
 

ÍNDICE DOS BOLETINS DO SERVIÇO DE DIFUSÃO 
2015 

 

Comunicamos que podem ocorrer alterações nos links disponibilizados, em função de modificações 

realizadas no site de origem. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 212                    Divulgado em 18-12-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ participa de campanha de Natal em todo o estado 

 VEP determina que pacientes sejam transferidos de hospitais psiquiátricos 

 TJ do Rio vai implantar processo eletrônico em diversas serventias em janeiro 

 TJ amplia a eficiência na prestação jurisdicional dos juízos certificados 

 Decisão mantém preso cabo do Bope acusado de tentar matar ex-namorada 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Lei de Juiz de Fora sobre identificação de passageiro de táxi é constitucional 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27604
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306571


 

 Súmulas: novos enunciados tratam de temas como fiscalização de farmácias e execução 

fiscal 

 Contrato: disputa bilionária de ações da Odebrecht será resolvida por arbitragem 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 
Estatísticas – 1ª Vice-Presidência 

As Estatísticas de Distribuição de processos do quantitativo de Digitalização, Indexação, 

Autuação, Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal Eletrônico, bem como os 

quadros Comparativos de Distribuições,  encontram-se disponibilizados no portal do TJERJ 

em Institucional/ Vice-Presidências. São elaborados pela Equipe da Divisão de Distribuição 

do Departamento de Autuação e Distribuição Cível  da Primeira Vice-Presidência e 

atualizados mensalmente. 

Visualize a atualização até novembro 2015 

 

Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Súmulas:-novos-enunciados-tratam-de-temas-como-fiscalização-de-farmácias-e-execução-fiscal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Súmulas:-novos-enunciados-tratam-de-temas-como-fiscalização-de-farmácias-e-execução-fiscal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Contrato:-disputa-bilionária-de-ações-da-Odebrecht-será-resolvida-por-arbitragem
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica


 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0346632-57.2010.8.19.0001 – rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 16.12.2015 e p. 

18.12.2015 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 211                    Divulgado em 17-12-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Decreto Federal nº 8.592, de 16.12.2015 - Altera o Anexo ao Decreto nº 6.871, de 4 de 
junho de 2009, que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a 
padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. 

 

 Decreto Federal nº 8.591, de 16.12.2015 - Altera o Decreto nº 8.133, de 28 de outubro de 
2013, que dispõe sobre a declaração de estado de emergência fitossanitária ou 
zoossanitária de que trata a Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049CFDBBC0EFBAD59FF9C231A3B6B25E30C504420C072E
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8592.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8591.htm


 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Jovens assassinados em Costa Barros: Justiça do Rio aceita denúncia contra PMs 

 TJRJ e Ministério da Justiça assinam convênio para implantar plataforma de conciliação 

entre consumidores e empresas 

 Presidente do TJ do Rio exalta luta e superação de participantes de projetos sociais 

 Justiça proíbe que Organização Social seja contratada para gerir saúde do município do Rio 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 Ministro revoga prisão e aplica medidas cautelares a André Esteves 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Recesso: prazos processuais ficarão suspensos de 20 de dezembro a 31 de janeiro 

 

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 

PJER, sendo regularmente atualizadas, nos ramos abaixo elencados com seus respectivos 

temas: 

 Direito Administrativo 

 

 Direito Civil 

 

 Direito Constitucional 

 

 Direito de Família 

 

 Direito do Consumidor 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27805
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306562
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prazos-processuais-ficarão-suspensos-de-20-de-dezembro-a-31-de-janeiro
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada


 Direito Empresarial 

 

 Direito Penal 

 

 Direito Previdenciário 

 

 Direito Processual Civil 

 

 Direito Processual Penal 

 

 Direito Tributário 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0069691-11.2014.8.19.0001 – rel. Des. Antônio Carlos Arrábida Paes, j. 27.10.2015 e p. 

28.10.2015 

 

 0110823-29.2006.8.19.0001 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 22.10.2015 e p. 26.10.2015 

 

Fonte: 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/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FE93CA50F3BD4399776EC7E4ED570918C50431412056
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042B10E9553084559FB5BAD4755AA2C539C504301A4511


 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 210                    Divulgado em 16-12-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 
Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Assinatura original é fator obrigatório nas petições 

 Nota de esclarecimento da Corregedoria Geral da Justiça 

 Desembargadora aceita recurso da CBF e libera eleição para vice-presidente da entidade 

 Juiz nega fornecimento de substância utilizada no tratamento do câncer 

 Atividades são suspensas em núcleo do NADAC e na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da 

Capital 

 Justiça determina que reintegração de posse da UERJ seja resolvida através da mediação 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 1ª Turma mantém quebra de sigilo bancário do presidente da CBF 

 Advogado poderá receber por RPV honorários sucumbenciais em ações coletivas 

 2ª Turma revoga prisão de desempregado sem condições de pagar pensão alimentícia 

 2ª Turma aplica jurisprudência sobre exigência de concurso público para remoção de titular 

de cartório 

 2ª Turma substitui prisão preventiva de Adir Assad por medidas alternativas 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Novo CPC: Senado aprova alteração no novo código para restabelecer o juízo de 

admissibilidade para recursos ao STJ 

 César Maia: Primeira Turma absolve ex-prefeito de crime de improbidade 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27705
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306382
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306390
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306388
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306386
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306386
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306378
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Novo-CPC:-Senado-aprova-alteração-no-novo-código-para-restabelecer-o-juízo-de-admissibilidade-para-recursos-ao-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Novo-CPC:-Senado-aprova-alteração-no-novo-código-para-restabelecer-o-juízo-de-admissibilidade-para-recursos-ao-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/César-Maia:-Primeira-Turma-absolve-ex–prefeito-de-crime-de-improbidade


 Dano moral: Quarta Turma nega indenização por dano moral a pescador prejudicado por 

hidrelétrica 

 

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.  

São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de instrumento de 

pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes aos magistrados e à 

comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e agilizando a prestação 

jurisdicional. 

Excelentíssimos Magistrados, 
Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco do 

Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista 

 

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por incrementarem o 

compartilhamento e a disseminação da informação com a comunidade jurídica. 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Dano-moral:-Quarta-Turma-nega-indenização-por-dano-moral-a-pescador-prejudicado-por-hidrelétrica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Dano-moral:-Quarta-Turma-nega-indenização-por-dano-moral-a-pescador-prejudicado-por-hidrelétrica
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/


 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0004742-48.2010.8.19.0023, rel. Des.José Carlos Paes, j.25.11.2015 e p.27.11.2015 

 

Fonte: 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 (DJERJ), o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 36, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 
Contrato de hospedagem, explosão na sauna do hotel, culpa concorrente com redução da 
verba indenizatória e Compra e venda de imóvel com quitação do preço, ocorrendo atraso 
na lavratura da escritura definitiva tipificando conduta abusiva. Pagamento do laudêmio, 
responsabilidade dos vendedores. Dano moral configurado. 

 
Outrossim, informamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o 
Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 12, onde foram selecionados, dentre 
outros, julgados relativos a propaganda enganosa, cominação de litigância de má fé por 
mentira processual. Pena de multa reconhecimento da solidariedade com condenação de 
advogado e majoração do dano moral e habeas corpus em favor de advogado, 
reconhecimento da imunidade profissional. Atipicidade dos fatos. Trancamento da ação 
penal. 

 
Fonte: TJERJ 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 209                    Divulgado em 15-12-2015 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047BA86D0D3BACEE5D9CE7F339E95DF106C5043A5E371C
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=191675&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=191675&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2015000012


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei Estadual nº 7128, de 14 de dezembro de 2015 - introduz alterações nas leis estaduais 
3350/1999 e 6.370/2012 para o fim de modificar parcialmente as tabelas 19, 20.4, 22 e 25, 
relativas as atribuições de registro de distribuição, registro de imóveis, notas e títulos 
documentos, visando ao aprimoramento da disciplina legal concernente à cobrança de 
emolumentos no estado do Rio de Janeiro e adequação a Lei Federal nº 13.105/2015 que 
institui o novo Código de Processo Civil. 

 

 Lei Estadual nº 7127, de 14 de dezembro de 2015 - altera as tabelas 01 a 03 da lei estadual 
nº 3.350/1999 e acrescenta as tabelas 04 e 05, objetivando a adequação da referida Lei 
Estadual ao Novo Código de Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015). 

 

 Lei Estadual nº 7126, de 14 de dezembro de 2015 - institui o plano estadual de promoção 
de igualdade racial do estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 7125, de 14 de dezembro de 2015 - torna obrigatória a divulgação dos 
telefones dos órgãos policiais em pet shops, clinicas veterinárias e similares, visando o 
combate aos maus tratos a animais silvestres, domésticos ou domesticados. 

 

 Lei Federal nº 13.204, de 14.12.2015 - Altera a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, “que 
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”; altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 
1992, 9.790, de 23 de março de 1999, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, 12.101, de 27 de novembro de 2009, e 8.666, de 21 de junho de 1993; 
e revoga a Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935. Mensagem de veto. 

 
Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Ampla é condenada a pagar R$ 30 milhões por falta de luz em Magé 

 Desembargadores negam recurso de ex-presidente da CBF contra senador Romário 

 Martinho da Vila ganha ação contra Gol por sumiço de mala 

 Suspensão de prazos em Seropédica 

 TJ do Rio realiza 2798 atendimentos em ações sociais em Itaboraí em 2015 

Fonte: DGCOM 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/40dcf7ff0fe48dad83257f1c00556b59
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/c1637d53f29f94e783257f1c0055133e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/8f763280e7a17b8f83257f1c005492b7
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/21f58e07d55a2f5083257f1b004a79ac
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-539.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27522


 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Herança: STJ assegura a viúvo direito de receber bens da esposa 

 Exploração infantil: submissão de menor à prostituição não exige coação para ser crime 

 Sistema prisional: STJ reconhece que progressão para regime aberto não depende de 

proposta de emprego 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito de 

Família nos respectivos temas: 

 

 Direito de Família 

 

Alimentos 
 

Exoneração de Alimentos - Filhos Maiores 
 
 

Casamento 

 
Dano Moral no Casamento 

 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Herança:-STJ-assegura-a-viúvo-direito-de-receber-bens-da-esposa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sexta-Turma:-submissão-de-menor-à-prostituição-não-exige-coação-para-configurar-crime
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sexta-Turma:-submissão-de-menor-à-prostituição-não-exige-coação-para-configurar-crime
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sistema-prisional:-STJ-reconhece-que-progressão-para-regime-aberto-não-depende-de-proposta-de-emprego
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sistema-prisional:-STJ-reconhece-que-progressão-para-regime-aberto-não-depende-de-proposta-de-emprego
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/exoneracao-de-alimentos-filhos-maiores.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/dano-moral-casamento.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjrj.jus.br


Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0033615-54.2015.8.19.0000 – rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 09.12.2015 e p. 

11.12.2015 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 0261990-54.2010.8.19.0001 - Des. Celso Peres - Julgamento: 15/02/2012 - Décima Câmara 

Cível 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0339514-30.2010.8.19.0001 – Des. Sandra Kayat Direito - Julgamento: 09/12/2015 – 

Primeira Câmara Criminal 

 

 0072875-72.2014.8.19.0001 - Des. Marcelo Anátocles - Julgamento: 03/12/2015 – Quinta 

Câmara Criminal 

 

Fonte: TJERJ 

 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 208                    Divulgado em 14-12-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Decreto Federal nº 8.587, de 11.12.2015 - Dispõe sobre a execução do Programa Nacional 
de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais - REHUF e altera o Decreto nº 
7.082, de 27 de janeiro de 2010. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500233927
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201200500017&CNJ=0261990-54.2010.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201505400471&CNJ=0339514-30.2010.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201505400207&CNJ=0072875-72.2014.8.19.0001
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8587.htm


 
Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 TJ do Rio escolhe advogado para compor lista do TRE 

 Justiça do Rio fixa multa em R$ 100 mil caso CBF não suspenda eleições para vice 

 Irmãs ganham família americana em adoção internacional no TJRJ 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Liberdade: STJ manda soltar moradores de rua presos por pegar telhas em prédio 

abandonado 

 

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* 

 0020519-69.2015.8.19.0000, rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior, j. 01.12.2015 e 

p.03.12.2015 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27521
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27520
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27235
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Liberdade-concedida:-STJ-manda-soltar-moradores-de-rua-presos-por-pegar-telhas-quebradas-em-prédio-abandonado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Liberdade-concedida:-STJ-manda-soltar-moradores-de-rua-presos-por-pegar-telhas-quebradas-em-prédio-abandonado
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
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/assun-dimin-comple
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000484F46822A96D0403DFD8B295AA259743C5043D06251A


Fonte: Oitava Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 207                    Divulgado em 11-12-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 7125 de 10 de dezembro de 2015 - Torna obrigatória a divulgação dos 
telefones dos órgãos policiais em pet shops, clínicas veterinárias e similares, visando o 
combate aos maus tratos a animais silvestres, domésticos ou domesticados. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 VEP identifica pelo menos 90 presos de altíssima periculosidade na lista da Defensoria 

 Comandate-geral defende a reestruturação da PM no combate à violência 

 
Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Ministro nega pedido de prisão domiciliar a acusada de mandar matar advogado em AL 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/aa8a3dc11b45296a83257e890066e9eb
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27518
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27517
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306154


 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Jurisprudência em Teses: crimes contra o patrimônio é o tema da nova edição 

 Indenização: STJ garante direito a cliente que teve roubadas joias em penhor na Caixa 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Civil e do Direito Previdenciário nos respectivos temas: 

 Direito Civil 

Condomínio Edilício 

Critério de Rateio Das Despesas 

 Direito Previdenciário 

Benefício Previdenciário 

União Homoafetiva - Pensão Previdenciária 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

Navegue 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/noticias/noticias/Jurisprudência-em-Teses:-crimes-contra-o-patrimônio-é-o-tema-da-nova-edição
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Jurisprudência-em-Teses:-crimes-contra-o-patrimônio-é-o-tema-da-nova-edição
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Indenização:-STJ-garante-direito-a-cliente-que-teve-roubadas-joias-em-penhor-na-CEF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Indenização:-STJ-garante-direito-a-cliente-que-teve-roubadas-joias-em-penhor-na-CEF
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS* 

 0007535-46.2009.8.19.0038 –Des.rel. Teresa de Andrade Castro Neves -j.02/09/2015 -

p.11/09/2015 

 

 0221679-79.2014.8.19.0001 – Rel: Des. Marcus Basílio – j.: 9.11.2015 p.:11.12.2015 

Fonte: eJuris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 206                    Divulgado em 10-12-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei Complementar nº 153, de 9.12.2015 - Altera o art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 
de janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN, e dá outras 
providências. 

