foi disponibilizada no Banco do Conhecimento em Acórdãos Selecionados por 
Desembargador a página da Desembargadora Nilza Bitar. 

O link Acórdãos Selecionados por Desembargador, possibilita a indicação de acórdãos para 
compartilhar com a comunidade jurídica. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0000969-16.2013.8.19.0079 – rel. Des. Claudia Telles, j. 12.03.2014 p. 14.03.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 34                       Divulgado em 14-03-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Protocolo de Quioto é tema de ciclo de palestras promovido pelo TJRJ 
• TJRJ sedia abertura da I Semana Nacional do Tribunal do Júri e do Mutirão Carcerário 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/nilza-bitar
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400107167
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157515


• Serventias do Fórum Regional de Alcântara terão atividades e prazos suspensos 
• Alunos de escolas públicas ajudam a decorar novo fórum em Alcântara 
• "Por dentro do Palácio" recebe alunos de Petrópolis 
• Emerj: Professor Lenio Streck dá aula inaugural de curso de Direito Administrativo 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Caberá a MP estadual (PB) investigar suposta improbidade de governador 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Ausência de requisitos formais não invalida nota promissória 
• Sem pedido administrativo, aposentadoria por invalidez deve ser paga a partir da citação 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças – Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Visualize as novas sentenças disponibilizadas em Direito Civil, classificadas nos seguintes 
assuntos: 

 

Direito Civil 
Dissolução /Empresa/Sociedade 
Desconto em Folha de Pagamento/ Adimplemento e extinção / Obrigações 
Pagamento em Consignação/ Adimplemento e extinção / Obrigações 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157514
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157513
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157512
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157511
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=262297
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-sentencas
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0203710-27.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0008550-08.2012.8.19.0212.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0004798-15.2009.8.19.0024.doc


Duplicata/ Espécie de Título de Crédito / Obrigações 
Nota Promissória/ Espécie de Título de Crédito / Obrigações 
Alienação Fiduciária/Espécies de Contratos/ Obrigações 
Compra e Venda/Espécies de Contratos/ Obrigações 
Compromisso / Espécies de Contratos / Obrigações 
Mandato /Espécies de Contratos/ Obrigações 
Mútuo / Espécies de Contratos/ Obrigações 
Mútuo / Espécies de Contratos/ Obrigações 
Resgate de Contribuição / Previdência Privada / Espécies de Contrato / Obrigações 
Representação Comercial/ Espécies de Contrato / Obrigações 
Seguro / Espécies de Contrato / Obrigações 
Quitação / Sistema Financeiro da Habitação/ Espécies de Contrato / Obrigações 
Transporte de Pessoas / Espécies de Contratos/ Obrigações 
Rescisão Ou Resolução / Inadimplemento/ Obrigações 
Assembléia/ Associação/ Pessoas Jurídicas 
Assembléia / Fundação de Direito Privado/ Pessoas Jurídicas 
Acidente de Trânsito / Indenização Por Dano Material / Responsabilidade Civil 
Acidente de Trânsito /Indenização por Dano Moral/ Responsabilidade Civil 
Inventário e Partilha/ Sucessões 
Aquisição / Posse / Coisas 
Alienação Judicial / Propriedade/ Coisas 
Administração / Condomínio em Edifício/ Propriedade/ Coisas 
Incorporação Imobiliária /Propriedade/ Coisas 

 

Alem disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0058015-06.2013.8.19.0000 – rel. Des. Claudia Telles, j. 12.03.2014 e p. 14.03.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 
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http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0006532-89.2008.8.19.0006.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0243297-56.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0020161-84.2009.8.19.0204.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0186602-82.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0000965-58.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0326481-70.2010.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0014068-96.2009.8.19.0207.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0358600-16.2012.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0112870-68.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0309228-69.2010.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0024373-25.2002.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0193812-87.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0001330-76.2012.8.19.0076.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0211908-19.2010.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0042699-81.2012.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0012309-78.2010.8.19.0202.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0003974-51.2002.8.19.0008.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0007055-81.2011.8.19.0205.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0019833-79.2008.8.19.0208.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0000290-91.2009.8.19.0067.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0013977-66.2010.8.19.0208.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0015614-83.2009.8.19.0209.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0002881-24.2012.8.19.0066.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040440E7C33A2259BB7448B6117B0AEB64C50264290A21


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6702, de 11 de março de 2014 - Institui pisos salariais no âmbito do estado do 
Rio de Janeiro para as categorias profissionais que menciona e estabelece outras 
providências 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Decisão beneficia credores do processo de recuperação judicial da Varig 
• Instituições financeiras são condenadas a indenizar família de segurado 
• Claro não poderá habilitar novas linhas em São José do Vale do Rio Preto 
• Caso Amarildo: TJRJ ouve policiais arrolados como testemunhas 
• Caso Nevada: Justiça interroga acusados do homicídio de vereador eleito em Niterói 
• Evolução da mediação é tema de evento promovido pelo Nupemec 
• Reunião no TJ do Rio discute soluções para a falta de leitos nas UTIs 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• STF nega recurso contra indenização à Varig por congelamento de tarifas 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Definida a incidência de contribuição previdenciária sobre salário maternidade e outras 
verbas 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/785ace13f87d32a583257c9900716202?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157510
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157508
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157507
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/158001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157805
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=262203


• Instalação de escuta em sanitário próximo a celas não viola intimidade dos presos 
• Prescrição para cobrança de Taxa Anual por Hectare é quinquenal 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Correlação dos Verbetes Sumulares do TJERJ-STJ-STF e dos Enunciados do PJERJ 

Permite a identificação dos assuntos abordados nos verbetes sumulares com acesso ao 
inteiro teor, bem como aos verbetes e enunciados correlatos, além de Enunciados correlatos, 
contabilizando cerca de mais de 10.000 links. 

Envie sugestões para o aprimoramento da nossa Página. Sua opinião é fundamental para a 
melhoria de nossos serviços. 
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0052074-12.2012.8.19.0000 – rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho, j. 23.09.2013 e p. 
27.09.2013 

 

Fonte: Órgão Especial – OE 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004ACB84F05588FE2B9FA51AB2E2FCF7B31C50242521026


Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Abaterj promove lazer e cultura a crianças e adolescentes da Comunidade da Maré 
• Justiça do Rio arquiva inquérito contra ator que foi preso indevidamente 
• Concurso para a Magistratura: candidatos fazem prova oral esta semana 
• Juizado de Grandes Eventos registra 73 atendimentos no Sambódromo 
• Fundação Vanzolini recomenda recertificação da 18ª Câmara Cível 
• TJRJ presta homenagem póstuma à juíza Eduarda Campos 
• Fórum de Iguaba Grande receberá o nome do Juiz Carlos Alfredo Flores da Cunha 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Incabível alegação de demora na instrução criminal para réu foragido 
• 2ª Turma: reiteração na prática criminosa afasta princípio da insignificância 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Novas súmulas do STJ já estão disponíveis para consulta 
• Representante comercial deve ser indenizado com base na lei vigente na assinatura do 

contrato 
• Possibilidade de prisão garante eficácia de alimentos transitórios fixados até partilha de bens 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157602
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=262104
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=262099


 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de Jurisprudência dos Tribunais Superiores 

A finalidade da referida página é a de divulgar a jurisprudência veiculada nos informativos do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para tanto os assuntos são 
classificados com base nas tabelas unificadas do Conselho Nacional de Justiça, facilitando o 
acesso à pesquisa de magistrados e servidores. 

Envie sugestões para o aprimoramento da nossa Página. Sua opinião é fundamental para a 
melhoria de nossos serviços. 
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0060062-21.2011.8.19.0000 – rel. Desembargador Nildson Araújo da Cruz, j. 01.10.2012 e p. 
24.10.2012 

 

Fonte: Órgão Especial – OE 

 

EMENTÁRIOS 

 

Nesta data foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de Jurisprudência Cível 
nº 08/2014, onde foram selecionados julgados sob os seguintes temas: Inventario/Herança 
Jacente, Cadastro de Proteção ao Crédito/Inclusão indevida, Condomínio Edilício/Imagens 
gravadas por circuito interno de TV, Emissora de Televisão/Responsabilidade por atos de 
prepostos, Guarda compartilhada/Menor impúbere, Espancamento/Ilícito Civil, Alimentos 
Avoengos/Obrigação Complementar, Partido Político/Legitimidade, Empresa em 
Recuperação Judicial/Execução por Título Extrajudicial, Publicação Jornalística/Manifestação 
de Opinião; e, Negócio Jurídico/Vício de Consentimento. 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/informativos-dos-tribunais-superiores
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00039272BCF5E43C418720BB11256BD9CD6225C403315A2E
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000008
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2014000008


 

Fonte: DJUR-SEPEJ 
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AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

• Resolução nº 632, de 7 de março de 2014 - Aprova o Regulamento Geral de Direitos do 
Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC. 