 

 Lei Estadual nº 7123 de 08 de dezembro 2015 - Altera a lei nº 4.291, de 22 de março de 
2004 e dá outras providências. 

 
Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Juízes discordam de que novo Código de Processo Civil trará celeridade aos processos 

 São Gonçalo realiza mutirão de negociação fiscal até 17 de dezembro 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048A1572F54B47AACB7250B05AB73FE333C50422355807
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201505015205
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp153.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/aa8a3dc11b45296a83257e890066e9eb
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27123
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27122


 TJRJ sedia lançamento do Anuário da Justiça 2016 

 TJRJ realiza quarta edição da feira de produtos orgânicos 

 Magistrados são homenageados com Medalha Tiradentes e título de Cidadão Fluminense 

na Alerj 

 Corregedoria promove reestruturação das Varas de Fazenda Pública da Capital 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 Ministro homologa acordo sobre gestão de águas no Sudeste 

 Fixada tese de repercussão geral em recurso sobre nomeação de candidatos fora das vagas 

de edital 

 Norma que estabelece regras da gratuidade de justiça é compatível com a Constituição 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Processo Civil: quem não faz parte do processo tem cinco dias para ação incidente após 

decisão final 

 Jogos de azar: Origem dos equipamentos determinará quem vai julgar crimes de 

contrabando 

 Concurso público: candidato não pode ser eliminado por causa de infração cometida 

quando era menor de idade 

 

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 2015 

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. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27121
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27516
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27232
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27232
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27231
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=306032
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305964
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305964
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305973
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Processo-Civil:-quem-não-faz-parte-do-processo-tem-cinco-dias-para-ação-incidente-após-decisão-final
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Processo-Civil:-quem-não-faz-parte-do-processo-tem-cinco-dias-para-ação-incidente-após-decisão-final
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Competência-para-julgamento-de-ações-contra-contrabando-de-jogos-de-azar-depende-da-origem-das-máquinas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Competência-para-julgamento-de-ações-contra-contrabando-de-jogos-de-azar-depende-da-origem-das-máquinas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Concurso-público:-candidato-não-pode-ser-eliminado-por-causa-de-infração-cometida-quando-era-menor-de-idade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Concurso-público:-candidato-não-pode-ser-eliminado-por-causa-de-infração-cometida-quando-era-menor-de-idade
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://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/atual-suspensao-de-prazos-institucional-atos-oficiais-do-pjerj-07-12-2015.pdf


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* 

 

 0014673-60.2014.8.19.0209 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 07.12.2015 e p. 

10.12.2015 

 

 0444762-48.2011.8.19.0001 – rel. Des. Benedicto Abicair, j. 25.11.2015 e p.01.12.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 205                    Divulgado em 09-12-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

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=000461818BAE4466481445F33F5B4AA8B7A3C5043E622A53
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042ACDD967F1B98899E48B10E1CD8D56C5C5043B2B3E04


 

 Lei Federal nº 13.202, de 8.12.2015 - Institui o Programa de Redução de Litígios Tributários 
- PRORELIT; autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente o valor das 
taxas que indica; altera as Leis nos 12.873, de 24 de outubro de 2013, 8.212, de 24 de julho 
de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e 12.546, de 14 
de dezembro de 2011; e dá outras providências. Mensagem de veto 

 

 Medida Provisória nº 700, de 8.12.2015 - Altera o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, e a Lei nº 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. 

 

 Decreto Federal nº 8.585, de 8.12.2015 - Altera o Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 
1966, que regulamenta a Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar, para 
dispor sobre certificados militares. 

 

 Emenda Constitucional Estadual nº 62, de 2015 - Modifica o inciso II do Artigo 89, altera o 
inciso I do § 1º do Artigo 128, relativo ao limite de idade para a aposentadoria compulsória 
do servidor público em geral. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Compartilhe nº 3, você já pegou o seu exemplar? 

 Museu da Justiça vira cenário de documentário 

 Violência contra mulher: TJRJ encerra 2015 com mais de 3,8 mil audiências realizadas 

 Revista Consultor Jurídico lança Anuário da Justiça no TJRJ 

 Audiência sobre alterações nas linhas de ônibus do Rio termina sem acordo 

 CCPJ-Rio emociona o público no Dia da Justiça 

 Museu da Justiça resgata traços biográficos do juiz e compositor Sylvio Moacyr de Araújo 

 Presidente do TJRJ é homenageado na Associação dos Diplomados da Escola Superior de 

Guerra 

 Leonardo Antonelli lança livro sobre correção legislativa da jurisprudência 

 TJRJ entrega Colar do Mérito Judiciário a 44 autoridades no Dia da Justiça 

 Culto ecumênico celebra o Dia da Justiça no TJRJ 

 Retrato da desembargadora Leila Mariano entra para a Galeria de Presidentes do TJRJ 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13202.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-532.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv700.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8585.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/9caf69764a35a05a83257f160050b399
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27513
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27512
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27119
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27511
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27118
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27510
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27117
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27509
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27509
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27230
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27229
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27228
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27227


 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Imóvel: Vendedor não precisa ser chamado para ação que defende legalidade da venda 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 
Banco de Ações Civis Públicas 

O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, Tutelas 

Antecipadas e Sentenças. 

Conheça o inteiro teor da Petição inicial e da Tutela antecipada proferida pelo MM. Juiz de 

Direito Dr. Paulo Assed Estefan referente aos autos do processo nº 0462343-

37.2015.8.19.2015, que tramita no Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. O 

tema dos referidos autos versa precipuamente sobre serviço de transporte coletivo com 

redução da frota. 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0015958-15.2014.8.19.0007 – rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j.01.12.2015 e 

p.07.12.2015 

Fonte: EJURIS 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Imóvel:-Vendedor-não-precisa-ser-chamado-para-ação-que-defende-legalidade-da-venda
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150014151690&FORMA=1&SEF=1&JOB=11825&PAL=&CNJ=20150014151690
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150014151690&FORMA=4&SEF=1&JOB=11825&PAL=&CNJ=20150014151690
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048A804D4DAA19A9E0D275B5F9DC05E436C5043D24341C


 

 0003154-02.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 02.12.2015 e p. 04.12.2015 

 
Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

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 (DJERJ), o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 35, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a 
nulidade da fiança prestada no contrato de locação por pessoa analfabeta com reversão da 
penhora do imóvel e possibilidade de acumulação do cargo de Técnico de Atividade 
Judiciária com o magistério estadual 

 
Fonte: TJERJ 

 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 204                    Divulgado em 07-12-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Complementar nº 152, de 3.12.2015 - Dispõe sobre a aposentadoria compulsória por 
idade, com proventos proporcionais, nos termos do inciso II do § 1º do art. 40 da 
Constituição Federal. 

 
Fonte: Presidência da República 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004532713BE2C4E8C7800EEFBB93209C8D5C5043D2E175D
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000035
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000035
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp152.htm


NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Ônibus do Justiça Itinerante vai atender em Piabetá no próximo sábado, dia 12 

 VEP determina que traficante do Jacarezinho retorne ao regime fechado 

 Dia da Justiça: prazos processuais serão suspensos nesta terça, dia 8 

 TJRJ celebra 185 casamentos homoafetivos 

 Comandante Geral da PM debate papel da Polícia Militar no TJRJ 

 TJRJ realiza mais de 7.500 atendimentos em Ação Social em Itaboraí 

 Justiça suspende eleição para membros do Conselho Tutelar do Rio 

 Volkswagen informa que fará recall de carros do Tribunal 

 Servidores e magistrados participam de corrida e caminhada neste domingo em 

comemoração ao Dia da Justiça 

 TJ do Rio e Arquidiocese promovem união de 230 casais na Catedral Metropolitana 

 Justiça impede corte de transmissão de dados de operadora de telefonia 

 Desembargador Antônio Jayme Boente toma posse como presidente do TRE-RJ 

 Justiça Cidadã encerra curso de especialização sobre Direito do Consumidor 

 
Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Prazos processuais são suspensos no Dia da Justiça, nesta terça-feira (8) 

 Associações de magistrados questionam novas regras de aposentadoria 

 Cabe à Justiça do Trabalho julgar reclamação de servidora celetista do Estado do PI 

 Ministro mantém calendário de saídas temporárias de presos no RJ 

 Rejeitado HC de acusado de integrar milícia em Duque de Caxias (RJ) 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Justiça gratuita: sem despesa processual também para recurso que pede o benefício 

 Música: EMI não pode mais vender discos de João Gilberto sem autorização dele 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27508
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27507
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27116
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27506
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27226
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27114
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27113
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27112
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305790
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305810
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305777
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305770
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305769
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Justiça-gratuita:-sem-despesa-processual-também-para-recurso-que-pede-o-benefício
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Música:-EMI-não-pode-mais-vender-discos-de-João-Gilberto-sem-autorização-dele


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: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0005261-19.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 02.12.2015 e p. 04.12.2015. 

 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

 0016598-74.2010.8.19.0066 – rel. designada Des. Ines da Trindade Chaves de Melo, j. 

02.12.2015 e p. 07.12.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A2FCF9E33F5B01950F52F5CEB3E7E843C5043D2E1761
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048DA415876FDF01ECCE7AD548738403B6C5043D570C45


 

Boletim do Serviço de Difusão nº 203                    Divulgado em 04-12-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Sala Lilás: local especial para atendimento de mulheres vítimas de violência é inaugurado 

no IML 

 Juízes da Infância e promotores têm encontro para definir sistema de adoção de crianças 

ou adolescentes 

 JRJ realiza ação social em Jacarepaguá neste sábado 

 Ministro reafirma papel do Judiciário em palestra na Emerj 

 Sergio Moro será um dos homenageados pelo TJRJ no Dia da Justiça 

 Avanço para cidadania: recém-nascidos terão CPF na certidão de nascimento 

 Emerj completa 27 anos homenageando magistrados e funcionários com medalha 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Diferença de classes no SUS é inconstitucional, decide STF 

 Plenário: INSS é isento de recolhimento de porte de remessa e retorno dos autos 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

http://www.tjrj.jus.br/ca_ES/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27225
http://www.tjrj.jus.br/ca_ES/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27225
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27111
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27111
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27224
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27223
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27222
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27221
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27315
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305523
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305519


 Justiça Gratuita: empresas também podem ter direito 

 Processo Civil: sucumbência recíproca é requisito para recurso adesivo  

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 
Pesquisa selecionada 

 Informamos a criação do grupo Direito de Família com as pesquisas, realizadas pela Equipe 

de Jurisprudência, abaixo elencadas e classificadas nos temas Adoção, Alimentos, Guarda, 

Proteção da Pessoa dos Filhos, União Estável.  

 

 Direito de Família 

Adoção  

Adoção - Maior de Idade 

 
Alimentos 

Alimentos Gravídicos 

Desconsideração da Personalidade Jurídica em Execução de Alimentos 

Pensão Alimentícia sobre Participação nos Lucros da Empresa 

 
Guarda 

Guarda de Menor aos Avós - Possibilidade/Impossibilidade 

Suprimento Judicial de Consentimento para Viagem ao Exterior - Mudança de Domicílio 

 
Proteção da Pessoa dos Filhos 

Alienação Parental 

 
União Estável 

Reconhecimento de União Estável - Pessoa casada 

Uniões Estáveis Concomitantes 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Justiça-Gratuita:-empresas-também-podem-ter-direito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Processo-Civil:-sucumbência-recíproca-é-requisito-para-recurso-adesivo
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/adocao-maior-de-idade-ps.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/alimentos-gravidicos-ps.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/desconsideracao-personalidade-juridica-execucao-alimentos-ps.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/pensao_alimenticia_sobre_participacao_nos_lucros_da_empresa.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2759078/guarda-possib-impossibilidade.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2759078/suprimento-mudanca-domicilio.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/alienacao-parental.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/rec-uniao-estavel-pess-casada.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/unioes-estaveis-concomitantes.pdf


A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 
Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o disposto no 

Art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Número do Processo 
Datas de Julgamento e de 

Publicação 
Relator Assunto 

0020799-74.2014.8.19.0000 
 

j. 13.04.2015 e p. 17.04.2015 
Des. Ricardo Rodrigues Cardozo 

Artigos 13 a 16 da Lei 
complementar nº 151, de 
23/11/2011, o inteiro teor das LC 
nº 65, de 28/12/2006 e LC nº 66, 
de 28/12/2006, do Município de 
Valença, que tratam do 
enquadramento como efetivos dos 
empregados públicos admitido em 
cargos do quadro de pessoal. 
Procedência da Representação. 

0030204-37.2014.8.19.0000 
 

j. 20.07.2015 e p. 22.07.2015 
Des. Odete Knaack de Souza 

Lei nº 4.799/2011 do Município de 
Volta Redonda, que dispõe sobre 
“a autorização para a criação da 
Guarda Municipal Ambiental e dá 
outras providências”. Procedência 
da representação. 

0032731-59.2014.8.19.0000 
 

j. 03.08.2015 e p. 05.08.2015 
Des. Luiz Zveiter 

Lei nº 5.036/2014, do Município de 
Volta Redonda, a qual dispõe sobre 
prazos para a marcação de 
consultas, exames ou qualquer 
procedimento médico às pessoas 
com doenças raras, incuráveis e 
incapacitantes. Procedência do 
pedido. 

0043490-82.2014.8.19.0000 
 

j. 03.08.2015 e p. 05.08.2015 
Des. Jessé Torres 

Município de Volta Redonda, que 
alterou o caput do art. 213, do 
estatuto dos servidores públicos 
locais (Lei municipal nº 1.931), 
estabelecendo critérios para o 
pagamento de jetons aos 
servidores públicos por 
participação em órgãos colegiados, 

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@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/regimento-interno.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/regimento-interno.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047D158234B34B22D140F8492DDCEB3159C5035C570D19
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000462D476AD997F4A8529CAD21F550CB0CAC50414214916
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049B6DC519FCDDB10E8527E6D7C553931CC5041819240F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AFB45B983FEC997CB5F81B22029766E0C5041815112E


por produtividade, por comissão 
ou outro qualquer motivo. 
Procedência do pleito declaratório 
de inconstitucionalidade. 

 

Fonte: SETOE 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 202                    Divulgado em 03-12-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Desembargador será homenageado por Associação de Diplomados da Escola de Guerra 

 Participantes dos projetos sociais do TJ do Rio concluem curso de Língua Portuguesa 

 Mais de 200 casais vão dizer 'sim' na Catederal Metropolitana do Rio neste sábado 

 TJ do Rio cria página para Jurisprudência Dominante 

 Justiça determina que Light devolva em dobro valor de cobranças indevidas 

 Magistrados são homenageados pela Alerj 

 Presidente do TJRJ parabeniza juiz vencedor do Prêmio Innovare 2015 

 Policial depõe em audiência sobre filho de Ivo Pitanguy 

Fonte: DGCOM 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27220
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27219
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27218
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27313
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27312
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27216
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27215
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27311


NOTÍCIAS STF* 

 

 Justiça comum deve julgar ação de trabalhador temporário da Paraíba 

 Negado seguimento a HC de acusado de envolvimento com roubo de gado 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Concurso público: emancipação garante posse a menor de 18 anos 

 Entidade precisa de autorização de associados para pleitear medicamento fabricado no 

exterior 

 Pleno aprova prazo de 5 dias úteis para publicação de pautas 

 STJ julgará outra vez pedido do INSS para ser ressarcido do dinheiro de pensão paga a filhos 

de mulher morta pelo ex-marido 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização da petição inicial, referente aos autos do processo nº 

0462329-53.2015.8.19.0001 da Ação Civil Coletiva, versando sobre deficiência no 

quantitativo da frota de transportes de passageiros por ônibus, que tramita no Juízo da 5ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital. 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

 

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

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305382
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305381
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Concurso-público:-emancipação-garante-posse-a-menor-de-18-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Entidade-precisa-de-autorização-de-associado-para-propor-ação-coletiva-que-busca-obter-medicamento-produzido-no-exterior
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Entidade-precisa-de-autorização-de-associado-para-propor-ação-coletiva-que-busca-obter-medicamento-produzido-no-exterior
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Pleno-aprova-prazo-de-5-dias-úteis-para-publicação-de-pautas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-julgará-outra-vez-pedido-do-INSS-para-ser-ressarcido-do-dinheiro-de--pensão-paga-a-filhos-de-mulher-morta-pelo-ex–marido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-julgará-outra-vez-pedido-do-INSS-para-ser-ressarcido-do-dinheiro-de--pensão-paga-a-filhos-de-mulher-morta-pelo-ex–marido
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150014151550&FORMA=1&SEF=1&JOB=17190&PAL=&CNJ=20150014151550
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.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o disposto no 

Art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Número do Processo 
Datas de Julgamento e de 

Publicação 
Relator Assunto 

0002904-66.2015.8.19.0000 
 

j. 03.08.2015 e p. 05.08.2015 
Des. Jessé Torres 

Acolher a representação, para 
declarar a inconstitucionalidade da 
Lei municipal nº 4.255, de 07 de 
maio de 2014, do Município de 
Barra Mansa, 

0021147-92.2014.8.19.0000 
 

j. 27.07.2015 e p. 07.08.2015 
Des. Ricardo Rodrigues Cardoso 

Lei nº 3.783, de 02/09/2009, do 
Município de Nova Friburgo, que 
“dispõe sobre a autonomia das 
unidades escolares da rede pública 
municipal de Nova Friburgo e dá 
outras providências”. Procedência 
da representação 

0032449-21.2014.8.19.0000 
 

j. 25.05.2015 e p. 09.06.2015 
Des. Marcus Quaresma 

Lei nº 557/09 do Município de São 
Sebastião do Alto, a qual instituiu 
cargos comissionados de assessor 
jurídico. Procedente a 
representação. 

0037533-03.2014.8.19.0000 
 

j. 13.04.2015 e p. 20.04.2015 
Des. Letícia Sardas 

Lei Estadual nº 5.031, de 
12.03.2014, de Volta Redonda – 
remoção de postes na via pública 
ficará sob a responsabilidade da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento. Procedente. 

 

Fonte: SETOE 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/regimento-interno.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/regimento-interno.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CF64AD42277A0589F8A94CF42F56E7E7C50418154B21
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CB9E78FE90608AD84CC4190516867DB1C50417270507
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F82E94DA690B35F787233C114ECECEBEC504044E3152
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F82E94DA690B35F787233C114ECECEBEC504044E3152
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400700084
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400700084


(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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COMUNICADO – NOVA PÁGINA* 

 

Esclarecimento do Presidente da Comissão de Jurisprudência do PJERJ 

Cumprimentando a todos, informamos estar criada a página “Jurisprudência Dominante” 

(por tema), com o objetivo de facilitar consulta que forneça base mais fidedigna para os 

fundamentos das decisões monocráticas, que seguem o determinado na cabeça do art. 557 

do Código de Processo Civil. 

Salvo em relação às súmulas, aqui não enfocadas, são comuns agravos inominados (art. 

557, §1º, CPC), questionando a afirmada predominância e colacionando grande número de 

arestos em sentido contrário ao afirmado nas decisões unipessoais. 

Assim, esta Comissão de Jurisprudência, com o fito de facilitar a tarefa dos julgadores e 

demais operadores do Direito, apresenta a nova página e permanece, outrossim, à 

disposição de toda a comunidade jurídica para sugestões que serão, como sempre, muito 

bem-vindas, e que deverão ser dirigidas ao seguinte endereço eletrônico: 

jurisprudencia@tjrj.jus.br 

 

Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 2015 

 

Des. Gilberto Campista Guarino 

Presidente da Comissão 

 

A nova página pode ser acessada no site do TJRJ, no seguinte caminho: Banco do 

Conhecimento>Jurisprudência>Jurisprudência Dominante 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

mailto:jurisprudencia@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/jurisprudencia2/jurisprudencia-dominante
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/jurisprudencia2/jurisprudencia-dominante


 Lei nº 7117 de 27 de novembro 2015 - Concede autorização ao Poder Executivo para criar 
fundo de reserva destinado à implementação da lei complementar federal nº 151, de 15 de 
agosto de 2015. 

 

 Lei nº 7118 de 30 de novembro 2015 - Altera dispositivos da Lei 5421 de 31 de março de 
2009 e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Corregedoria apresenta projeto de integração dos Serviços Extrajudiciais aos 5º e 7º NURs 

 Feira de Artesanato do TJRJ atrai curiosos e movimenta entrada do Fórum Central 

 TJRJ lança Observatório Judicial da Violência contra a Mulher 

 Magistrada dará palestra sobre violência doméstica em Rio das Flores nesta quinta-feira 

 Juiz faz palestra sobre violência doméstica no Fórum de Alcântara 

 Servidor lança livro sobre história do Brasil nos tempos do Império 

 Comissão do TJ do Rio elogia filosofia do CNJ na definição das metas de produtividade 

 Juízes vão conhecer sistema de dados para adoção de crianças e adolescentes no Rio 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Mantida classificação de homicídio doloso em acidente de trânsito com vítima fatal 

 2ª Turma nega recurso de condenada por homicídio de criança no Paraná 

 1ª Turma do STF revoga liberdade de envolvido em tráfico de drogas 

 Afastada competência da Justiça Militar para julgar briga de militares em evento 

 Indeferido HC a ex-policial civil condenado por integrar máfia dos caça-níqueis no RJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Contrato de plano de saúde não pode ser rescindido sem processo administrativo 

 Terceira Turma mantém indenização a policial de Pernambuco 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7d3819376c17300183257f0e00625e1d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/63ee31858dd99c4d83257f11005c61bd
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27110
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27310
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27108
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27107
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27106
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27307
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305304
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305301
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305290
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305287
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305282
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Contrato-de-plano-de-saúde-não-pode-ser-rescindido-sem-processo-administrativo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Turma-mantém-indenização-a-policial-de-Pernambuco


 Financiamento: antes de 2014, é possível purgar a mora pagando prestação em atraso sem 

quitar todas as prestações a vencer 

 STJ condena Carta Capital a indenizar em R$ 90 mil instituto por matéria jornalística 

ofensiva 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0039517-95.2009.8.19.0000 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 27.10.2015 e p. 

29.10.2015 

 

 0010033-35.2014.8.19.0008 – rel. Des. João Ziraldo Maia, j. 06.10.2015 e p. 15.10.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 34, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a 

guarda compartilhada em decorrência da dissolução de união estável homoafetiva e 

possibilidade de penhora do FGTS. face à execução de alimentos. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Financiamento:-antes-de-2014,-é-possível-purgar-a-mora-pagando-prestação-em-atraso-sem-quitar-todas-as-prestações-vincendas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Financiamento:-antes-de-2014,-é-possível-purgar-a-mora-pagando-prestação-em-atraso-sem-quitar-todas-as-prestações-vincendas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-condena-Carta-Capital-a-indenizar-em-R$-90-mil-instituto-por-matéria-jornalística-ofensiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-condena-Carta-Capital-a-indenizar-em-R$-90-mil-instituto-por-matéria-jornalística-ofensiva
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FA40B3E30A1A1960CAC959D5D47B0339C504315E5934
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004617124EF2213D86DC45F127BADE02DF6C5042C605724
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=191442&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=191442&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
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COMUNICADO* 

Comunicamos que foi publicado no DJERJ., nesta data, o cancelamento dos Verbetes 

Sumulares números 202 e 301 e ainda a compilação com todos os Verbetes Sumulares 

(página 09 e seguintes). 

 

Fonte: DJERJ/DIJUR 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 TJRJ conquista Selo Ouro 2015 concedido pelo Conselho Nacional de Justiça 

 Projeto Violeta chega a Jacarepaguá 

 Prêmio Innovare: TJRJ já venceu cinco vezes 

 PMs acusados de matar cinco jovens em Costa Barros têm prisão convertida em preventiva 

 TJRJ reduz consumo de energia elétrica em 2015 

 Programa de Apadrinhamento do TJRJ vence Prêmio Innovare 2015 

 Tribunal de Justiça do Rio apoia campanha de doação de presentes para o Natal 

 Dia da Justiça terá visita teatralizada e concerto da Disney 

 MP promove caminhada pelo fim da violência contra a mulher 

 TJRJ realiza 4ª Feira de Artesanato a partir desta quarta-feira, dia 2 

 Mutirão de Conciliação do Tribunal de Justiça atinge cerca de 80% de acordos 

 Magistrados do TJRJ são homenageados com Troféus Dom Quixote e Sancho Pança 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 Presidente do STF mantém decisão que determina banho de sol diário em unidades 

prisionais do RJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=150637&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=150637&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
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/home/-/noticias/visualizar/27306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27209
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27302
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305139
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305139


 

 É impossível adotar juros abusivos para devolver valores pagos indevidamente por 

consumidor a banco 

 Valores de previdência complementar recebidos por tutela antecipada posteriormente 

revogada devem ser devolvidos 

 

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. Contempla todas as 
Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 
Visualize e localize os atos publicados em novembro de 2015. 