 

Fonte: ANATEL 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Liminar suspende efeitos da Lei que aumentou IPTU de Araruama 
• Exposição "Mulher, Direito e Sociedade" estreia em Niterói 
• Tribunal de Justiça do Rio, o mais eficiente e produtivo do país 
• PJERJ se prepara para implantar Sistema Integrado de Gestão 
• TJRJ convoca juízes para atuarem nas Câmaras do Consumidor 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

http://legislacao.anatel.gov.br/resolucoes/2014/750-resolucao-632
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157506
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157601


 

• Critério diferente para promoção de militares em razão de sexo não ofende isonomia 
• Recondução no serviço público federal independe de regime jurídico do novo cargo 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de sentenças – atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Exemplificando, em Direito Civil, foram disponibilizadas sentenças classificadas nos seguintes 
assuntos: 

 

Direito Civil 
Duplicata/ Espécie de Título de Crédito / Obrigações 
Compra e Venda/Espécies de Contratos/ Obrigações 
Prestação de Serviços / Espécies de Contratos/ Obrigações 

 

Alem disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0036698-49.2013.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, decisão monocrática 24.02.2014 e 
p. 07.03.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0006532-89.2008.8.19.0006.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0186602-82.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0032010-80.2009.8.19.0001.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300226239
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Novo Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher é instalado na Capital 
• Macaé terá mais uma vara criminal a partir do dia 19 
• Desembargadora Maria Inês Gaspar é eleita 1ª Vice-Presidente do TJRJ 
• TJRJ instala novo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no dia 10 
• Plantão do juizado no Sambódromo registra 54 atendimentos no carnaval 
• TJ do Rio publica edital de novo concurso para a magistratura 
• 'Música no Palácio' estreia nova temporada no dia 11 de março 
• Justiça mantém o nome do Copacabana Palace 
• Fundação Vanzolini recomenda recertificação da 25ª Vara Cível da Capital 
• Concurso para juiz leigo registra 1.687 inscrições 
• TJRJ recebe visita do Cônsul-Geral do Japão no Rio 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157309
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157301


 

NOTÍCIAS STJ 

 

• STJ vai julgar incidente de uniformização sobre incidência de IR no terço de férias gozadas 
• Nome Pancake continuará a ser utilizado pela banda que o registrou no INPI 
• STJ afasta decadência e mantém representação feita mais de seis meses após conhecimento 

do crime 
• Titular do registro pode exigir que licenciado acompanhe mudança nos padrões da marca 
• É vedada a acumulação de cargos militares com magistério 
• Novos valores e nova forma de recolhimento de custas no STJ já estão em vigor 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ 

Página atualizada no Banco do Conhecimento - Assuntos de Diminuta Complexidade 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/assun-dimin-comple


 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0057043-07.2011.8.19.0000 – rel. Nildson Araújo da Cruz, j. 10.06.2013 e p. 11.10.2013 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000488CDC364b45ee0f9c51E081C92B117C8C5024517555D


 

Fonte: OE – Órgão Especial 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Juizados dos aeroportos realizaram 186 atendimentos no Carnaval 
• TJ do Rio determina que autoescolas cumpram contratos firmados com alunos 
• Grupo Hermes entrega plano de recuperação à Justiça do Rio 
• Juiz amplia liminar e proíbe integrantes de torcida do Vasco de frequentar jogos de futebol 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Ministro nega HC ao aplicar entendimento de que quadrilha é crime autônomo 
• ADI assinada somente por procurador-geral de estado é incabível 
• MS questiona resolução do CNJ que trata da informatização judiciária 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157102
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=261652
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=261647
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=261531


 

• Exame psicotécnico não pode ser eliminatório 
• Registro de concorrente na Junta Comercial não impede empresa de usar marca concedida 

pelo INPI 
• Em ação de prestação de contas, herdeiros podem substituir pai falecido 
• Dispensada lavratura de termo na penhora on-line 
• Ausência de bens e dissolução irregular da empresa não autorizam desconsideração da 

personalidade jurídica 
• É válida fiança prestada durante união estável sem anuência do companheiro 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

A finalidade da referida página é a de divulgar a jurisprudência veiculada no informativo do 
Supremo Tribunal Federal. Para tanto, os assuntos são classificados com base nas tabelas 
unificadas do Conselho Nacional de Justiça, facilitando o acesso à pesquisa de magistrados e 
servidores. 

Envie sugestões para o aprimoramento da nossa página. Sua opinião é fundamental para a 
melhoria de nossos serviços. 

Acesse informativo de jurisprudência do supremo tribunal federal no banco do 
conhecimento 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0002668-51.2014.8.19.0000 – rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, j. 25.02.2014 e p. 
06.03.2014 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/informativos-dos-tribunais-superiores/supremo-tribunal-federal
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/informativos-dos-tribunais-superiores/supremo-tribunal-federal
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000420F319A8ECBB60952DD035921DE74534C50261540841


 

EMENTÁRIOS 

 

Foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de Jurisprudência Cível nº 
07/2014, onde foram selecionados julgados, tais como: Placa de automóvel, Irregularidade, 
Negligencia do preposto da ré, Apreensão de veiculo, Detran, Responsabilidade por atos de 
prepostos - Execução de astreintes, Descumprimento de ordem judicial, Valor da multa, 
Critério da proporcionalidade, Teoria do desestimulo, Manutenção - Instituição de assistência 
social, irregularidades de administração, condições precárias de habitação, execução das 
obras necessárias, deferimento liminar, principio da dignidade da pessoa humana 

 

Fonte: DJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 28                       Divulgado em 27-02-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Plantão de atendimento do TJRJ à imprensa durante o carnaval 
• Carnaval: Justiça vai funcionar em regime de plantão 24 horas 
• TJRJ intima representante de sindicato a não realizar assembleia de greve da Guarda 

Municipal 
• 'Café com Conhecimento' debate "Judicialização da Saúde Pública" 
• Justiça autoriza retomada de atividades no primeiro estágio do teleférico de Nova Friburgo 
• Protocolo de Quioto é tema de ciclo de palestras promovido pelo TJRJ 

 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=177210&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=177210&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/157001


Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Preferência de idoso para receber precatório não se estende a sucessores 
• Portal do STJ lança nova ferramenta de consulta processual 
• Câmara não tem legitimidade para defender verbas do município em juízo 
• Segunda Turma dá efeito erga omnes a ação para fornecimento de fraldas descartáveis 
• Suspensas em todo o país as ações sobre aplicação da TR na correção do FGTS 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos que foram atualizadas as pesquisas Espólio e Possibilidades de Dano Moral, 
Inventário - Posse dos Bens do Espólio, Inventário e Sonegado, Renúncia à Herança, 
Retificação de Partilha e União Homoafetiva - Inventário/Partilha, realizadas pela equipe de 
jurisprudência, na página de Pesquisa Selecionada no tema Sucessão, no Banco do 
Conhecimento em Jurisprudência no Grupo Direito Civil. Também podem ser visualizadas em 
Consultas / Jurisprudência / Pesquisa Selecionada / Direito Civil 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 



 

• 0044287-92.2013.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, d. monocrática em 25.02.2014 e p. 
27.02.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 27                       Divulgado em 26-02-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6694 de 25 de fevereiro de 2014 - Altera a Lei nº 5509, de 16 de julho de 
2009, que dispõe sobre a proteção contra a homonímia. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça do Rio autoriza incineração de cerca de 30 toneladas de drogas 
• Justiça concede liberdade provisória a ator 
• Sistema de processo eletrônico será implantado no I JEC de Teresópolis 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• 1ª Turma anula demissão de servidor do Incra absolvido em ação penal 
• Ministro Ricardo Lewandowski garante acesso da Folha a relatórios do BNDES 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000483245938F39CA6C39509DE14C7252CA6C502614F5046
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f77eb255df5437ec83257c8b005e63e0?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156801
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=261156
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=261147


 

NOTÍCIAS STJ 

 

• TJ admite nova reclamação sobre cobrança de tarifas bancárias 
• Atraso do Inter impede recebimento de seguro de vida do jogador Mahicon Librelato 
• Para efeito de condicional, análise de comportamento do preso não deve se limitar a seis 

meses 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos que foram atualizadas as pesquisas relacionadas abaixo, realizadas pela 
equipe de jurisprudência, na página de Pesquisa Selecionada no tema Sucessão, no Banco do 
Conhecimento em Jurisprudência no Grupo Direito Civil. Também podem ser visualizadas em 
Consultas / Jurisprudência / Pesquisa Selecionada / Direito Civil 

Sucessão 

Espólio e Possibilidades de Dano Moral 

Inventário - Posse dos Bens do Espólio 

Inventário e Sonegado 

Renúncia à Herança 

Retificação de Partilha 

União Homoafetiva - Inventário/Partilha 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/espolio-possiblidade-dano-moral.pdf?v=6
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/inventario_e_posse_dos_bens_do_espolio.pdf?v=5
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/inventario_e_sonegado.pdf?v=6
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/renuncia_heranca.pdf?v=6
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/rat_part.pdf?v=6
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/uniao-homoafetiva.pdf?v=6


• 0056481-95.2011.8.19.0000 – rel. Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, j. 21.10.2013 e p. 
25.10.2013 

 

Fonte: DGJUR 

 

EMENTÁRIOS 

 

Foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 
2/2014, onde foram selecionados julgados, tais como: Sessão de julgamento do Júri, exibição 
de mídias dentro do tempo destinado a defesa, cerceamento de defesa, anulação do 
julgamento - Conselho de justificação, oficial da Policia Militar do Rio de Janeiro, perda do 
posto e da patente, pena de demissão – Extorsão, flanelinha, autoria e materialidade 
comprovadas - Prefeito municipal, dispensa ou inexigibilidade de licitação, ato administrativo 
respaldado em parecer técnico jurídico, estrita observância aos ditames legais, ausência de 
dolo, absolvição. 

 

Fonte: DJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 26                       Divulgado em 25-02-2014 
 

 

CICLO DE PALESTRAS 

 

TJRJ promove ciclo de palestras sobre Protocolo de Quioto 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Departamento de Promoção 
da Sustentabilidade (Deape) e da Comissão de Políticas Institucionais para Promoção da 
Sustentabilidade (Cosus), vai promover um ciclo de palestras com o tema “Protocolo de 
Quioto: resultados e preparativos para sua substituição – o que esperar do futuro das 
mudanças climáticas e suas repercussões na gestão pública”. As palestras acontecerão nos 
meses de março, abril, maio, agosto e setembro. 

 

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site da Escola da Magistratura do Estado 
do Rio de Janeiro (Emerj), www.emerj.tjrj.jus.br. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CBABE1AA6C3A3A07096129C20D4314B0C50248514453
http://www.emerj.tjrj.jus.br/


Os eventos serão realizados no auditório Des. José Navega Cretton, na Av. Erasmo Braga, 
115, 7º andar, Lâmina I, no Fórum Central. Mais informações podem ser fornecidas pelos 
telefones 3133-2336 e 3133-2338. 

 
Programação: 

 
18/03 – das 10 às 12h– Dra. Suzana Kahn Ribeiro - Repercussões da Ordem Internacional 
Climática sobre a Ordem Interna de cada País. 

 
07/04 – das 10 às 12h - Dep. Aspásia Camargo - Repercussões das Questões Climáticas sobre 
as Cidades. 

 
15/05 – das 10h às 12h - Prof. Haroldo Mattos Lemos - Repercussões das Questões 
Climáticas nas Contratações Públicas em face da Análise do Ciclo de Vida de Bens e 
Serviços. 

 
15/08 – das 16h às 18h – Prof. Rogério Rocco - Possíveis Repercussões das Questões 
Climáticas em Ordem Legislativa Nacional. 

 
23/09 – das 16h às 18h – Sérgio Besserman Vianna – Repercussões das Questões Climáticas 
sobre a Ordem Econômica-Administrativa dos Estados 

 
Mais informações... 

 

Fonte: DEAPE 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Juizado de Grandes Eventos funcionará no Sambódromo 
• Teresópolis ganha novo Juizado Especial Cível 
• TJRJ determina que Liesa informe consumidores sobre direito à meia-entrada 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Negado HC a advogado acusado de formação de quadrilha e falsidade ideológica 
• Liminar desobriga Folha de publicar sentença em que foi condenada por dano moral 
• Liminares suspendem aplicação do teto constitucional a interinos de cartórios 
• Ministro acolhe recurso e suspende indenização de editora a Joaquim Roriz 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventos/eventos2014/ciclodepalestras_repercussoesdaordeminternacionalclimaticas.html
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156502
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=261041
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260955
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260889
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260842


 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Relator nega pedido para ampliar efeitos da liminar sobre Brasileirão 2013 
• PF deleta dados de investigação e STJ anula provas da ação penal 
• Homologação de concurso não impede revisão pela Justiça 
• Mantida condenação de envolvidos em cartel de frete de veículos 
• Denunciação da lide não pode se basear em fato estranho à ação 
• Segunda Seção: saldo de previdência complementar é impenhorável no que servir para 

subsistência 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de Sentenças – Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Informamos que, em Direito do Consumidor, foram disponibilizadas sentenças classificadas 
nos seguintes assuntos: 

 

Direito do Consumidor 

Consórcio / Contratos de Consumo 
Fornecimento de Água / Contratos de Consumo 
Cobrança indevida de ligações / Telefonia / Contratos de Consumo 
Substituição do Produto / Responsabilidade do Fornecedor 
Extravio de bagagem / Transporte Aéreo / Contratos de Consumo 
Consórcio / Contratos de Consumo 
Transporte Ferroviário /Transporte Terrestre / Contratos de Consumo 
Seguro / Contratos de Consumo 
Extravio de bagagem / Transporte Aéreo / Contratos de Consumo 
Extravio de bagagem / Transporte Aéreo / Contratos de Consumo 

 

Alem disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0016510-05.2008.8.19.0002.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0157253-34.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0001750-22.2006.8.19.0002.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0401714-10.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0385910-31.2011.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0303380-29.2009.8.19.0004.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0044719-21.2007.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0062715-27.2010.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0008070-44.2009.8.19.0209.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0015966-94.2011.8.19.0007.doc


Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0048023-55.2012.8.19.0000 – rel. Des. Edson Scisinio Dias, j. 23.09.2013 e p. 07.10.2013 

 

Fonte: Órgão Especial – OE 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

Agravo de instrumento. Processual civil. Rescisão contratual. Decisão que fixou o valor dos 
honorários que não o foram na sentença, nem nos embargos declaratórios com efeitos 
infringentes. Alegação de impossibilidade arbitramento de honorários sucumbenciais nessa 
fase do processo. Razão assiste ao embargante. Sentença com transito em julgado. 
Impossibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais. Preclusão. Aplicação da 
súmula 453 do Stj. Recurso conhecido e provido, nos termos do Art. 557 § 1 º- A, do Código 
de Processo Civil para isentar o recorrente dos ônus com honorários sucumbenciais. 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 25                       Divulgado em 21-02-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Provas orais do concurso para magistratura serão realizadas de 11 a 14 de março 
• Justiça ouve delegados que investigaram tortura e sumiço de Amarildo 
• TJRJ recebe denúncia de envolvidos na morte do cinegrafista Santiago Andrade 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040F3CFB607838E03D0403C31FFD532AD4C50244283D1B
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156305


 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Segunda Turma: revisão de benefício previdenciário não exige paralelismo das formas 
• Falta de provas na ação reintegratória leva à extinção com resolução de mérito 
• Pensão mensal fixada como indenização por morte não pode ser exigida de uma só vez 
• Omissão deliberada sobre insolvência configura fraude à execução 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Artigos Jurídicos no Banco do Conhecimento 

Senhor Magistrado, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser disponibilizado na 
página das Doutrinas no Banco do Conhecimento. Desde já agradecemos a valiosa 
contribuição de Vossa Excelência. 

 

Fonte: dicac@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0058953-69.2011.8.19.0000 – rel. Des. Elizabeth Gregory, j. 11.03.2013 e p. 15.03.2013 

 

Fonte: Órgão Especial – OE 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
mailto:dicac@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BBE3EC63C7F749BBE5E3702990DBC3A4C502115D4741


 

Boletim do Serviço de Difusão nº 24                       Divulgado em 20-02-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Subsidiárias estrangeiras são incluídas na recuperação do Grupo OGX 
• Informações sobre o Assinador Livre 
• TJ do Rio entrega atos de nomeação a novos servidores 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Convênios que afetavam a isenção de ICMS da Zona Franca são declarados inconstitucionais 
• Plenário julga ADIs contra dispositivos de constituições estaduais 
• STF decide que cláusula de barreira em concurso público é constitucional 
• Liminar suspende cobrança adicional de ICMS em compras pela internet (atualizada) 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Súmula 505 fixa competência da Justiça estadual para ações sobre planos da Refer 
• STJ consolida entendimento sobre prazo para ação em caso de promissória sem força 

executiva 
• Nova súmula define prazo para ação contra emitente de cheque sem força executiva 
• Edital que limita vagas em cadastro de reserva elimina candidatos fora desse número 
• Prescrição de pretensão indenizatória em contrato de resseguro é de um ano 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156301
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260715
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260714
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260705
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260719


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos a atualização da página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente 
Forense - Geral - 1ª Instância e/ou 2ª Instância, em Prazos Processuais. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0064865-13.2012.8.19.0000 – rel. Des. José Carlos de Figueiredo, j. 21.10.2013 e p. 
30.10.2013. 

 

Fonte: OE – Órgão Especial 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 23                       Divulgado em 19-02-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Devedor de pensão alimentícia poderá ter nome inscrito em cadastros restritivos de crédito 
• Departamento de Distribuição do Poder Judiciário do Rio é recertificado 
• Justiça decide que programa de TV retire vídeos com sátiras a Gloria Perez 
• TJRJ condena administradores do antigo Banco Atlantis à indenização de R$ 112 milhões 
• Prazos processuais do dia 17/2 são suspensos no Fórum Regional da Pavuna 
• Edital do novo Concurso para a Magistratura fluminense deve ser publicado em março 
• Justiça do Rio lança selo eletrônico para substituir o de papel 
• Carnaval: Juizado de Grandes Eventos funcionará no Sambódromo 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004981088DD005C0857D34749FCDBFA1470F6C50249211B
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/156001


NOTÍCIAS STF 

 

• Negado recurso de auditoras fiscais que pediam nulidade de inquérito policial 
• Negado HC a juiz aposentado do TRF-2 que responde a ação penal 
• STF concede HC para permitir prisão domiciliar por falta de vaga em regime aberto 
• 2ª Turma nega pedido de anulação de julgamento que condenou ex-deputado estadual de 

RO 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Corte Especial mantém suspensão de venda de planos de saúde 
• Caso Escola Base: SBT é condenado por danos morais 
• Vara da Barra da Tijuca passa a decidir processos que envolvem o Brasileirão 2013 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

CICLO DE PALESTRAS 

 

TJRJ promove ciclo de palestras sobre Protocolo de Quioto 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Departamento de Promoção 
da Sustentabilidade (Deape) e da Comissão de Políticas Institucionais para Promoção da 
Sustentabilidade (Cosus), vai promover um ciclo de palestras com o tema “Protocolo de 
Quioto: resultados e preparativos para sua substituição – o que esperar do futuro das 
mudanças climáticas e suas repercussões na gestão pública”. As palestras acontecerão nos 
meses de março, abril, maio, agosto e setembro. 

 
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pelo site da Escola da Magistratura do Estado 
do Rio de Janeiro (Emerj), www.emerj.tjrj.jus.br. 

 
Os eventos serão realizados no auditório Des. José Navega Cretton, na Av. Erasmo Braga, 
115, 7º andar, Lâmina I, no Fórum Central. Mais informações podem ser fornecidas pelos 
telefones 3133-2336 e 3133-2338. 

 
Programação: 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260612
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260610
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260606
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260598
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260598
http://www.emerj.tjrj.jus.br/


18/03 – das 10 às 12h– Dra. Suzana Kahn Ribeiro- Repercussões da Ordem Internacional 
Climática sobre a Ordem Interna de cada País. 

 
07/04 – das 10 às 12h -Dep. Aspásia Camargo - Repercussões das Questões Climáticas sobre 
as Cidades. 

 
15/05 – das 10h às 12h - Prof. Haroldo Mattos Lemos- Repercussões das Questões 
Climáticas nas Contratações Públicas em face da Análise do Ciclo de Vida de Bens e 
Serviços. 