 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 322/2015 

 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 321/2015 

 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 320/2015 

 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 318/2015 

 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 317/2015 

 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 316/2015 

 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 315/2015 

 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 314/2015 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-impossível-adotar-juros-abusivos-para-devolver-valores-pagos-indevidamente-por-consumidor-a-banco
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-impossível-adotar-juros-abusivos-para-devolver-valores-pagos-indevidamente-por-consumidor-a-banco
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Valores-de-previdência-complementar-recebidos-por-tutela-antecipada-posteriormente-revogada-devem-ser-devolvidos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Valores-de-previdência-complementar-recebidos-por-tutela-antecipada-posteriormente-revogada-devem-ser-devolvidos
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191326&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191289&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191259&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191180&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191204&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191144&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191126&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190990&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br


Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0027022-41.2015.8.19.0054 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 27.10.2015 e 

p.29.10.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0049264-42.2009.8.19.0203 – rel. Des. Arthur Narciso, j. em 12.11.2015 – Vigésima Sexta 

Câmara Cível Consumidor 

 

 0200621-88.2012.8.19.0001 – rel. Jds. Des. Luiz Roberto Ayoub, j. 08.10.2015 – Vigésima 

Sexta Câmara Cível Consumidor 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 199                    Divulgado em 30-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei Federal nº 13.193, de 24 de novembro de 2015 - Altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto 
de 1980, que define a situação jurídica do estrangeiro no Brasil e cria o Conselho Nacional 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DB66B3D9214E411F6541C08CE14F978AC50431624F55
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201500500250&CNJ=0049264-42.2009.8.19.0203
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201500500355&CNJ=0200621-88.2012.8.19.0001
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.193-2015


de Imigração, para dispor sobre a dispensa unilateral do visto de turista por ocasião dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, Rio 2016. 

 

 Lei Estadual nº 7116, de 26 de novembro de 2015 - Dispõe sobre a redução de multas e dos 
juros relativos aos débitos tributários do ICMS administrados pela Secretaria de Estado da 
Fazenda e aos débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, e autorização 
para pagamento ou parcelamento e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Desembargador anuncia seminário nacional sobre Lei de Mediação para o ano que vem 

 Lançado Projeto Violeta em Nova Iguaçu 

 Juíza do TJRJ participará de palestra sobre guarda compartilhada e alienação parental 

 Projeto Casamento Comunitário realiza sonho de 300 casais em São Gonçalo 

 Semana de Conciliação e Mediação em São Gonçalo tem 80% de acordos 

 Plano estabelece metas de responsabilidade socioambiental nas ações do TJ do Rio 

 TJ do Rio reforça combate à violência doméstica 

 Desembargadora defende criação de delegacia para crimes raciais 

 Mutirão de conciliação mobiliza consumidores e empresas no Rio 

 Juiz dará palestra sobre violência doméstica no Fórum de Alcântara 

 Divisão de Custas da Corregedoria disponibiliza impressão de guias de recolhimento 

 Luta dos afrodescendentes por seus direitos na sociedade é debatida na Emerj 

 PM e advogado têm prisão preventiva decretada por fraude processual 

 Corregedoria conclui ciclo de audiências públicas nos núcleos regionais 

 Rio terá que convocar agentes de apoio à Educação Especial 

 TJRJ promove palestra abordando encíclica sobre meio ambiente 

 Nota de esclarecimento sobre a implantação do processamento eletrônico no TJRJ 

 Juiz Marcelo Mondego é homenageado com a Medalha Tiradentes 

 Acusado de morte de funkeira em Nova Iguaçu vai a júri popular 

 Mutirão de conciliação pré-processual realiza mais de 850 atendimentos em quatro dias 

 Violência contra a mulher: TJRJ realiza edição da 'Semana da Justiça pela Paz em Casa' 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 Liminar suspende retirada de reportagem de site determinada pela justiça do Rio 

 Negada incorporação de planos econômicos a aposentadoria de servidor 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/aa8a3dc11b45296a83257e890066e9eb
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26814
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26813
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26812
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26811
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26810
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26808
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26805
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=305020
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304918


 Trânsito em julgado não afasta aplicação de regra para reduzir proventos a limite 

constitucional 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Nova edição do Jurisprudência em Teses tem desapropriação como tema 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização da petição inicial, referente aos autos do processo nº 

0466855-63.2015.8.19.0001 da Ação Civil Coletiva, versando sobre publicidade enganosa - 

utilização da terminologia pano em produtos compostos, em sua maioria, por fibras 

celulósicas (papel), que tramita no Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0034911-14.2015.8.19.0000 – rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro, j. 24.11.2015 e p. 

26.11.2015 

 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304915
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304915
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Nova-edição-do-Jurisprudência-em-Teses-tem-desapropriação-como-tema
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150014190359&FORMA=1&SEF=1&JOB=30723&PAL=&CNJ=20150014190359
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2015.001.419035-9
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.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043BA4CD72A619F8B3383269A55727F454C5043A394F03


Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 198                    Divulgado em 26-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei nº 7115 de 24 de novembro 2015 - Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno no 
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

 
Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Visitas teatralizadas do CCPJ-Rio inspiram Tribunal de Justiça de Tocantins 

 Seminário debate os desafios no combate à tortura 

 Troféu Dom Quixote premia defensores da cidadania e da Justiça na segunda, dia 30 

 TJRJ realiza terceira edição da Feira de Produtos Orgânicos 

 Mutirão de Conciliação Judicial alcança 88% de acordos na quarta-feira, 25 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Compete ao juízo do Rio de Janeiro julgar ações sobre redução de internet em celular 

 É possível doação total dos bens quando o doador tiver fonte de renda periódica para sua 

subsistência 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/65a08e2d4384e05083257f0a005cb28a
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/27001
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26802
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26903
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26801
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Compete-ao-juízo-do-Rio-de-Janeiro-julgar-ações-sobre-redução-de-internet-em-celular
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-possível-doação-total-dos-bens-quando-o-doador-tiver-fonte-de-renda-periódica-para-sua-subsistência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-possível-doação-total-dos-bens-quando-o-doador-tiver-fonte-de-renda-periódica-para-sua-subsistência


 Estado terá de indenizar moradores por cadáver encontrado em reservatório de água 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

do Consumidor e do Direito Administrativo nos respectivos temas: 

 

 Direito do Consumidor 

Direitos do Consumidor 

Empresas Aéreas - Acidente 

 
Responsabilidade Objetiva 

Acidente em Pista de Rolamento - Risco de Empreendimento - Concessionária de Serviço 

Público 

 

 Direito Administrativo  

Responsabilidade Civil do Estado  

Responsabilidade Civil do Estado por Despesas Médica em Hospital Particular 

 
Servidores Públicos 

Eliminação de Candidato em Etapas de Concurso Público 
 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Estado-terá-de-indenizar-moradores-por-cadáver-encontrado-em-reservatório-de-água
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/empresas-aereas-acidente1.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente_em_pista_de_rolamento1.pdf.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente_em_pista_de_rolamento1.pdf.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/resp-civil-do-estado-por-despesas-em-hospital-particular.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/eliminacao-candidato-etapas-concurso.pdf
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0332679-89.2011.8.19.0001 – rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 23.11.2015 e p. 25.11.2015 

 

 0054623-87.2015.8.19.0000 - rel. Des. Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes, j. 

27.10.2015 e p. 09.11.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 197                    Divulgado em 25-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Cartilha lançada pelo TJRJ explica o funcionamento do Programa Apadrinhar 

 Presidente do TJRJ abre seminário sobre mediação 

 Favelas do Rio buscam espaço na comunicação para falar dos seus problemas, diz 

desembargador 

 Presidente do TJRJ assina ato que lança Programa de Apadrinhamento para todo o estado 

 Justiça aceita denúncia contra PM acusado de assassinato no Complexo do Alemão 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048D14BD28EA4C2BF37987940D6FF4079BC5043A08393B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040BE18F889BAD73D9253CB5A7E3CF8088C504334E414A
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26405


 Ônibus do Projeto Violeta participa de campanha mundial pelo fim da violência contra a 

mulher, na Praça XV 

 Decretada prisão preventiva de motorista acusado de matar um e ferir quatro em Búzios 

 TJRJ vai participar de campanha mundial pelo fim da violência contra as mulheres 

 Mutirão de conciliação do TJRJ apresenta resposta rápida e bom atendimento para 

consumidores 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Razoável duração do processo se aplica no âmbito administrativo, decide STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Livro de Súmulas do STJ traz oito enunciados recém-publicados 

 Multa excessiva em cláusula penal de contrato deve ser reduzida, não declarada nula 

 Segunda Turma julga casos de multa ambiental, acumulação de cargos e cadáver em 

reservatório 

 

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. Contempla todas as 

Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26605
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304741
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Livro-de-Súmulas-do-STJ-traz-oito-enunciados-recém–publicados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Multa-excessiva-em-cláusula-penal-de-contrato-deve-ser-reduzida,-não-declarada-nula
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Turma-julga-casos-de-multa-ambiental,-acumulação-de-cargos-e-cadáver-em-reservatório
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Turma-julga-casos-de-multa-ambiental,-acumulação-de-cargos-e-cadáver-em-reservatório
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao


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* 

 

 0003201-53.2009.8.19.0204, rel. Des. Nildson Araújo da Cruz - j. 11.11.2014 e p.09.11.2015 

 

 0001480-58.2014.8.19.0053, rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 17.11.2015 e p. 

24.11.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Criminal nº 15, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos 

ao reconhecimento da qualificadora alicerçada na prova testemunhal, no crime de furto 

mediante escalada e estelionato praticado por falsa psicóloga, configuração do exercício 

ilegal de profissão incidindo Norma Penal Especial. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

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=0004BFACE8309F1EDDF45B5B394CACB87FF7C50433482A42
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000421A18CA367783E6E7E00D514BC46FC8FC50439454958
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=191291&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=191291&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0


Boletim do Serviço de Difusão nº 196                    Divulgado em 24-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei Estadual nº 7109 de 19 de novembro 2015 - Regulamenta o serviço de entrega de 
correspondência e mercadorias realizada por transportadoras ou empresas de entregas 
expressas no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 7110 de 19 de novembro 2015 - Regulamenta o acesso, em propriedades 
públicas e privadas, de agentes de saúde e vigilância epidemiológica, em casos de iminente 
risco de epidemia ou situação de epidemia, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 7111 de 23 de novembro 2015 - Altera a ementa e o art. 1º da lei nº 4582, 
de 25 de julho de 2005, que dispõe sobre a realização dos exames oftalmológicos nos 
recém nascidos. 

 
Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 70º Encontro de Corregedores propõe uniformização dos serviços judiciais 

 Magistrado do TJRJ recebe Medalha Tiradentes em Itaboraí 

 Justiça do Rio determina rateio de R$ 70 milhões entre credores trabalhistas da Varig 

 Juíza Renata Gil é eleita presidente da Amaerj para o biênio 2016-2017 

 Juízes promovidos tomam posse no TJ do Rio 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Mantida prisão de traficante em penitenciária de segurança máxima 

 Suspenso julgamento sobre necessidade de ouvir MPF em mandado de segurança no STJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f45d3b25312cea0d83257f07005c5da6
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/c9a78865d6c64ae683257f07005cb647
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/2da2a34260c923e383257f07005d07fe
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26403
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304734
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304725


 Terceira Turma decide que cotas de sociedade de advogados entram na partilha em 

separação judicial 

 Confira alguns dos destaques da Quarta Turma desta terça-feira 

 Contrato celebrado com instituição de previdência privada não integra contrato de 

trabalho 

 Pena de sanção administrativa não pode se estender à aposentadoria em cargo diverso 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito 

Penal nos respectivos temas: 

 Direito Penal 

Conceito de Crime 

Atipicidade da Conduta 

Atipicidade da Conduta de manter casa de Prostituição 

 
Conflito Aparente de Normas 

Princípio da Consunção - Estelionato e Uso de Documento Falso 

 
Leis Extravagantes / Especiais 

Conversão da Pena Privativa de Liberdade em Restritiva de Direito - Lei 11.343/06 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

Navegue 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/noticias/noticias/Terceira-Turma-decide-que-cotas-de-sociedade-de-advogados-entram-na-partilha-em-separação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Turma-decide-que-cotas-de-sociedade-de-advogados-entram-na-partilha-em-separação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Confira-alguns-dos-destaques-da-Quarta-Turma-desta-terça–feira
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Contrato-celebrado-com-instituição-de-previdência-privada-não-integra-contrato-de-trabalho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Contrato-celebrado-com-instituição-de-previdência-privada-não-integra-contrato-de-trabalho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Pena-de-sanção-administrativa-não-pode-se-estender-à-aposentadoria-em-cargo-diverso
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/atipicidade-conduta-01.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/atipicidade-cond-manter-casa.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/atipicidade-cond-manter-casa.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/principio-consuncao-estelionato-uso-doc-falso.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/conversao-pena-privativa-liberdade-restritiva-direito.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
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS* 

 

 0003401-48.2002.8.19.0061 – rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, 17.11.2015 e 

p.19.11.2015 

 

 0036074-29.2015.8.19.0000 – rel. Des. Celso Silva Filho, j.16.09.2015 e p.22.09.2015 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 195                    Divulgado em 23-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei Federal nº 13.189, de 19.11.2015 - Institui o Programa de Proteção ao Emprego - PPE. 

 

 Decreto Federal nº 8.573, de 19.11.2015 - Dispõe sobre o Consumidor.gov.br, sistema 

alternativo de solução de conflitos de consumo, e dá outras providências. 

 

 Emenda Constitucional Estadual nº 61, de 17.11.2015 - Acrescenta o Parágrafo Único ao 

Artigo 119, da Constituição Estadual. 

 

 Lei Estadual nº 7.106, de 18.11.2015 - Cria o Programa de Redistribuição de Alimentos 

Excedentes e dá outras providencias. 

 

 Lei Estadual nº 7.105, de 18.11.2015 - Fica criado o Sistema Cicloviário no Estado do Rio de 

Janeiro, como incentivo ao uso de bicicletas para o transporte, contribuindo para o 

desenvolvimento da mobilidade sustentável. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A2AFAEDA469CCECD7A93F8230D9CEFC3C50438281153
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E8C836FA4C278C1DFCC7945A2256E275C50426192D34
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13189.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8573.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/3a5c9fe152286ae083257f00007201aa
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/aa8a3dc11b45296a83257e890066e9eb
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/a3c1e32d64adea0b83257f020056e84a


 Lei Estadual nº 7.103, de 13.11.2015 - Altera a lei nº 3.576, de 06 de junho de 2001 que 

"dispõe sobre o funcionamento de clínicas e/ou consultório de estética e dá outras 

providências.” 

 

 Lei Estadual nº 7.102, de 13.11.2015 - Institui o Programa Estadual de Tratamento da 

Apneia do Sono e dá outras providências. 

 

Fonte: Presidência da República/ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Programa de Apadrinhamento será estendido para todo o estado 

 TJRJ vai debater sustentabilidade com base em documento do Papa Francisco 

 Mais segurança: Fórum de Maricá instala sistema de controle de acesso 

 Tribunal Pleno elege novos membros para o TRE 

 TJ do Rio realiza mutirão de conciliação e espera resolução de conflitos para centenas de 

consumidores 

 Ocorrência de câncer em criança e no adolescente provoca desestruturação familiar 

 Música no Palácio apresenta I Festival Internacional do Fagote nesta sexta 

 Juíza do TJRJ participa do VII Encontro do Colégio de Coordenadores da Infância e 

Juventude e Idoso 

 Seminário discute a trajetória da população negra no Brasil 

 Consciência Negra: TJRJ tem dia de reflexão e manifestações culturais 

 Emerj inaugura retratos de magistradas na Galeria das Professoras Eméritas 

 TJRJ distribui panfletos para comemorar o Dia da Consciência Negra 

 Fatos históricos curiosos são resgatados pelo Museu da Justiça 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Mantida lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre publicidade de atos do Executivo 

 STF julgará se indenização em caso de desapropriação é compatível com regime de 

precatórios 

 Mantidas obrigações a escolas particulares previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/38c117d0b32218f783257f000057102b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/0e6e4d16280a6c7a83257f00005710a3
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26506
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26214
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304631
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304524
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304524
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304439


Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Plano de saúde pode alterar regime de custeio, desde que mantenha a cobertura 

 Contestação do cumprimento de sentença exige garantia prévia e prazo inicia com 

intimação do devedor 

 Primeira Seção unifica entendimento sobre denúncia espontânea em débito tributário  

 Consumidor tem 90 dias após a constatação do vício em ação cautelar para obter reparação 

 Sexta Turma nega habeas corpus a policial militar acusado de fazer parte de milícia no RJ 

 Adjudicação compulsória para obter escritura definitiva pode ser proposta a qualquer 

tempo 

 

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* 

 

 0375749-93.2010.8.19.0001 – rel. Des. Benedicto Abicair, dm. 30.03.2015 e p. 06.04.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Plano-de-saúde-pode-alterar-regime-de-custeio,-desde-que-mantenha-a-cobertura
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Contestação-do-cumprimento-de-sentença-exige-garantia-prévia-e-prazo-inicia-com-intimação-do-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Contestação-do-cumprimento-de-sentença-exige-garantia-prévia-e-prazo-inicia-com-intimação-do-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Primeira-Seção-unifica-entendimento-sobre-denúncia-espontânea-em-débito-tributário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Consumidor-tem-90-dias-após-a-constatação-do-vício-em-ação-cautelar-para-obter-reparação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sexta-Turma-nega-habeas-corpus-a-policial-militar-acusado-de-fazer-parte-de-milícia-no-RJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Adjudicação-compulsória-para-obter-escritura-definitiva-pode-ser-proposta-a-qualquer-tempo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Adjudicação-compulsória-para-obter-escritura-definitiva-pode-ser-proposta-a-qualquer-tempo
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/diminuta-complexidade-nov.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/diminuta-complexidade-nov.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041E87F3B0DDEA8626ED321B46C67461FEC50358491152


EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 194                    Divulgado em 19-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Decreto Federal, de 18.11.2015 - Convoca as Conferências Nacionais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, dos Direitos da Pessoa Idosa, de Políticas Públicas de Direitos 

Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e de Direitos Humanos. 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 VEP determina regressão de regime de ex-traficante Rose Peituda 

 Justiça Eleitoral comemora os 70 anos de sua reinstalação 

 Fórum vai debater a comunicação entre comunidades do Rio e a mídia tradicional 

 Alunos da Estácio de Sá visitam Museu da Justiça 

 'Racismo é problema de toda sociedade', diz convidada do evento 'Justa Consciência' 

 TJRJ prorroga em um ano validade do concurso para técnico e analista judiciário 

 Opinião/ Heróis anônimos 

 Desembargador recebe Medalha Tiradentes na Alerj 

 Programa Justiça Cidadã promove formatura de 90 líderes comunitários 

 Café com Conhecimento debate 'A República e o Judiciário' 

 Servidores do estado poderão carregar tocha olímpica 

 Semana Nacional de Conciliação planeja antecipar 5 mil audiências nos Juizados Especiais 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Dsn/Dsn14278.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26213
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26211
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26210
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26209
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26109
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26108


 

 Presidente Lewandowski fala em Plenário sobre reajuste de servidores 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Ressarcimento em transporte aéreo de mercadoria deve ser integral, mesmo que não haja 

relação de consumo 

 Quarta Turma nega habeas corpus a recém-nascida, mantendo-a em abrigo 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Administrativo e Direito Processual Civil, nos respectivos temas: 

 

 Direito Administrativo 

 

Responsabilidade Civil do Estado  

Morte de Detento em Unidade Prisional 

 

 Direito Processual Civil 

 

Ação Civil Pública 

Depósito de Honorários Periciais pelo Ministério Público 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304351
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ressarcimento-em-transporte-aéreo-de-mercadoria-deve-ser-integral,-mesmo-que-não-haja-relação-de-consumo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ressarcimento-em-transporte-aéreo-de-mercadoria-deve-ser-integral,-mesmo-que-não-haja-relação-de-consumo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quarta-Turma-nega-habeas-corpus-a-recém–nascida,-mantendo–a-em-abrigo
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/morte-detento-prisional.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/deposito-honorarios-periciais.pdf


Competência 

 

Dano Moral em Decorrência da Relação de Trabalho - Competência 

Jazigo Perpétuo, Partilha e Competência 

 

Custas e Taxas Judiciárias 

Pagamento de Custas ao Final 

 

Prazos 

Prazo e Processo Eletrônico 

 

Processo Cautelar 

Fungibilidade das Medidas Cautelares 

Prestação de Caução por Empresa Estrangeira 

 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0228227-23.2014.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 10.06.2015 e p. 12.06.2015 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 0151661-53.2002.8.19.0001 – rel. designada para Acórdão Des. Margaret de Olivaes Valle 

dos Santos, j. 04.11.2015 e 19.11.2015 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/dano-moral-decorrencia-relacao-trabalho.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/jazigo-perpetuo-partilha-competencia.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/pagamento-custas-final.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/prazo-processo-eletronico.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/fungibilidade-medidas-cautelares.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/prest-caucao-empresa-estrangeira.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
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041375F809B5B682028200172F5CE81C2AC5040815084B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F68290609F140631865D35798FAF2CC3C5043841034D


 

Fonte: DIJUR 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 193                    Divulgado em 18-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Prefeitura de Niterói tem prazo de 30 dias para remover comunidade no Morro do Céu 

 Emerj promove seminário pelo Dia Nacional do Combate ao Câncer Infanto-Juvenil 

 Varas de Família de São Gonçalo promovem mutirão na Semana Nacional da Conciliação 

 Idosa de 92 anos adquire Certidão de Nascimento através da Justiça Itinerante 

 Justiça proíbe rodeio na Festa do Peão Boiadeiro em Maricá 

 CGJ instala 2º Registro Civil de Pessoas Naturais da Comarca da Capital 

 Exposição homenageia centenário de nascimento do desembargador Bezerra Câmara 

 Fórum de Segurança Pública da Emerj debate sobre o papel da Polícia Militar 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26107
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26106
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26302


Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Plenário: teto constitucional deve incidir sobre valores recebidos a título de vantagens 

pessoais 

 2ª Turma entende que período de sursis não conta para fins de concessão de indulto 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Quarta Turma admite inscrição de devedor de alimentos em cadastro de inadimplentes 

 Na execução de alimentos, citação por hora certa é válida 

 Microempresa de móveis pode usar marca mundial de relógio 

 

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.  

São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de instrumento de 

pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes aos magistrados e à 

comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e agilizando a prestação 

jurisdicional. 

Excelentíssimos Magistrados, 
Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco do 

Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304346
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304346
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304246
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quarta-Turma-admite-inscrição-de-devedor-de-alimentos-em-cadastro-de-inadimplentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Na-execução-de-alimentos,-citação-por-hora-certa-é-válida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Microempresa-de-móveis-pode-usar-marca-mundial-de-relógio
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/


 

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por incrementarem o 

compartilhamento e a disseminação da informação com a comunidade jurídica. 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0050143-66.2015.8.19.0000 – rel. Des. Jessé Torres, j. 11.11.2015 e p. 18.11.2015 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040505A17F7A375F71B0F09E27F5ED5D9DC504363A6342


Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 33, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

impossibilidade da cobrança de tarifa integral no serviço prestado de forma incompleta de 

esgotamento sanitário e ação civil pública, responsabilidade solidária das sociedades 

consorciadas de transporte coletivo quanto a insegurança do serviço prestado no horário 

noturno.  

 

Outrossim, informamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o 

Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 11, onde foram selecionados, dentre 

outros, julgados relativos a servidor público estadual ativo no que tange a percepção de 

adicional de permanência por férias não gozadas com sua conversão em indenização 

pecuniária e registro de alteração contratual de sociedade simples no Registro Civil de 

Pessoa Jurídicas em estrita observância de formalidades legais com exclusão de 

responsabilidade. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 192                    Divulgado em 17-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Magistrados debatem a utilização dos depósitos judiciais no pagamento dos precatórios 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000033
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000033
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=191185&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26301


 Justiça decreta prisão temporária de acusados de espancar homem em Ipanema 

 TJRJ e Casa Ronald McDonald se unem para apoiar crianças com câncer 

 Sociólogo e professor Muniz Sodré é um dos convidados do evento Justa Consciência 

 Acadêmica, jornalistas e projeto de Cultura Viva são os vencedores do IV Prêmio Juíza 

Patrícia Acioli 

 'Por Dentro do Palácio' recebe moradoras da Leopoldina 

 Novo desembargador do TJRJ vai fazer parte da Câmara de Consumo 

 TJRJ promove casamento comunitário em Bom Jesus do Itabapoana 

 Termina fase de audiências sobre desvio de ingressos da Copa do Mundo 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 Policial acusado de participação no caso Amarildo tem HC negado pela 2ª Turma 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Sem maus-tratos, abuso ou negligência, criança adotada irregularmente permanece com os 

adotantes até ordem final  

 Resposta do réu em agravo não vale como citação na ação revisional de alimentos 

 Cheque endossado não exige notificação de devedor 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito 

Penal nos respectivos temas: 

 Direito Penal 

Leis Extravagantes/Especiais  

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25921
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25708
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304238
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sem-maus–tratos,-abuso-ou-negligência,-criança-adotada-irregularmente-permanece-com-os-adotantes-até-ordem-final
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sem-maus–tratos,-abuso-ou-negligência,-criança-adotada-irregularmente-permanece-com-os-adotantes-até-ordem-final
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Resposta-do-réu-em-agravo-não-vale-como-citação-na-ação-revisional-de-alimentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cheque-endossado-não-exige-notificação-de-devedor
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada


Posse Compartilhada da Arma de Fogo 

Corrupção de Menores - Crime Formal versus Crime Material 

 
Crimes Contra o Patrimônio  

Apropriação Indébita e Estelionato - Distinção 

Apropriação Indébita em Razão de Profissão 

Momento Consumativo dos Crimes de Furto e Roubo 

Relação Empregatícia - Furto Mediante Abuso de Confiança  

 
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 

 0002629-29.2009.8.19.0065 – rel. Des. Claudia Telles, j. 01.09.2015 e p. 03.09.2015 

 

 0005109-17.2005.8.19.0001 – rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho, j.02.09.2015 e p. 