 
15/08 – das 16h às 18h – Prof. Rogério Rocco - Possíveis Repercussões das Questões 
Climáticas em Ordem Legislativa Nacional. 

 
23/09 – das 16h às 18h – Sérgio Besserman Vianna – Repercussões das Questões Climáticas 
sobre a Ordem Econômica-Administrativa dos Estados 

 
Mais informações... 

 

Fonte: DEAPE 

 

EMENTÁRIOS 

 

Foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, os Ementários de Jurisprudência Cível nº 
6/2014 e das Turmas Recursais nº 2/2014. 

Na edição nº 6/2014 foram selecionados julgados que tratam do tema Direito do 
Consumidor, tais como: Responsabilidade Civil do Transportador, Cirurgia Plástica 
Reparadora, Reparo de Veículo por Oficina Credenciada, Violação de Sepultura e Vício do 
Produto. 

A edição nº 2/2014 traz diversas decisões das Turmas Recursais Cíveis, Criminais e de 
Fazenda Pública, a saber: Cadeira Perpétua do Estádio Mário Filho, Queixa Crime – Prazo 
Decadencial e Servidor Público – Férias não Gozadas. 

 

Fonte: DJUR-SEPEJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 22                       Divulgado em 18-02-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/eventos/eventos2014/ciclodepalestras_repercussoesdaordeminternacionalclimaticas.html
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=176952&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=176952&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=176953&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=176952&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=176953&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0


 

• Prazos dos dias 12 e 13 de fevereiro da 1ª Vara de Família de Alcântara são suspensos 
• Polegar opta pelo silêncio em audiência no TJRJ 
• Concurso: Juizes Leigos do TJRJ 
• Araruama, Cabo Frio, Madureira e Belford Roxo já contam com novo controle de acesso 
• OE aprova resolução sobre política de comunicação institucional do TJRJ 
• TJRJ terá novo concurso para a magistratura 
• TJRJ lança Anuário da Justiça 2014 
• TJ do Rio realiza 318 audiências de conciliação 
• Órgão Especial modula efeitos de lei que reserva vagas a negros e índios em concursos 

públicos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Prefeitura de Caxias do Sul (RS) terá de pagar tratamento a portador de doença incurável 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Relator rejeita recurso de revista condenada a indenizar Fernando Collor 
• Intervenção indevida do Ministério Público em PAD anula demissão de auditor fiscal 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Matéria de Pessoal – Conselho da Magistratura 

Atualização – 6 novos enunciados 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155811
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155808
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155803
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260357


Comunicamos que a página de Enunciados conta com mais seis novos enunciados no tema 
Matéria de Pessoal – Conselho da Magistratura aprovados em sessão de julgamento do 
Egrégio Conselho da Magistratura, realizada em 06 de fevereiro de 2014. O ato Enunciado 
Sn1/2014 pode ser visualizado na página Matéria de Pessoal- Conselho da Magistratura. 

 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=176718
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=176718
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/mat-pessoal-cm.pdf


 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

mailto:seesc@tjrj.jus.br


• 0021373-54.2002.8.19.0021 – rel. Des. Fernando Foch, j. 05.02.2014 e p. 12.02.2014 

 

Fonte: Terceira Câmara Cível 
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NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Museu da Justiça promove visitas guiadas ao Antigo Palácio 
• Deape promove palestra para jovens integrantes de programas sociais 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Ocorre fraude à execução quando o executado aliena imóvel após citação em processo 
executivo 

• O desafio de tributar novas tecnologias 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Registro Público – Conselho da Magistratura 

Atualização – 2 novos enunciados 

 

A página de enunciados conta com mais dois novos enunciados no tema registro público – 
Conselho da Magistratura aprovados em sessão do egrégio Conselho da Magistratura, 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000490437BC467E1A7919EA37DEF574868B0C5025E0E1231
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155205


realizada em 06 de fevereiro de 2014. O ato Enunciado sn1/2014 pode ser visualizado na 
página Registro Público - Conselho da Magistratura. 

 

 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=176718&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/regist-public-cons-magist.pdf?v=1


 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

mailto:seesc@tjrj.jus.br


• 0050465-57.2013.8.19.0000 – rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 12.02.2014 e p. 
14.02.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 20                       Divulgado em 14-02-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6691 de 14 de fevereiro de 2014 - Dispõe sobre os critérios para instalação de 
sistemas de monitoração e gravação eletrônica de imagem de locais públicos. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Carnaval: Justiça vai funcionar em regime de plantão 24 horas 
• TJRJ realiza promoção e progressão funcional de 114 servidores 
• Justiça recebe denúncia contra Daniel Coutinho 
• Juiz autoriza demolição do Elevado da Perimetral 
• Justiça condena estado a indenizar portadora de necessidades especiais parada na Lei Seca 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Acolhido recurso em processo por calúnia e difamação contra Anthony Garotinho 
• Rejeitada denúncia contra deputado por falsidade ideológica em transferência de domicílio 

eleitoral 
• Desmembramento de inquéritos deve ser regra geral, decide STF 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A9751607EEA2E652365539529A7045AFC5025E4B2C0D
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/0f2335f8b010f23d83257c6000645557?OpenDocument
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155503
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260299
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260298
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260298
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260291


 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Quinta Turma mantém prisão preventiva de pastor acusado de estupro 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Comunicamos a atualização da página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente 
Forense - Geral - 1ª Instância e/ou 2ª Instância, em Prazos Processuais. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0181253-64.2010.8.19.0001 – rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro, j. 11.02.2014 e p. 
14.02.2014 

 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 
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NOTÍCIAS TJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calend_2013.pdf?v=3
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042677928120A57C29BF23494E5C8CB7BCC5025E4C053E


 

• TJRJ promoverá ciclo de palestras sobre Protocolo de Quioto 
• Justiça interdita abrigo de idosos em São Gonçalo 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• STF julga prejudicada ação em que Alerj pedia acesso a sigilo fiscal na “CPI das Milícias” 
• Julgada improcedente ADI contra proibição de policial exercer advocacia 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• STJ altera expediente no Carnaval 
• Reconhecimento de suspeição em PAD requer prova de violação da impessoalidade 
• Néfi Cordeiro é indicado para o cargo de ministro do STJ 
• Inclusão de expurgos na liquidação não viola coisa julgada 
• Restabelecida carga horária mínima de 480 horas para cursos de ingresso e formação inicial 

de magistrados 
• Torcedor não consegue suspender decisões que impõem cumprimento de penalidades 

contra Portuguesa 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Mapa do banco do conhecimento do PJERJ – atualização 

Acesse o MAPA no Banco do Conhecimento do PJERJ e conheça todos os links 
disponibilizados. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155203
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260206
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260179
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=1b332daa-8e59-4b5e-adfe-56f5b1401312&groupId=10136


O Banco do Conhecimento do PJERJ é constituído, principalmente, por um acervo 
jurisprudencial, legislativo e doutrinário selecionado e estruturado. Destinado a facilitar a 
realização das atividades jurídico-administrativas da instituição. 

Além disso possui uma coletânea de informações de interesse da comunidade jurídica, 
facilitando a disseminação e a comunicação de conteúdos que contribuem para o pleno 
exercício da cidadania. 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0107209.11.2009.8.19.0001 – rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 11.02.2014 e p. 
13.02.2014 

 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 18                       Divulgado em 12-02-2014 
 

 

EMENTÁRIOS 

 

Conforme comunicado anteriormente, os Ementários de Jurisprudência estão sendo 
publicados todas as quartas-feiras. 

Na edição nº 05, publicada hoje, 12 de fevereiro, foram selecionados julgados da área do 
Direito Privado, sendo abordados diversos temas, tais como: Mudança de gênero e prenome 
no registro civil, publicidade sensacionalista, síndrome da alienação parental, 
responsabilidade civil de clinica por transmissão do vírus da aids em transfusão de sangue, 
alimentos gravídicos e outros. 

Clique aqui e acesse o Ementário Cível nº 05/2014 

 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042B3B78774BBA1654A4F8E3F7C2B914D4C5025E3B1220
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CoDTipPubl=3&NumEmentario=2014000005
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CoDTipPubl=3&NumEmentario=2014000005


Fonte: DIJUR-SEPEJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Manicure de Barra do Piraí é condenada a 32 anos de prisão 
• TJ do Rio faz doação a escolas de São Gonçalo 
• Percentual de grãos integrais em pães deverá ser informado 
• Anuário da Justiça do Rio 2014 será lançado na próxima segunda-feira 
• TJ do Rio mantém decisão que libera exposição de obras de Di Cavalcanti 
• TJRJ participa de Ação Global em Angra dos Reis 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• 1ª Turma: Não cabe agravamento da pena por motivo torpe em crimes culposos 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Sexta Turma não verifica bis in idem na acusação contra réu que teria golpeado grávida para 
matar o feto 

• Advogado devedor de alimentos consegue direito a prisão especial 
• Terceira Turma aplica relativização da coisa julgada em investigação de paternidade 
• STJ admite aplicação preventiva da Lei Maria da Penha em ação cível 
• Quarta Turma nega pensão alimentícia a presa que cumpre pena pela morte dos pais 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

ENUNCIADOS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155301
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=260094


 

Enunciados do Conselho da Magistratura 

Matéria de pessoal 

A presidente do Conselho da Magistratura, desembargadora Leila Maria Carrilo C. Ribeiro 
Mariano, comunica aos senhores magistrados, membros do ministério público, da defensoria 
pública e das procuradorias estatais, advogados e demais interessados, que, em sessão de 
julgamento do egrégio Conselho da Magistratura, realizada em 06 de fevereiro de 2014, 
foram aprovados 06 enunciados em matéria de pessoal: 

1) Não cabe desaverbação do cômputo em dobro do saldo de licença-prêmio quando 
aproveitada para obtenção de abono de permanência. 

2) Os oficiais de justiça nomeados em outras funções que não exijam atividade externa não 
fazem jus à gratificação de locomoção, que tem natureza pro labore faciendo, pelo fato de 
não mais se encontrarem no exercício do cargo. 

3) O deferimento ou não do pedido de licença sem vencimentos é ato discricionário da 
administração. 

4) O servidor com pedido de aposentadoria anterior à data de validade dos efeitos funcionais 
e financeiros da lista de classificação e promoção das carreiras dos servidores integrantes do 
quadro único de pessoal do PJERJ não terá direito à inclusão na mesma. 

5) O magistrado que espontaneamente participa do regime de mutirão, mesmo fora da 
comarca de atuação, não faz jus a diárias, mas apenas ao pagamento da gratificação de 
cumulação, diante da peculiaridade da atividade desenvolvida. 

6) Descabe a inclusão da gratificação de locomoção aos proventos de aposentadoria devido a 
sua natureza indenizatória. 

Registro público 

8) Desnecessária a exigência do registro da promessa de compra e venda para fins de registro 
de escritura definitiva de compra e venda, desde que preservada a cadeia sucessória 
dominial, e respeitado o princípio da continuidade registral. 

9) É dispensada a exigência de apresentação da guia de recolhimento do Itbi, quando na 
escritura pública de promessa de compra e venda, houver menção expressa quanto ao 
efetivo recolhimento. 

Rio de janeiro, 06 de fevereiro de 2014 

(a) Desembargadora Leila Mariano 

Presidente do Conselho da Magistratura 

 



Fonte: DJERJ 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0013111-09.2004.8.19.0066 – rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 18.12.2013 e p. 
17.01.2014 

 

Fonte: DICAC - SERED 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 17                       Divulgado em 11-02-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça defere pedido de transferência de Polegar para presídio federal 
• Plantão judiciário do TJRJ decreta prisão de suspeito de disparar artefato explosivo em 

manifestação 
• Centro de Conciliação realiza 79% de acordos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• Liminar mantém curso de ação penal contra acusado de agredir companheira 
• Negada liminar a integrante de facção criminosa que quer ser transferido para o RJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000495F66CBF67DBA73FEA83CBEB9CDA744CC502592C5E31
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/155001
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=259939
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=259914


 

• Falta de teses defensivas impede submissão de inimputável ao júri popular 
• Arcanjo Ribeiro é mantido em prisão federal em Rondônia 
• Segunda Turma mantém IPCA como índice de correção em condenação contra a Fazenda 

paulista 
• Viplan e outros permissionários de transporte público no DF não serão indenizados 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Legislação Ambiental 

Naveguem na página de Legislação Ambiental Municipal em Legislação e conheçam a 
disponibilização das referidas legislações nas páginas das 64 prefeituras do Estado do Rio de 
Janeiro. 



 

 

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0002233-14.2013.8.19.0000 – rel. Des. Odete Knaack de Souza, j. 02.12.2013 e p. 11.12.2013 

 

Fonte: Órgão Especial – OE 

 

mailto:%20seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000475CA1EE640859CA17F38815A4741B374C502514C513B


Boletim do Serviço de Difusão nº 16                       Divulgado em 10-02-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ condena quatro milicianos da 'Liga da Justiça' 
• Órgão Especial julga inconstitucional lei municipal de Barra do Piraí 
• TJRJ nega pedido de Santa Casa para impedir licitação de cemitérios 
• TJ mantém condenação de deputada por improbidade administrativa 
• Policiais vão responder por operação que deixou cinco mortos em favela do Rio 
• Fórum Regional do Méier: prazos processuais do dia 7 foram suspensos 
• Órgão Especial declara inconstitucional artigo de decreto sobre ICMS 
• Ouvidoria do TJRJ divulga estatísticas de janeiro 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Penalidade de demissão declarada mas não aplicada mantém validade 
• As consequências do jeitinho brasileiro na adoção ilegal de crianças 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

• Comunicamos que foi disponibilizado nos destaques na página inicial do Banco do 
Conhecimento - Decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Humberto Martins, nos termos 
dos autos do Processo Administrativo n. 2013-239150 – TJERJ. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154509
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento


JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0130134-35.2008.8.19.0001 – rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 05.02.2014 e p. 
07.02.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 15                       Divulgado em 07-02-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Belford Roxo terá de regularizar concurso para Guarda Municipal 
• Justiça condena banco por cancelar cartão de inadimplente 
• TJ do Rio garante 'Aluguel social' a uma das vítimas das chuvas na Região Serrana 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

 

• STF julga improcedente ação que pedia fim do ICMS em transporte de passageiros 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Reclamação discute prescrição de débito fiscal após adesão a programa de parcelamento 
• Concessionária deve pagar indenização por morte em rodovia 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000413FC56B8FEAF0EA7CBB66FDA9830505EC5025D164949
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154502
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idCOnteudo=259570


 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

• Comunico, para avaliação de divulgação, que foi atualizada a página Informativo de 
Suspensão de Prazos e de Expediente Forense – Institucional - Atos Oficiais do PJERJ/ 2014, 
no Banco do Conhecimento, em Prazos Processuais. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0064771-31.2013.8.19.0000 – rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, j. 04.02.2014 e p. 
07.02.2014 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 14                       Divulgado em 06-02-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Federal nº 12.955, de 5 de fevereiro de 2014 - Acrescenta § 9º ao art. 47 da Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para estabelecer prioridade 
de tramitação aos processos de adoção em que o adotando for criança ou adolescente com 
deficiência ou com doença crônica. 

 

Fonte: Presidência da República 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000439F9474B2C4DBA859396D6E1727D7906C5025C4C3E4D
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12955.htm


 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Presidente do TJRJ faz balanço do primeiro ano de gestão 
• Novo membro do TRE é empossado 
• TJRJ suspende prazos processuais da última terça-feira, dia 4 
• Teresópolis: prazos suspensos de 5 a 7/2 no JEC e na Vara da Infância 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Quadro de Avisos do STJ traz informações úteis aos operadores do direito 
• Admitida reclamação sobre juros moratórios na repetição de indébito tributário 
• Quinta Turma não reconhece crime continuado entre roubo e latrocínio 
• Quarta Turma garante transmissão de bens a herdeiros de fideicomissário morto 
• Quarta Turma determina revisão de contrato que gerou dívida bilionária 
• STJ alcança produtividade recorde em julgamentos 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

• Comunicamos que foi atualizada a página Informativo de Suspensão de Prazos e de 
Expediente Forense – Geral - 1ª Instância e/ou 2ª Instância, no Banco do Conhecimento, em 
Prazos Processuais. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153913
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153912
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais


 

• 0016191-45.2005.8.19.0001 – rel. Des. Milton Fernandes de Souza, j. 28.01.2014 e p. 
06.02.2014 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 13                       Divulgado em 05-02-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Telemar foi a empresa mais acionada em janeiro nos juizados especiais cíveis do Rio 
• ESAJ recebe inscrições para cursos on-line 
• EMERJ oferece especialização em Direito Administrativo 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Falta de impugnação mantém decisão que aplicou desconsideração da pessoa jurídica em 
alimentos 

• Novos valores e nova forma de recolhimento de custas processuais e de porte de remessa e 
retorno 

• Quinta Turma: ação penal por descaminho não depende de processo administrativo 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C65F8C11601BCE5873E04C11253E9189C5025B2D0656
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153911
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154202


• Comunicamos que foi disponibilizada a Dissertação de Mestrado do Servidor João Alves 
Bastos sob o título Hermenêutica das Sentenças Judiciais em Doutrina no Banco do 
Conhecimento. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0064658-77.2013.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, dm. 27.11.2013 e p. 04.02.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 12                       Divulgado em 04-02-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ decreta prisão preventiva de homem acusado de jogar ex-noiva do terraço 
• Chefes de serventia do 9º Nur deverão participar de curso de capacitação 
• Prazos do MP dos dias 30 e 31 de janeiro foram suspensos em cinco varas criminais da 

Capital 
• TJ do Rio condena rede hospitalar por diagnóstico errado 
• Órgão Especial homenageia Desembargador Mario Paulo 
• TJRJ fecha janeiro com mais um mutirão de conciliação 
• Justiça do Rio defere liminar reduzindo o número de cargos comissionados na Câmara de 

Vereadores 
• TJRJ abre vagas para Plantão Judiciário noturno 
• TJRJ institui grupo de trabalho para avaliação e aprimoramento dos Juizados Especiais Cíveis 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30924/joao-alves-bastos.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/dissertacoes-de-mestrado
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044D4106326B183846FCC9A7999B364BCCC5025030610A
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153910
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/154004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153906
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153903


NOTÍCIAS STF 

 

• Presidente do STF abre Ano Judiciário de 2014 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Tribunal da Cidadania inaugura ano judiciário de 2014 
• Reclamação questiona prazo prescricional em processo sobre conversão de salário para URV 
• Legislação Aplicada traz Lei de Improbidade com a jurisprudência do STJ 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

Banco de Sentenças – Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Informamos que, em Direito Previdenciário, foram disponibilizadas sentenças classificadas 
nos seguintes assuntos: 

Direito Previdenciário 

Pecúlios (Art. 81/5) / Benefícios em Espécie 

Pensão por Morte (Art. 74/9) / Benefícios em Espécie 

Disposições Diversas Relativas às Prestações 

Correção Monetária de Benefício Pago com Atraso / Reajustes e Revisões 
Específicas/ RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões Específicas 

Execução Previdenciária- Liquidação/Cumprimento/Execução 

Obrigação de Fazer e Não – Fazer- Liquidação/Cumprimento/Execução 

Honorários Advocatícios / Sucumbência/ Partes e Procuradores 

Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública/ Sucumbência/ 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/VerNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=259285
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprevidenciario/0090929-62.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprevidenciario/0419669-20.2010.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprevidenciario/0186337-17.2008.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprevidenciario/0003264-53.2010.8.19.0007.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprevidenciario/0003264-53.2010.8.19.0007.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0007349-43.2007.8.19.0054.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0120768-69.2008.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0210498-57.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0016778-71.2011.8.19.0061.doc


Partes e Procuradores 

 

Alem disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0017795.52.2012.8.19.0209 – rel. Des. Luciano Silva Barreto, j. 07.08.2013 e p. 03.02.2014 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0031501-16.2013.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo Passos – j. 21/01/2014 - Décima 
Oitava Câmara Cível 

 

Fonte: TJERJ 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 11                       Divulgado em 03-02-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoprocessualcivil/0016778-71.2011.8.19.0061.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300137941
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300222456


• Súmula da Jurisprudência Predominante SN1 - Súmula da Jurisprudência Predominante do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Republicada em 31.01.2014 no Djerj, adm, n. 
101, p. 19. 