04.09.2015 

 

Fonte: EJURIS 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/posse_compartilhada_arma_fogo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/corrupcao-de-menores.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/apropr-indebita-estelionato-distincao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/apropr-indebita-razao-profissao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/momento-cons-crimes-furto-roubo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/rel-empreg-furto-abuso-confianca.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
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C95C72E8959E03712B2AA6876CAAAC6AC504204C033B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EF48759D122A57C17F1F1E589B6EECAAC504212D1039


Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 191                    Divulgado em 16-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Decreto Federal nº 8.572, de 13.11.2015 - Altera o Decreto nº 5.113, de 22 de junho de 

2004, que regulamenta o art. 20, inciso XVI, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que 

dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Nei Lopes participa de evento do TJRJ pelo Dia Nacional da Consciência Negra 

 TJRJ participa de ação social em Itaboraí em dezembro 

 Debate na Emerj discute atuação das mulheres na defesa ambiental 

 Crise e Constituição 

 Museu da Justiça recorda a vida do magistrado e jurista Vicente de Faria Coelho 

 Órgão Especial do TJRJ elege novo desembargador 

 Encontro de Corregedores acontece no Maranhão nos próximos dias 18, 19 e 20 

 Justiça do Rio condena ex-PM miliciano a 25 anos de reclusão 

 Cartilha elaborada pela CGJ esclarece dúvidas sobre custas judiciais 

 TJ do Rio participa de Fórum Nacional de Violência Doméstica 

 Campos não poderá usar antecipação dos royalties para pagar dívidas 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 Questionada norma sobre auxílio-educação a magistrados do TJ-RJ 

 Cassada decisão que extinguiu pena decorrente de violência doméstica 

 Ministro assegura direito de análise de recurso pelo Plenário do CNJ 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8572.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25919
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25920
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25918
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25917
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25916
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25808
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=304121
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303988
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303987


 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Reforma em apartamento que muda fachada do prédio precisa da permissão de todos os 

condôminos 

 Recurso em habeas corpus é ato privativo de advogado e exige procuração nos autos 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

Prevenções das Massas Falidas - Atualização 

Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massas Falidas em Informações 

das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda Instância no Banco do 

Conhecimento.  

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0039428-85.2013.8.19.0209 – rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 10.11.2015 e 

p. 11.11.2015 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

 0017009-23.2008.8.19.0023 – rel. Des. Gilberto Matos, j. 20.10.2015 e p. 22.10.2015. 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Reforma-em-apartamento-que-muda-fachada-do-prédio-precisa-da-permissão-de-todos-os-condôminos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Reforma-em-apartamento-que-muda-fachada-do-prédio-precisa-da-permissão-de-todos-os-condôminos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Recurso-em-habeas-corpus-é-ato-privativo-de-advogado-e-exige-procuração-nos-autos
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.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://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=00046DDA529E3C80544647D286580A8C0B30C5043556523B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040725671BC35E4BEDFBEADFE3345A00A9C5042F361B26


EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 190                    Divulgado em 13-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Mensagem de veto total nº 482, de 12.11.2015 - Projeto de Lei nº 6.299, de 2009 (nº 

304/08 no Senado Federal), que “Altera o caput do art. 60 da Lei nº 8.934, de 18 de 

novembro de 1994, para reduzir o período sem registro na junta comercial que caracteriza 

a inatividade do empresário ou da sociedade empresária”. 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juiz recebe homenagem da Sociedade Pestalozzi do Brasil 

 Dia da Consciência Negra terá programação especial no TJRJ 

 Policiais Militares se casam no TJRJ 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Suspensa norma que permitia doações anônimas a candidatos 

 STF reafirma necessidade da assistência de advogado para postulação em juízo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/Vet/VET-482.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25914
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25913
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25705
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303921
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303922


 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Um casal e seus filhos têm direito a indenizações separadas por erro médico em uma das 

crianças 

 Turma assegura fornecimento de medicamento contra mielodisplasia  

 Dissolução irregular da empresa, por si só, não é suficiente para a desconsideração da 

personalidade jurídica  

 Banco não pode ser responsabilizado por cliente que emite cheque sem fundos 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

Prevenções Históricas – 1ª Vice-Presidência - Atualização 

Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções Históricas em Informações das 

Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda Instância no Banco do 

Conhecimento.  

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0028309-42.2011.8.19.0066 – rel. Des. Cláudio Dell'Orto, j. 04.11.2015 e p. 05.11.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Um-casal-e-seus-filhos-têm-direito-a-indenizações-separadas-por-erro-médico-em-uma-das-crianças
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Um-casal-e-seus-filhos-têm-direito-a-indenizações-separadas-por-erro-médico-em-uma-das-crianças
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Turma-assegura-fornecimento-de-medicamento-contra-mielodisplasia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Dissolução-irregular-da-empresa,-por-si-só,-não-é-suficiente-para-a-desconsideração-da-personalidade-jurídica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Dissolução-irregular-da-empresa,-por-si-só,-não-é-suficiente-para-a-desconsideração-da-personalidade-jurídica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Banco-não-pode-ser-responsabilizado-por-cliente-que-emite-cheque-sem-fundos
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prevencoes-historicas-1-vice-preside-05112015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prevencoes-historicas-1-vice-preside-05112015.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://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=0004E860C114A49E5B8E1B7E95B543E84908C504335F4937


EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 189                    Divulgado em 12-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.188, de 11 de novembro de 2015 - Dispõe sobre o direito de resposta ou 

retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de 

comunicação social. 

 

 Lei Federal nº 13.186, de 11 de novembro de 2015 - Institui a Política de Educação para o 

Consumo Sustentável. 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Justiça vai converter união estável de 40 casais em Bom Jesus do Itabapoana 

 Jogos Olímpicos e Paralímpicos: CGJ disponibiliza formulário para participação de menores 

 Feira orgânica é atração no TJRJ 

 Em novembro, todo sábado é dia de visita teatralizada no Antigo Palácio da Justiça 

 Cesar Maia e Fundação Guggenheim condenados a devolver US$ 2 milhões 

 Projeto social destinado a famílias carentes forma primeira turma 

 TJRJ mantém condenação a empresários por desvio de verbas na área de Saúde 

 Café com Conhecimento debate 'A República e o Judiciário' 

Fonte: DGCOM 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.188-2015
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.186-2015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25912
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25911
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25910
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25804


NOTÍCIAS STF* 

 

 Plenário julga inconstitucional lei paulista e reafirma que cabe à União legislar sobre 

trabalho 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 É possível admitir assistente de acusação em crime de porte ilegal de arma 

 Direito de resposta não se confunde com publicação de sentença condenatória 

 Pleno define prazo máximo de 30 dias para publicação de acórdão 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de ações civis públicas 

Em funcionamento desde abril de 2008, o referido Banco de Dados especializado 

reúne acervo de petições iniciais, tutelas antecipadas, liminares, sentenças, acórdãos e o 

acompanhamento processual das ações civis públicas que têm por objeto o Direito do 

Consumidor e tramitam nas Varas Empresariais e Cíveis. Atualmente o Banco conta com 

aproximadamente 650 ações civis públicas disponibilizadas. 

Acesse o Banco de Ações Civis Públicas no portal Institucional e encontre as ações 

civis públicas da natureza acima referenciada. Realize a busca por assunto ou pelo número 

do processo. Tal acesso pode ser obtido através do ícone na página inicial do Banco do 

Conhecimento. 

 

Para informações, sugestões e contato: seesc@tjrj.jus.br 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303830
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303830
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-possível-admitir-assistente-de-acusação-em-crime-de-porte-ilegal-de-arma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Direito-de-resposta-não-se-confunde-com-publicação-de-sentença-condenatória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Pleno-define-prazo-máximo-de-30-dias-para-publicação-de-acórdão
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
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
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0012035-87.2005.8.19.0203 – rel. Des. José Muiños Piñeiro Filho, j. 03.11.2015 e p. 

06.11.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 188                    Divulgado em 11-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Medida Provisória nº 699, de 10 de novembro de 2015 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

Fonte: Presidência da República 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F408321F58BF9377330688207AB29D8EC504340E4807
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20699-2015


NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Emerj promove debate sobre mulher e sustentabilidade 

 TJRJ celebra o Dia da Justiça com corrida e caminhada 

 TJRJ realiza conversão de união estável de policiais militares 

 Justiça do Rio decreta prisão preventiva de milicianos de Campo Grande 

 Processo eletrônico chega aos fóruns de Bangu, Pavuna, Resende e Volta Redonda 

 Magistrados participam de ação social em Santa Cruz 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 RENAJUD pode ser consultado para penhora, ainda que existam meios alternativos 

 Turma considera válida licitação para exploração de poços cujo contrato já foi cumprido 

 

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. Contempla 

todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.  

Visualize e localize os atos publicados em outubro de 2015. 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 311/2015  

 ATO EXECUTIVO TJ N. 310/2015  

 ATO EXECUTIVO TJ N. 308/2015  

 ATO EXECUTIVO TJ N. 307/2015  

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25908
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25906
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25905
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/RENAJUD-pode-ser-consultado-para-penhora,-ainda-que-existam-meios-alternativos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Turma-considera-válida-licitação-para-exploração-de-poços-cujo-contrato-já-foi-cumprido
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190745&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190720&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190690&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190517&integra=1


 ATO EXECUTIVO TJ N. 306/2015  

 ATO EXECUTIVO TJ N. 305/2015  

 ATO EXECUTIVO TJ N. 304/2015  

 ATO EXECUTIVO TJ N. 301/2015  

 ATO EXECUTIVO TJ N. 300/2015  

 ATO EXECUTIVO TJ N. 299/2015  

 ATO EXECUTIVO TJ N. 298/2015  

 ATO EXECUTIVO TJ N. 297/2015 
 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense  

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ.  

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* 

 

 0019981-41.2011.8.19.0061 – rel. Des. Nagib Slaibi, j. 29.10.2015 e p.05.11.2015 

 

 0028939-91.2010.8.19.0209 – rel. Des. Benedicto Abicair, j. 21.10.2015 e p. 03.11.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190477&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190476&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190435&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190196&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190195&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190147&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190146&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=181454&integra=1
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=00045AFDE7B2B58477861CE10AA3CB448839C50433041459
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E2833005A02BCBA4D4DE016F11968AACC50430541F5E


Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 

de Jurisprudência Cível nº 32, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

irrevogabilidade do registro voluntário na ação negatória de paternidade e tratamento 

fisioterápico, método de Bobath, equoterapia como direito a saúde. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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VERBETE SUMULAR TJERJ* 

Nº. 343 "A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos 

pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da 

condenação." Referência: Processo Administrativo nº. 0013830-09.2015.8.19.0000 

Julgamento em 14/09/2015 - Relator: Desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira. 

Votação por maioria. 

Fonte: DJERJ/DIJUR 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

Sem Conteúdo 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Justiça do Rio decreta bloqueio de bens de ex-secretário Julio Lopes 

 Justiça Itinerante estreia atendimento em Japeri 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000032
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000032
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=150637&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25903


 TJ do Rio promove 2ª edição da feira de produtos orgânicos  

 Começou nesta semana o ciclo de audiências sobre lotação de servidores 

 Nova Edição da Revista da CGJ reúne artigos de ministros, magistrados e convidados 

 Fiscalização encontra irregularidades em novo presídio de PMs, em Niterói 

 Música no Palácio apresenta Quarteto de cordas e piano no sábado, dia 14 

 Resende terá processo eletrônico nas Varas Cíveis e no Juizado Especial Cível 

 Presidente do TJRJ dá posse a juízes removidos da capital e interior do estado 

 Ministros debatem atuação da Justiça, direito à saúde e segurança jurídica em seminário no 

TJRJ 

 Alunos do Colégio Militar visitam Museu da Justiça 

 Justiça nega liberdade para PMs acusados de forjar cena de crime na Providência 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 Liminar restabelece prazo de 30 dias para migração de parlamentares para novos partidos 

 Presidente do STF é homenageado nos 85 anos da OAB e destaca importância da entidade 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Viúvo é herdeiro necessário da esposa mesmo no casamento com separação total de bens 

 Revisão de honorários advocatícios pode ocorrer em função do valor final da causa 

 Novo edital com vaga para área distinta não dá direito a nomeação de aprovado em 

concurso anterior 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

Estatísticas – 1ª Vice-Presidência 

As Estatísticas de Distribuição de processos do quantitativo de Digitalização, Indexação, 

Autuação, Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal Eletrônico, bem como o 

quadro Comparativo de Distribuições, encontram-se disponibilizados no portal do TJERJ em 

Institucional/ Vice-Presidências. São elaborados pela Equipe da Divisão de Distribuição do 

Departamento de Autuação e Distribuição Cível da Primeira Vice-Presidência e atualizados 

mensalmente.  