• Presidente do TJ participa de posse de nova administração da Amaerj 
• TJRJ decreta prisão preventiva de 12 acusados de participar da invasão do Fórum de Bangu 
• Presidente do TJRJ mantém liminar e prefeito de Araruama vai continuar afastado 
• Nota de Esclarecimento sobre a comarca de Cambuci 
• Justiça decreta prisão preventiva de Daniel Coutinho 
• 'A pena como instrumento da contenção da violência' em pauta na Emerj 
• Justiça determina que empresa médica mantenha home care em São João da Barra 
• Emerj forma primeira turma de pós-graduação em Direito Administrativo 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF 

• Direto do Plenário: Presidente do STF abre Ano Judiciário 2014 
• Liminar assegura a advogada cega o direito de peticionar em papel 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Sessão da Corte Especial abre o ano judiciário de 2014 
• Google não consegue suspender multa por descumprir ordem judicial 
• Uso da internet em crime não basta para determinar competência da Justiça Federal 
• Desvio de função: servidores batem à porta do Judiciário para pedir diferenças salariais 
• Prazos processuais voltam a correr 
• Após 30 anos, condômino pode continuar usando área comum sem pagar 
• Candidato tem mandado de segurança negado por falta de comprovação da autoridade 

coatora 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=150637&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153209
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153205
http://www.stf.jus.br/portal/cms/VerNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=259253
http://www.stf.jus.br/portal/cms/VerNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=259216


 

• Comunicamos para divulgação que foi disponibilizado nos destaques na página inicial do 
Banco do Conhecimento - Decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Humberto Martins, nos 
termos dos autos do Processo Administrativo n. 2013-239150 - TJERJ 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0033433-73.2012.8.19.0000 – rel. Des. Maria Augusta Vaz, j. 23.09.2013 e p. 25.09.2013 

 

Fonte: Órgão Especial – OE 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 10                       Divulgado em 30-01-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Presidente Leila Mariano institui comissão para gerenciamento do portal do TJ 
• Justiça condena ex-vereador Deco e outros integrantes de milícia 
• Justiça publica edital para intimação de interessados em ação civil pública contra a 

Leader.com.br 
• Atividades e prazos processuais da 1ª Vara de Família de Alcântara foram suspensos 
• TJRJ e UERJ se unem em prol da educação e sustentabilidade 
• TJRJ define competência dos Juizados de Violência Doméstica 
• TJRJ determina normalização do fornecimento de água na Região dos Lagos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=32831420&sReg=201202293613&sData=20131209&sTipo=5&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=32831420&sReg=201202293613&sData=20131209&sTipo=5&formato=PDF
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F0589CE5A0B4B37682048A81113A5E92C502425D4440
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152710
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/153001


 

• Segunda Turma afasta estado de Minas do polo passivo em ação sobre cobrança de ICMS 
• Novo regulamento da Ouvidoria do STJ será encaminhado ao CNJ 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

• Comunicamos que foi atualizada a página de Legislação Ambiental no Banco do 
Conhecimento no tema 

Sustentabilidade Ambiental. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0058835-66.2006.8.19.0001 – rel Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 22.01.2014 e p. 
27.01.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 
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NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça condena Supervia por mão presa em trem 
• Prazos processuais serão suspensos nos dias 3 e 4 para a Defensoria Pública em 34 serventias 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/legislacao/legislacao-ambiental
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1201831/sustentabilidade-ambiental.pdf?v=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000418E609667D0B1439A43246C19CD7572FC50259565C04
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152803


• Justiça suspende prazos dos processos eletrônicos da 2ª instância no dia 27/1 
• Atividades e prazos processuais do Fórum de Alcântara foram suspensos nesta segunda 
• Mutirão de conciliação realiza audiências com Banco Santander e Light 
• TJ do Rio condena ex-diretores da Nucleos a indenizar o fundo de pensão 
• Tribunal de Justiça do Rio reduz em 35% trânsito de presos nos fóruns 
• Juiz Leigo: edital será publicado até o final de janeiro 
• TJ do Rio proíbe 'rolezinho' em shopping de Niterói 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Suspensão de segurança não pode ser utilizada como recurso 
• Intimação do MP exige acesso integral ao processo e apensos, sejam físicos ou digitais 
• Jus sperniandi: quando o inconformismo natural se torna abuso do direito de recorrer 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

• Comunicamos que foram atualizados os links relacionados abaixo, na página de Pesquisa 
Selecionada no tema Responsabilidade Civil, realizada pela equipe de jurisprudência, no 
Banco do Conhecimento em Jurisprudência no Grupo Direito Civil e que também pode ser 
visualizada em consultas/ jurisprudência/ pesquisa selecionada/ direito civil. 

Erro no Tratamento Odontológico 

Jazigo Perpétuo 

Publicação de Fotografia em Matéria Jornalística 

Queda de Marquise 

Responsabilidade Solidária - Acidente de Trânsito 

Risco da Atividade - Fortuito Interno 

Rompimento de Noivado 

Seguro Obrigatório DPVAT - Indenização – Compensação 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152602
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/erro-tratamento-odontologico.pdf?=V1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/jazigo-perpetuo.pdf?=V1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/publicacao-foto-materia.pdf?=V1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/queda-de-marquise.pdf?=V1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/respons-solidaria-acidente-transito.pdf?=V1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/resp-civil-risco-atividade-fortuito-interno.pdf?=V1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/rompimento-noivado.pdf?=V1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/dpvat.pdf?=V1


Teoria da Perda de uma Chance 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0014782-11.2009.8.19.0028 – rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 22.01.2014 e p. 
27.01.2014 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 
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NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Posse do novo 1º Vice-Presidente do TJRJ se realizará na próxima segunda, dia 27 
• Órgão Especial publica novo texto de resolução sobre promoção e remoção de magistrados 
• Empresa de telefonia é condenada por falhas de serviço em Bom Jardim 
• Manual do Portal de Serviços 
• Presidente do TJRJ e DGDIN apresentam projeto 'Efetividade de Jurisdição Empresarial' 
• TJRJ vai realizar audiência com grupo que mantém Gama Filho e UniverCidade 
• Juiz de Campos determina que concessionária faça melhorias na BR-101 
• Ouvidoria Geral do Poder Judiciário divulga estatísticas de atendimento do ano de 2013 
• Justiça suspende antecipação da licitação para obras do BRT Transbrasil 
• TJ nega recurso de servidor contra alterações no regime jurídico da Guarda Municipal 
• Justiça recebe denúncia contra DahasZarur, ex-provedor da Santa Casa 
• Juíza orienta pais sobre 'rolezinhos' 
• Mutirão regista 71,6% de acordos em ações de empresas de telefonia 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/teoria-perda-chance.pdf?=V1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000416E58649D01A64DFE1BAF2A0C165140BC50259611A1D
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150718
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151810
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/152001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151812
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151811
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151813
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151806


NOTÍCIAS STF 

• Turmas do Supremo tiveram competências ampliadas nos últimos anos 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• As obrigações do fiador no contrato de locação (Correção) 
• Traficante Marcinho VP continua em solitária, sem direito a banho de sol 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

• Comunicamos que foi atualizada a página Informativo de Suspensão de Prazos e de 
Expediente Forense - Institucional - Atos Oficiais do PJERJ – 2014, no Banco do 
Conhecimento, em Prazos Processuais. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0020482-70.2006.8.19.0028 – rel. Des. Celso Ferreira Filho, j. 14.01.2014 e p. 17.01.2014 

 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 
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http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=258362
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf?v=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2014.pdf?v=1
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300178985


 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Gafisa é condenada a pagar R$ 10 mil de indenização por demora na entrega de imóvel 
• Atividades e prazos processuais da 37ª Vara Criminal da Capital foram suspensos no dia 17/1 
• Inaugurado o sistema de videoconferência na Auditoria Militar 
• Nota Pública da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso 
• Presidente Leila Mariano inaugura as novas instalações da Auditoria da Justiça Militar 
• TJRJ garante diploma a aluna da Gama Filho 
• TJ do Rio impede torcida organizada do Vasco de frequentar jogos por um ano 
• Liminar garante aos alunos da Gama Filho e UniverCidade a interrupção de pagamentos 
• TJ do Rio decreta prisão preventiva de advogados acusados de fraudar ações 
• TJRJ lança curso de especialização em Administração Judicial 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Sexta Turma nega prisão preventiva domiciliar a acusado que alegou doença grave 
• Honorários não podem ser recebidos em cumprimento provisório de sentença 
• Aprovados em concurso que não viram convocação exclusiva no Diário Oficial têm direito à 

nova convocação 
• Configuração de crime de apropriação indébita previdenciária não exige dolo específico 
• As obrigações do fiador no contrato de locação - atualizada 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

Banco de sentenças – atualização 

 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151801


Informamos que, em Direito Administrativo, foram disponibilizadas sentenças classificadas 
nos seguintes assuntos: 

 

Direito Administrativo 

Anulação / Concurso Público / Edital 

Assistência Médico-Hospitalar / Sistema Remuneratório e Benefícios / Militar 

Concessão / Pensão / Servidor Público Civil 

Índice da URV Lei 8.880/1994 / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão/ 
Servidor Público Civil 

Enquadramento / Regime Estatutário / Servidor Público Civil 

Adicional por Tempo de Serviço / Sistema Remuneratório e Benefícios / Servidor 
Público Civil 

Auxílio-Alimentação / Sistema Remuneratório e Benefícios / Servidor Público Civil 

Auxílio-Transporte / Sistema Remuneratório e Benefícios / Servidor Público Civil 

Férias / Sistema Remuneratório e Benefícios / Servidor Público Civil 

Férias/ Sistema Remuneratório e Benefícios / Servidor Público Civil 

Gratificações Estaduais Específicas/ Sistema Remuneratório e Benefícios / 
Servidor Público Civil 

Gratificações Estaduais Específicas/ Sistema Remuneratório e Benefícios / 
Servidor Público Civil 

Gratificações Municipais Específicas / Sistema Remuneratório e Benefícios / 
Servidor Público Civil 

Irredutibilidade de Vencimentos / Sistema Remuneratório e Benefícios / Servidor 
Público Civil 

Piso Salarial / Sistema Remuneratório e Benefícios / Servidor Público Civil 

Revisão Geral (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988) / Sistema 
Remuneratório de Benefícios / Servidor Público Civil 

Subsídios / Sistema Remuneratório e Benefícios / Servidor Público Civil 

Teto Salarial / Sistema Remuneratório e Benefícios / Servidor Público Civil 

http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0009395-75.2009.8.19.0008.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0140196-32.2011.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0060041-42.2011.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0006159-50.2011.8.19.0007.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0006159-50.2011.8.19.0007.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0011212-59.2009.8.19.0014.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0009635-92.2009.8.19.0031.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0009635-92.2009.8.19.0031.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0039000-84.2009.8.19.0002.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/1017180-21.2011.8.19.0002.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0000154-53.2009.8.19.0016.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0210670-28.2011.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0034375-05.2012.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0034375-05.2012.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0225046-19.2011.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0225046-19.2011.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0040891-45.2009.8.19.0066.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0040891-45.2009.8.19.0066.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0421726-40.2012.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0421726-40.2012.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0066500-31.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0050757-39.2013.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0050757-39.2013.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0309533-19.2011.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0068940-97.2009.8.19.0001.doc


Teto Salarial / Sistema Remuneratório e Benefícios / Servidor Público Civil 

 

Alem disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 
• 0066005-48.2013.8.19.0000 – rel. Des. Cairo Ítalo França David, j. 18.12.2014 e p. 21.01.2014 

 

Fonte: Quinta Câmara Criminal 
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NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ realiza promoção e progressão funcional de 69 servidores 
• Justiça indefere liminar para proibir 'rolezinhos' em Niterói 
• Novas instalações da Auditoria Militar serão inauguradas amanhã 
• Justiça mantém suspensão de cobrança de pedágio na região de Campos 
• Formandos de Direito da Unigranrio comemoram conclusão de curso no Museu da Justiça 
• Magistrados e servidores aposentados e pensionistas de magistrados devem fazer 

recadastramento a partir de fevereiro 
• Esaj disponibiliza programação semestral de cursos presenciais e on-line 
• Ouvidoria Geral do Poder Judiciário divulga estatísticas de atendimento de dezembro 
• TJRJ libera uso de paletó e gravata durante o verão 
• TJRJ e CNJ publicam regras sobre crianças e adolescentes durante Copa do Mundo 

 

http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0081281-58.2009.8.19.0001.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AAA8BBF09727918911F403069EA4F7E1C502580F0D1B
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151302


Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Mesmo com a falta de sala especial, advogado não cumprirá prisão domiciliar 
• Efeito retroativo de alteração em contrato social invalida procuração que permitiu alienação 

de imóveis 
• Direito a herança pode ser defendido por apenas um dos herdeiros 
• Arquivamento equivocado de sindicância não impede instauração de PAD 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

• Informamos que foi criado o link para a pesquisa Suprimento Judicial de Consentimento para 
Viagem ao Exterior - Mudança de Domicílio, na página de Pesquisa Selecionada no tema 
Guarda, realizada pela equipe de jurisprudência, no Banco do Conhecimento, em 
Jurisprudência, no Grupo Direito Civil e que também pode ser visualizada em consultas/ 
jurisprudência/ pesquisa selecionada/ direito civil. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0019453-93.2012.8.19.0021 – rel. Des. Ferdinaldo Nascimento, j. 23.09.2013 e p. 25.09.2013 

 

Fonte: OE – Órgão Especial 
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http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/975306/sup-jud-viag-exterior.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/975306/sup-jud-viag-exterior.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000436D30FA7649AC456503BA166F7856255C502424C1630


 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• TJRJ começa a pagar nesta quarta-feira precatórios atrasados do estado 
• Prazos processuais do dia 13 também são suspensos no V Juizado Especial Cível 
• Justiça nega recurso de viúva da Mega-Sena 
• Concurso para a magistratura: 28 candidatos passam para a próxima fase 
• Juizados dos aeroportos fecham 2013 com mais de 12 mil atendimentos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• STJ reconhece inadimplência do Grêmio em contrato de cessão de jogador firmado com o 
Flamengo 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

 

A partir de 08/01/2014 os Ementários de Jurisprudência serão publicados somente às 
quartas-feiras, da seguinte forma: Ementário Cível, na primeira, segunda e terceira quartas-
feiras do mês. Ementário das Turmas Recursais, na terceira quarta-feira do mês e Ementário 
Criminal, na última quarta-feira do mês. Caso ocorra feriado ou ponto facultativo, a 
publicação se dará no primeiro dia útil seguinte. 

Acórdão do Ementário Cível nº 01 de 2014 republicado por conter incorreção quanto ao 
relator. Sendo o relator designado para este acórdão a Des. Maria Augusta Vaz Monteiro de 
Figueiredo. 

Ementa nº 12 

REPRESENTACAO POR INCONSTITUCIONALIDADE 

LEI ESTADUAL N. 6192, DE 2012 

REGIME DE PRIMEIRO EMPREGO 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/151001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150410
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150411
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150408
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150407


BENEFICIO FISCAL 

VIOLACAO AO PRINCIPIO DA LIVRE CONCORRENCIA 

INCONSTITUCIONALIDADE 

Representação de Inconstitucionalidade. Lei 6192/2012, do estado do Rio de Janeiro. 
Contratação de pessoas sem experiência, mesmo regime de primeiro emprego, no 
percentual de 10%, do total de empregados, como condição para o contribuinte obter 
benefícios fiscais relativos ao Icms. Legislação de natureza tributária. Competência estadual. 
Violação dos princípios da isonomia material, razoabilidade, livre iniciativa e livre 
concorrência. Inexistência, de fato, de facultatividade de adesão. A lei em causa não trata de 
norma atinente ao trabalho, mas sim de obrigação de contratar inexperientes como condição 
para obter benefício fiscal, não regulando relação entre empregado e empregador. 
Competência da Justiça Estadual. Afronta ao artigo 196, II, da CE, que cuida da isonomia 
tributária, pois contribuinte que gozasse do benefício antes da lei, alvo da representação, 
estaria em situação vantajosa em relação aos que, depois dela, pretendam obter o benefício 
tributário, porque estes teriam de contratar pessoas inexperientes, ao contrário daqueles, o 
que, inclusive, comprometeria o princípio da livre concorrência, constitucionalmente 
previsto, em razão de reflexos diretos nos custos de produção e na competitividade no 
mercado. Inexistência de facultatividade na adesão ao benefício, na medida em que o 
empresário não tem tal opção na realidade tributária e concorrencial do país, pois sabe-se da 
correlação do excesso de tributos com o estabelecimento do preço do produto ou serviço. 
Afronta também ao princípio da livre iniciativa, na medida em que inibe a escolha dos 
melhores profissionais, já que, forçando a contratação dos inexperientes, põe em risco a 
empresa, que deixa de se guiar por princípios ínsitos à inciativa privada, sendo o principal a 
busca do lucro, para atender política estatal que não tem este como objetivo. Outrossim, não 
tem a lei razoabilidade nos tríplices aspectos da necessidade, adequação e proporcionalidade 
no sentido estrito. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 6192/2012, do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 

0026148-29.2012.8.19.0000 – Direta de Inconstitucionalidade 

OE – Secretaria do Tribunal Pleno e Órgão Especial – 

Luiz Felipe da Silva Haddad – relator originário - Julg: 06/11/2013 

 

Fonte: DJERJ 

 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0043909-73.2012.8.19.0000 – rel. Des. Otávio Rodrigues, j. 09.09.2013 e p. 13.09.2013 

http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0026148-29.2012.8.19.0000
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C54C0391D776044E15D3429056E182EAC5023F544848


 