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/26001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25604
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303621
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303620
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Viúvo-é-herdeiro-necessário-da-esposa-mesmo-no-casamento-com-separação-total-de-bens
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Revisão-de-honorários-advocatícios-pode-ocorrer-em-função-do-valor-final-da-causa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Novo-edital-com-vaga-para-área-distinta-não-dá-direito-a-nomeação-de-aprovado-em-concurso-anterior
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Novo-edital-com-vaga-para-área-distinta-não-dá-direito-a-nomeação-de-aprovado-em-concurso-anterior
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/23012/comparativo-distribuicoes-civeis-e-consumidor-primeiro-semestre-2015.pdf


Visualize a atualização até outubro 2015 

 

Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0017009-23.2008.8.19.0023 – rel. Des. Gilberto Matos, j. 20.10.2015 e p. 22.10.2015 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 0466219-05.2012.8.19.0001 - Des. Sandra Cardinali - julgamento: 01/10/2015 - Vigésima 

Sexta Câmara Cível Consumidor 

 

 0001634-40.2011.8.19.0002 - Des. Ines da Trindade - julgamento: 21/10/2015 - Sexta 

Câmara Cível 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040725671BC35E4BEDFBEADFE3345A00A9C5042F361B26
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004573BB319F8128D97DA4F8E137A22D1AFC5042A1E1C37
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000473C4D2791BD3BBFC7A2BBDAC37FCDF71C50430215120


EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 0220862-49.2013.8.19.0001 – Des. Sidney Rosa da Silva - Julgamento: 20/10/2015 - Sétima 

Câmara Criminal 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei nº 13.185, de 6 de novembro de 2015. - Institui o Programa de Combate à Intimidação 

Sistemática (Bullying). 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Ministros destacam protagonismo da Justiça em seminário no TJ do Rio 

 Ex-presidente do STF e TSE é homenageado por ministros e desembargadores no TJ do Rio 

 Autoridades discutem critérios de transferência de detentos para presídios federais 

 Servidores participam de treinamento para cadastramento de casos de violência doméstica 

 Justiça Itinerante atende mais de 550 pessoas na Glória 

 Ação do TJ promove atividades físicas para os servidores 

 Justiça Cidadã inicia Curso de Especialização em Direito do Consumidor 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Competência para julgar ações de insolvência civil ajuizadas pela União é tema de 

repercussão geral 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A9228A4055A25C0B6BDE6FDC0DA43BFBC5042F5D2B16
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.185-2015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25310
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25209
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303580
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303580


 Liminar permite que fundação educacional do RJ efetue contratações temporárias 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Ministro destaca novo repetitivo sobre restituição de encargos de corretagem transferidos 

ao consumidor 

 Filhos que renunciaram herança em favor da mãe e depois descobriram outros meios-

irmãos não conseguem anular ato 

 Maternidade socioafetiva pode ser reconhecida após falecimento da mãe 

 

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, organizados pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do 

PJERJ. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito 

Processual Civil nos respectivos temas. 

 

 Direito Processual Civil 

Prazos 

Consulta Processual - Internet 

Preclusão em Matéria de Ordem Pública 

Execução 

Penhora On-Line 

Leilão de Imóvel - Arrematação - Débitos Condominais 

Exceções à Impenhorabilidade do Bem de Família 

Arbitragem 

Cláusula Arbitral 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303576
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ministro-destaca-novo-repetitivo-sobre-restituição-de-encargos-de-corretagem-transferidos-ao-consumidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ministro-destaca-novo-repetitivo-sobre-restituição-de-encargos-de-corretagem-transferidos-ao-consumidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Filhos-que-renunciaram-herança-em-favor-da-mãe-e-depois-descobriram-outros-meios–irmãos-não-conseguem-anular-ato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Filhos-que-renunciaram-herança-em-favor-da-mãe-e-depois-descobriram-outros-meios–irmãos-não-conseguem-anular-ato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Maternidade-socioafetiva-pode-ser-reconhecida-após-falecimento-da-mãe
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/consulta-processual-internet.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/preclusao-materia-ordem-publica.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/penhora_online.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/leilao-debitos-condominiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/excecoes-impenhorabilidade-familia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/clausula-arbitral.pdf


Sentença e Coisa Julgada 

Relativização da Coisa Julgada 

 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.609/RJ. Rel. Min. Dias Toffoli, STF: “O Tribunal, 

por unanimidade e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido formulado 

na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 3.623/01, do Estado do Rio de 

Janeiro.” Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes. 

Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 07.10.2015.     

Leia mais... 

Fonte: Gabinete da Presidência – Processo Administrativo nº 2015-187884 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/relat-coisa-julgada.pdf
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verprocessotexto.asp?id=3920091&tipoapp=rtf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/b24a2da5a077847c032564f4005d4bf2/6a54ff33bfa0927e03256ab60053a377
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1997940


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei nº 13.184, de 4 de novembro de 2015 -  Acrescenta § 2º ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para dispor sobre a 

matrícula do candidato de renda familiar inferior a dez salários mínimos nas instituições 

públicas de ensino superior. 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Desembargador Marco Couto é eleito para comissão de corregedores eleitorais 

 Programa Família Acolhedora abre vagas e pode reduzir número de menores em abrigos 

 Ação do Justiça Itinerante acontece neste domingo, na Glória 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 Cláusula de reserva de plenário pode ser afastada quando houver jurisprudência do STF 

sobre matéria 

 Cabe ao MPF apurar irregularidades em aplicação de recursos do SUS no Maranhão 

 Supremo define limites para entrada da polícia em domicílio sem autorização judicial 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 STJ mantém anulação de matrimônio proferida pelo Vaticano 

 Ação ajuizada em 1896 ainda gera recursos ao STJ 

 Condenação que utiliza apenas reconhecimento fotográfico na fase de inquérito não é 

válida 

 Sem má-fé e sem dano não há improbidade 

 Credor não tem legitimidade para pedir reconhecimento de união estável do devedor 

 Cadáver em reservatório não gera dever de indenizar, decide Primeira Turma 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13184.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25403
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303447
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303447
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303444
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303364
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-mantém-anulação-de-matrimônio-proferida-pelo-Vaticano
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ação-ajuizada-em-1896-ainda-gera-recursos-ao-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Condenação-que-utiliza-apenas-reconhecimento-fotográfico-na-fase-de-inquérito-não-é-válida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Condenação-que-utiliza-apenas-reconhecimento-fotográfico-na-fase-de-inquérito-não-é-válida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sem-má–fé-e-sem-dano-não-há-improbidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Credor-não-tem-legitimidade-para-pedir-reconhecimento-de-união-estável-do-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cadáver-em-reservatório-não-gera-dever-de-indenizar,-decide-Primeira-Turma


Pesquisa selecionada 

Página contendo pesquisas realizadas pela equipe de jurisprudência, sobre diversos temas 

jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do 

pjerj. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do direito 

penal nos respectivos temas. 

 

 Direito penal 

Estatuto da criança e do adolescente 

medida sócioeducativa de internação - ato infracional análogo ao tráfico de drogas 

Extinção da punibilidade 

abolitio criminis - atentado violento ao pudor 

Leis extravagantes / especiais 

crimes contra as relações de consumo 

embriaguez ao volante - aferição através do exame no etilômetro 

posse compartilhada da arma de fogo 

Crimes contra o patrimônio 

assalto na saída de agência bancária 

furto de energia elétrica ou estelionato - distinção 

 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0042194-25.2014.8.19.0000 e 0041825-31.2014.8.19.0000 – rel. Des. Alexandre Câmara, j. 

08.10.2014 e p. 10.10.2014 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/med-socio-edu-inter-traf-drogas.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/abolitio-criminis.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/crimes-contra-as-relacoes-de-consumo.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/embriaguez-volante.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/posse_compartilhada_arma_fogo.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/assalto-na-saida-de-agencia-bancaria.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/furto-energia-eletrica.pdf
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400229414
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400229162


 0347692-60.2013.8.19.0001 – rel. Des. Maria Helena Pinto Machado Martins, j. 21.10.2015 

e p. 26.10.2015 

 

Fonte: Quarta Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 184                    Divulgado em 05-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei nº 13.183, de 4 de novembro de 2015 - Altera as Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 

e 8.213, de 24 de julho de 1991, para tratar da associação do segurado especial em 

cooperativa de crédito rural e, ainda essa última, para atualizar o rol de dependentes, 

estabelecer regra de não incidência do fator previdenciário, regras de pensão por morte e 

de empréstimo consignado, a Lei nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, para assegurar 

pagamento do seguro-defeso para familiar que exerça atividade de apoio à pesca, a Lei nº 

12.618, de 30 de abril de 2012, para estabelecer regra de inscrição no regime de 

previdência complementar dos servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, a Lei 

nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003, para dispor sobre o pagamento de empréstimos 

realizados por participantes e assistidos com entidades fechadas e abertas de previdência 

complementar e a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990; e dá outras providências. 

Fonte: Presidência da República 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004974CF1379BF53023D48F4A47ED74A601C5043035290D
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.183-2015


NOTÍCIAS TJERJ* 

 Lotação das serventias em 2016 será tema de audiências públicas 

 Corregedoria informa sobre Correição Geral Ordinária 

 CCPJ-Rio homenageia Ruy Barbosa no dia de seu aniversário 

 Inscrição do concurso para Magistratura do TJRJ começa nesta quinta, dia 5 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Inconstitucionalidade de alíquota progressiva de IPTU não impede cobrança do tributo 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Corte Especial aprova súmula sobre surdez unilateral em concurso público 

 Mãe é responsabilizada por agressão de filho maior esquizofrênico 

 Justiça trabalhista deve julgar mandado de segurança em PAD contra empregado de 

sociedade de economia mista 

 STJ firma tese sobre o momento da consumação de crimes de furto e roubo 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização da petição inicial, referente aos autos do processo nº 

0425555-24.2015.8.19.0001, versando precipuamente sobre comercialização de alimentos 

impróprios para o consumo com armazenamento e manipulação inadequados, que tramita 

no Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.  

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25309
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25206
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=303245
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Corte-Especial-aprova-súmula-sobre-surdez-unilateral-em-concurso-público
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Mãe-é-responsabilizada-por-agressão-de-filho-maior-esquizofrênico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Justiça-trabalhista-deve-julgar-mandado-de-segurança-em-PAD-contra-empregado-de-sociedade-de-economia-mista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Justiça-trabalhista-deve-julgar-mandado-de-segurança-em-PAD-contra-empregado-de-sociedade-de-economia-mista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-firma-tese-sobre-o-momento-da-consumação-de-crimes-de-furto-e-roubo
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013832830&FORMA=1&SEF=1&JOB=6760&PAL=&CNJ=20150013832830
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.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o disposto no 

Art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Número do Processo 
Datas de Julgamento e de 

Publicação 
Relator Assunto 

0058396-77.2014.8.19.0000 
 

j. 27.07.2015 e p. 04.08.2015 
Des. Ricardo Rodrigues Cardozo 

Emenda que alterou o art. 159, I, 
alínea “l”, da Lei Orgânica do 
Município de Niterói nº 40, de 
13/10/2014, que aumentou para 
30 dias o prazo da licença 
paternidade concedida aos 
servidores públicos municipais. 
Procedência da Representação 

0063737.84.2014.8.19.0000 
 

j. 03.08.2015 e p. 05.08.2015 
Des. Luiz Zveiter 

Lei nº 2.202/2009, do município de 
Sapucaia, a qual autoriza o Poder 
Executivo a contribuir 
mensalmente com a Associação 
Estadual de Municípios do Rio de 
Janeiro – Aemerj e com a 
Confederação Nacional dos 
Municípios – Cnm, entidades 
oficiais de representação dos 
municípios do Estado do Rio de 
Janeiro. Procedência do pedido. 