Fonte: OE – Órgão Especial 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 4                         Divulgado em 13-01-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• Justiça proíbe pedágio em trecho da BR 101 que corta Campos 
• Antigo Palácio da Justiça é cenário para gravação de nova série do GNT 
• Tribunal de Justiça do Rio é o melhor do país em julgamento de crimes de corrupção 
• Desembargador Nascimento Póvoas Vaz recebe homenagem 
• Cadastro Presencial 
• Estado do Rio é proibido de divulgar imagens de presos preventivos 
• Lei sobre encaminhamento de licitações à Câmara de Barra do Piraí é inconstitucional 
• Órgão Especial julga inconstitucional lei sobre controle de zoonoses em Nova Friburgo 
• Tribunal de Justiça reforça a segurança nos fóruns do interior 
• Esaj promove curso on-line sobre objetividade e segurança digital 
• Mutirão do TJRJ alcança 87% de acordos em ações contra Light e Nextel 
• Atos notariais e registrais terão selo de fiscalização eletrônico a partir de março 
• Prazos processuais dos dias 9 e 10 são suspensos no V Juizado Especial Cível (Copacabana) 
• Justiça do Rio recebe denúncia contra casal acusado de prática de atos obscenos durante JMJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Apesar de possuir outro imóvel, companheira sobrevivente tem direito real de habitação 
• Cabe à montadora provar que não houve defeito em acionamento de air bag 
• Criança nascida de barriga de aluguel será mantida com pai que a registrou 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150713
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150708
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150406


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

• Banco de Sentenças – Atualização 

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças selecionadas, 
classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 
Informamos que, em Direito Civil, foram disponibilizadas sentenças classificadas nos 
seguintes assuntos: 

Direito Civil 

Imissão / Posse 

Direitos e Deveres do Condômino / Condomínio em Edifício 

Servidão/Coisas 

Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade / Sociedade 

Defeito, Nulidade Ou Anulação / Ato Ou Negócio Jurídico 

Imputação do Pagamento 

Enriquecimento sem Causa 

Arrendamento Mercantil 

Contratos Bancários / Espécies de Contratos / Obrigações 

Despejo Por Denúncia Vazia / Locação de Imóvel / Espécies de Contratos 

Fiança / Espécies de Contratos 

Depósito / Espécies de Contratos 

Mútuo / Espécies de Contratos 

Representação Comercial / Espécies de Contratos 

Aquisição / Posse / Coisas 

Hipoteca / Coisas 

Direitos e Títulos de Crédito / Penhor 

Imissão / Posse 

Promessa de Compra e Venda / Coisas 

Uso 

Dissolução / Sociedade 

http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0078978-67.2006.8.19.0004.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0307341-84.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0002987-56.2006.8.19.0046.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0108136-06.2011.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0020820-88.2012.8.19.0204.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0000512-94.2011.8.19.0065.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0002379-28.2004.8.19.0208.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0001804-69.2011.8.19.0080.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0001128-23.2009.8.19.0006.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0121211-54.2007.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0012933-29.2012.8.19.0212.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0002204-94.2006.8.19.0036.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0257608-52.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0048019-20.2009.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0012727-57.2009.8.19.0038.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0050343-12.2011.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0009631-10.2012.8.19.0206.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0011098-30.2007.8.19.0002.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0006825-64.2010.8.19.0208.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0013484-26.2009.8.19.0014.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0136931-95.2006.8.19.0001.doc


Fato Jurídico Ato jurídico/Negócio Jurídico/ Prescrição e Decadência 

Esbulho, Turbação, Ameaça / Posse/ Coisas 

Adjudicação Compulsória/Propriedade (L1ºF)/ Coisas 

Usucapião Extraordinária/ Aquisição/ Propriedade (L1ºF)/ Coisas 

Condomínio/ Propriedade (L1ºF)/ Coisas 

Condomínio/ Propriedade (L1ºF)/ Coisas 

Administração/ Condomínio em Edifício/ Propriedade (L1ºF)/ Coisas 

Direito e Deveres Condôminos/ Condomínio em Edifício/ Propriedade (L1ºF)/ Coisas 

Direito de Vizinhança /Propriedade (L1ºF)/ Coisas 

Direito de Vizinhança/ Propriedade (L1ºF)/ Coisas 

Reivindicação/ Propriedade (L1ºF)/ Coisas 

Retificação de Área de Imóvel/ Propriedade (L1ºF)/ Coisas 

Autofalência/ Recuperação Judicial e Falência/Empresas 

Concurso de Credores/ Recuperação Judicial e Falência/Empresas 

 

Alem disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito, 
por meio de ferramenta <editar><localizar> 

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0422033.91.2012.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, decisão monocrática 25.11.2013 e 
p. 28.11.2013 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0015750-12.2011.8.19.0209.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0028393-93.2001.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0006084-17.2008.8.19.0021.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0134908-79.2006.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0042878-35.2000.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0103772-93.2008.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0362061-93.2012.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0236003-16.2010.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0126137-15.2006.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0255870-92.2010.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0007155-07.2009.8.19.0011.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0001176-38.2005.8.19.0065.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0242965-84.2012.8.19.0001.doc
http://webserver.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0004044-87.2008.8.19.0063.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040743B179903252F77996E7991846AF68C5024F533F3C


 

Boletim do Serviço de Difusão nº 3                         Divulgado em 10-01-2014 
 

 

NOTÍCIAS TJERJ 

 

• I Juizado da Violência Doméstica contra a Mulher começa a funcionar no Fórum Central 
• Credores do estado que aguardavam anos na fila vão receber precatórios a partir do dia 15 
• Juizados dos aeroportos realizam 885 atendimentos durante recesso 
• TJ do Rio condena ex-prefeita de São Gonçalo 
• ESAJ oferece curso de especialização em Administração Judicial 
• TJRJ convoca 71 técnicos e analistas 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

• Investidor que adquire milhares de contratos de participação financeira não tem os mesmos 
direitos do consumidor final de linha telefônica. 

• PMs denunciados por envolvimento no caso Amarildo seguem presos em Bangu (RJ). 
• Liminar garante permanência no Brasil de menor cuja guarda está sendo disputada pelas 

avós. 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

 

• Atualização da página do Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/150201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/suspensao-dos-prazos-processuais


JURISPRUDÊNCIA 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0061864-83.2013.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, decisão monocrática de 19.11.2013 
e p. 25.11.2013. 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 2                         Divulgado em 08-01-2014 
 

 

AVISO DA COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

 

• A partir de 08/01/2014 os Ementários de Jurisprudência serão publicados somente às 
quartas-feiras, da seguinte forma: Ementário Cível, na primeira, segunda e terceira quartas-
feiras do mês. Ementário das Turmas Recursais, na terceira quarta-feira do mês e Ementário 
Criminal, na última quarta-feira do mês. Caso ocorra feriado ou ponto facultativo, a 
publicação se dará no primeiro dia útil seguinte. 

 

Fonte: DJERJ 

 

JURISPRUDÊNCIA 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 

 

• 0001021-50.2008.8.19.0026 – Rel. Des. Cláudio Tavares de Oliveira Junior – j. 18/12/2013 – 
p. 19/12/2013. 

 

• 0056182-21.2011.8.19.0000 – Rel. Des. Elizabete Alves de Aguiar – j. 18/12/2013 – p. 
19/12/2013. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E30FE802C2550A59A9D0C65244B8FFA3C5024E526324
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040BF5402F7B006603B45A332B5D7C2EA2C50255095659
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A4B3296FFDC3784D982AC10B17915073C50254605E4E


• 0180706-29.2007.8.19.0001 – Rel. Des. Elizabete Alves de Aguiar - Julgamento: 18/12/2013 – 
p. 19/12/2013. 

 

• 0010307-24.2010.8.19.0045 – Rel. Des. Antonio Jayme Boente – j. 17/12/2013 – p. 
19/12/2013. 

 

• 0002816-72.2002.8.19.0068 – Rel. Des. M. Sandra Kayat Direito – j. 17/12/2013 – 
p.19/12/2013. 

 

Fonte: TJERJ 

 

JULGADOS INDICADOS 

 
• 0015111-05.2008.8.19.0207 – Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto – j. 09/10/2013 – p. 

10/10/2013. 
 

Fonte: DECCO-DICAR-SERED 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 1                         Divulgado em 07-01-2014 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO 

 

• Lei Estadual nº 6657, de 26 de dezembro de 2013 - Dispõe sobre a uniformização do 
procedimento para a realização de leilões de veículos que se encontrem em depósitos de 
responsabilidade direta ou indireta do Poder Público no território do estado do Rio de 
Janeiro e dá outras providências. 

 

Fonte: Alerj 

 

NOTÍCIAS STJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004679C242EADA7B23846BBB72E6F395841C502550A0E44
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A4B3296FFDC3784D982AC10B17915073C50254605E4E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A4B3296FFDC3784D982AC10B17915073C50254605E4E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047BB0CE0C59A1DFDA73B5363C9FE2F720C502455D2F5B


• Multa por litigância de má-fé não impede pagamento em dobro de valor cobrado 
indevidamente. 

• STJ mantém condenação do Banco do Brasil em razão de fraude contra contribuintes do 
ICMS. 

• Quarta Turma reconhece direito real de habitação a companheiro sobrevivente. 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO PJERJ 

 
• Mapa do Banco do Conhecimento do PJERJ. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA 

EMBARGOS INFRINGENTES 

 

• 0001214-22.2003.8.19.0000 (2004.005.00503) – Rel. Des. Elizabete Filizolla Assunção 
j.18/12/2013 – p. 19/12/2013. 

 
• 0027385-58.2009.8.19.0209 – Rel. Des. Jorge Luiz Habib – j. 17/12/2013 – p. 19/12/2013. 

 

Fonte: TJERJ 

 

JULGADOS INDICADOS 

 

• 0274368-42.2010.8.19.0001 – Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes – j. 27/11/2013 – p. 
02/12/2013. 

 

Fonte: DECCO-DICAR-SERED 

 
• 0125198-64.2008.8.19.0001 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 27/11/2013 - p.30/11/2013. 

 

http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=1b332daa-8e59-4b5e-adfe-56f5b1401312&groupId=10136
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EB45932A115628B92DFD8A108AFB7CEAC5025516332B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000415C208630C1C84C85F9263D48FCEADBDC50254560A4E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E10497F841379ADB90CB8A042E0D11EDC50250426012
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F868F506CA24DC882A03FD975AB5C60CA3C461573E1B


Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 