0042519-97.2014.8.19.0000 
 

j. 15.06.2015 e p. 17.06.2015 
Des. Antonio Eduardo F. Duarte 

Lei nº 4956/2013 do município de 
Volta Redonda. Diploma em tela 
confere atribuição a órgão da 
estrutura municipal, disciplinando 
determinada atividade 
fiscalizadora. Procedente a 
representação 

0048075-80.2014.8.19.0000 
 

j. 08.06.2015 e p. 12.06.2015 
Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho 

Artigos 2º e parágrafo único; 4º; 7º 
e §§ 1º e 2º; 8º e parágrafo único 
da Lei Municipal nº 4.168 de 18 de 
novembro de 2013. Regulamenta o 
estacionamento público e dá 
outras providências. Procedente a 
representação 

 

Fonte: SETOE 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/regimento-interno.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/regimento-interno.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E2E8423A1E2E8A25A0BDBE947F546A09C50417270559
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000483346BFAA69ACCA82F35F76B248CD82EC50418175F59
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DCDE33140768CD9AB5B930E15B0B6C97C504093C6250
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E608E1106556B83CB01EB8277533565EC50407501F22


Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 183                    Divulgado em 04-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Decreto Federal nº 8.552, de 3.11.2015 - Regulamenta a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 

2006, que dispõe sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de 

primeira infância e de produtos de puericultura correlatos. 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ participa de Ação Global em Santa Cruz no domingo 

 Central de Arquivamento é instalada para atender serventias do Sul Fluminense 

 Moradores da Maré são atendidos pelo Justiça Itinerante 

 Justiça realiza primeira audiência sobre caso do filho de Ivo Pitanguy 

 Ministros do STF e do STJ debatem protagonismo judicial e segurança jurídica no TJRJ 

 Justiça faz audiência com 28 acusados de tráfico de drogas em Paraíba do Sul 

 Servidor poderá praticar atividades físicas em ação do TJRJ no domingo, dia 8 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8552.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25204


 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ. 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Faculdade terá de indenizar aluno por extinção de curso sequencial para implantação de 

bacharelado 

 Ausência de notificação justifica retirada de nome em cadastro de restrição ao crédito 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Ato Executivo nº 312, 28 de outubro de 2015 – Republicado no Diário da Justiça Eletrônico 

– DJERJ em 04.11.2015 - Regulamenta o plantão judiciário de 2º grau de jurisdição durante 

o período de recesso, compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2015 e 06 de janeiro 

de 2016. 

Clique aqui para visualizar as atualizações 2015 

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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.  

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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/noticias/noticias/Faculdade-terá-de-indenizar-aluno-por-extinção-de-curso-sequencial-para-implantação-de-bacharelado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Faculdade-terá-de-indenizar-aluno-por-extinção-de-curso-sequencial-para-implantação-de-bacharelado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ausência-de-notificação-justifica-retirada-de-nome-em-cadastro-de-restrição-ao-crédito
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190811&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calendario-de-suspensao-de-prazos-2015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS* 

 

Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o disposto no 

Art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Número do Processo 
Datas de Julgamento e de 

Publicação 
Relator Assunto 

0048205-41.2012.8.19.0000 
 

j. 28.07.2014 e p. 07.01.2015 
Des. Adriano Celso Guimarães 

Lei Orgânica do município de 
Iguaba Grande – artigos 149, 
parágrafo primeiro, 150 e 151, que 
dispõem sobre a elaboração da lei 
orçamentária. Procedência da 
representação. 

0048589-04.2012.8.19.0000 
 

j. 24.03.2014 e p. 28.03.2014 
Des. Letícia Sardas 

Art. 14, § 3º, da Lei nº 1.147/2005, 
do município de Cordeiro. Teto 
remuneratório. Procuradores do 
município. Honorários de 
sucumbência. Procedência da 
Representação. 

0052565-82.2013.8.19.0000 
 

j. 08.09.2014 e p. 11.09.2014 
Des. Roberto de Abreu e Silva 

Lei municipal 5593/2013 do Rio de 
Janeiro. Programa de alimentação 
vegetariana nas escolas municipais.  
Procedência do pedido. 

0061984-92.2014.8.19.0000 
 

j. 27.07.2015 e p. 31.07.2015 
Des. Jesse Torres 

Lei nº 4.359, de 25 de outubro de 
2007, do Município de Volta 
Redonda. Autoriza microempresas 
e empresas de pequeno porte a 
funcionarem na residência de seus 
respectivos titulares.  Procedência 
do pleito declaratório de 
inconstitucionalidade. 

0025071-14.2014.8.19.0000 
 

j. 27.07.2015 e p. 31.07.2015 
Des. Ana Maria Pereira de Oliveira 

Lei Municipal nº 4.216/2006 do 
município de Volta Redonda que 
inseriu dispositivo na Lei Municipal 
nº 1.931/84 (Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município 
de Volta Redonda), prevendo que o 
funcionário exonerado ou 
demitido, desde que não seja por 
justa causa, faz jus ao recebimento 
de férias proporcionais aos meses 
de efetivo exercício.  Procedência 
do pedido 

 

Fonte: SETOE 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/regimento-interno.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/regimento-interno.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044E355B3F73830E0ABE096EA4B208FAE0C5034348140F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DAB2B2A6989C9932A08591E7674E90D2C503030D053F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A4A41687C6CF2328A9DD9D4F82D73A93C503291B5C54
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000460335E3DDEB1EBE2A1F4F38ECE88E4FCC504163D4B3F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F1446DE18191554F5A0F9E91F0A99ED5C504164F4949


EMBARGOS INFRINGENTES* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 

de Jurisprudência Cível nº 31, onde foram selecionados, dentre outros, julgados quanto a 

desconsideração da personalidade jurídica por omissão de renda com evidente abuso de 

personalidade jurídica e não localização do prontuário da carteira de habilitação de 

motorista com renovação negada, reconhecimento do dano moral. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 182                    Divulgado em 03-11-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=190865&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=190865&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0


 Justiça Itinerante chega a Japeri neste sábado 

 Portal da Infância e Juventude: CGJ contribui com informações sobre Núcleo de 

Depoimento Especial 

 TJ do Rio lança Portal da Infância e da Juventude 

 TJ mantém decisão que autoriza funcionamento do aplicativo Uber 

 TJRJ aumenta número de Varas e Juizados com sistema de processo eletrônico 

 Presidente do TJRJ assiste e elogia espetáculo do CCPJ-Rio 

 Juiz afasta vereadores e servidores de Resende acusados de fraudar licitações 

 Justiça concede guarda provisória de bebê nascido em presídio aos tios maternos 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Plenário aprova tese sobre competência para julgamento de publicação de pornografia 

infantil na internet 

 STF mantém no Código Penal Militar crime de ato libidinoso 

 Feriado suspende prazos processuais no STF 

 Dispositivo da Lei das Contravenções Penais sobre porte de arma branca será analisado 

pelo STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Ford não será responsabilizada por lançamento antecipado do novo Fiesta 

 

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/25203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24714
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24814
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302876
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302876
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302782
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302840
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302987
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302987
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ford-não-será-responsabilizada-por-lançamento-antecipado-do-novo-Fiesta


Ato Executivo nº 312, 28 de outubro de 2015 - Regulamenta o plantão judiciário de 2º grau 

de jurisdição durante o período de recesso, compreendido entre os dias 20 de dezembro de 

2015 e 06 de janeiro de 2016. 

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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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* 

 

Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o disposto no 

Art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Número do Processo 
Datas de Julgamento e de 

Publicação 
Relator Assunto 

0030187-98.2014.8.19.0000 
 

j. 18.05.2015 e p. 21.05.2015 
Des. Milton Fernandes de Souza 

Artigo 3º da Lei Municipal de Volta 
Redonda nº 5.011/2014, que 
estende o benefício da ajuda 
financeira aos filhos de servidores 
regidos pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT). Procedência da 
ação direta. 

0030194-90.2014.8.19.0000 
 

j. 04.05.2015 e p. 08.05.2015 
Des. Luiz Zveiter 

Lei nº 4.804/2011, do município de 
Volta Redonda, a qual define 
regras para a aplicação de imposto 
sobre circulação de mercadorias e 
serviços (Icms) verde no âmbito de 
tal ente federativo. Procedência da 
representação. 

0032863-53.2013.8.19.0000 
 

j. 13.04.2015 e p. 17.04.2015 
Des. Roberto de Abreu e Silva 

Art. 17 da lei complementar 
151/2011 do município de Valença. 
Transformação de cargo público. 
Procedência do pedido. 

0040752-24.2014.8.19.0000 Des. Antonio Eduardo F Duarte Lei nº 5.066/2014, do município de 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190811&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/regimento-interno.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/regimento-interno.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045B01A68B87BC7058F2A4EDCB441787FFC50402112B39
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000405E31A9C04A163121792CE4D00CFD6DCC503614F2E3F
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300700059
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000412E7D31D5F69BE4DAAF806FE7F6AB9B5C5040D562F1C


 
j. 29.06.2015 e p. 03.07.2015 

Volta Redonda, “institui o 
Programa Remédio em Casa e dá 
outras providências”. Procedência 
da representação. 

0043475-16.2014.8.19.0000 
 

j. 27.04.2015 e p. 30.04.2015 
Des. Ricardo Rodrigues Cardozo 

Lei nº 3.057/2012 do município de 
Itaguaí. Isenções tributárias 
relacionadas aos imóveis que 
venham a se inserir no programa 
federal “minha casa minha vida”. 
Procedência da Representação. 

 

Fonte: SETOE 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 0036640-82.2014.8.19.0203 - Embargos Infringentes e de Nulidade 
Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira - julgamento: 20/10/2015 - Sétima Câmara Criminal 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 181                    Divulgado em 29-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004815F80EC7F32249ACC3A7F63C3EDBE08C50360040D36
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049EA80C62C73D00F844469EA270533A47C5042F422236


 

 TJRJ vai lançar Portal da Infância e da Juventude no dia 3 

 Justiça Itinerante reinaugura serviços para moradores da Maré 

 Juíza auxiliar da CGJ participa de debate sobre Registro Civil Nacional 

 Rio vê crescimento do número de presos provisórios, diz desembargador do TJ 

 Mediação nos Conflitos de Consumo: utilização de plataforma eletrônica será tema de 

evento na Emerj 

 'Literatura na Justa Medida' reúne servidores escritores no Museu da Justiça 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ. 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 É legal exigência de caução na suspensão de protesto cambial 

 Terceira Turma reconhece prescrição intercorrente em execução paralisada por falta de 

bens penhoráveis 

 

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, organizados pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do 

PJERJ. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Civil e Direito do Consumidor nos respectivos temas. 

•Direito Civil 

Responsabilidade Civil 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24813
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24812
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24811
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24810
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24617
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24617
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24713
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-legal-exigência-de-caução-na-suspensão-de-protesto-cambial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Turma-reconhece-prescrição-intercorrente-em-execução-paralisada-por-falta-de-bens-penhoráveis
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Turma-reconhece-prescrição-intercorrente-em-execução-paralisada-por-falta-de-bens-penhoráveis
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada


Seguro Obrigatório DPVAT - Indenização – Compensação 

Teoria da Perda de uma Chance 

•Direito do Consumidor 

Contratos 

Superendividamento 

Fato do Produto ou Serviço 

Produto Defeituoso - Responsabilidade Solidária 

Responsabilidade Objetiva 

Supermercado - Lesão Física 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o disposto no 

Art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal. 

Número do Processo 
Datas de Julgamento e de 

Publicação 
Relator Assunto 

0067138-28.2013.8.19.0000 Des. Roberto de Abreu e Silva 

Artigos 1°, 2°, 3° e 5° da Lei 
Municipal 3892/2011 do Município 
de Nova Friburgo. Norma proibitiva 
de discriminação de pessoas em 
razão de orientação sexual. 

0002178-63.2013.8.19.0000 Des. Antonio Eduardo F. Duarte 
Lei nº 2.364/2011 do município de 
Cabo Frio. 

0021150-47.2014.8.19.0000 Des. Luiz Zveiter 

Declarar a inconstitucionalidade, 
com eficácia ex tunc, do Artigo 160, 
inciso III, da Lei nº 2.597/2008, do 
Município de Niterói, bem como da 
referência AA do Anexo I, do 
mesmo diploma legal, no que se 
refere à incidência para a cobrança 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/dpvat.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/teoria-perda-chance.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/superendividamento-3.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/produto-defe-responsa-solidaria.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/supermercado-lesao-fisica.pdf
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/regimento-interno.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18186/regimento-interno.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A4590A178498D12F0EAD19B52AE49A9DC50349014712
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041BF7BB335C6F48816E457902F40DBACBC5040D563019
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E1B63716700FF4F12411134ED2C3E469C5034F2F4B39


da taxa de expediente sobre a 
emissão de guias de pagamento 
para a compensação bancária, 
prevista no dispositivo declarado 
inconstitucional. 

0025131-84.2014.8.19.0000 Des. Fernando Foch 

Lei 3.908/03, do município de Volta 
Redonda. Regime jurídico de 
funcionários públicos ocupantes de 
cargos em comissão. 

0029198-92.2014.8.19.0000 
Des. Henrique Carlos de Andrade 

Figueira 

Lei nº 5.518/12 do Município do 
Rio de Janeiro que “obriga a 
publicação de informações 
ambientais, para atividades e 
empreendimentos no âmbito 
municipal sujeitos a licenciamento 
ambiental”. 

 

Fonte: SETOE 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 180                    Divulgado em 28-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041B609AF00ABF03D646745B0F7AE0D762C50404135E09
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AD2F43579C828EE7592F4891862A7541C5035A331C3B


Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Rio cria estrutura própria para atender casos de saúde que chegam à Justiça 

 Justiça Itinerante passa a atender no Batan às terças-feiras 

 Alunos do Justiça Cidadã fazem visita teatralizada no antigo Palácio da Justiça 

 TJRJ abre inscrições para feira de artesanato 

 Presidente do TJRJ parabeniza servidores escritores pelo lançamento de livros 

 Inscrições para o curso 'Direito Processual Penal' terminam na noite desta quinta, 29 

 Peça 'Terapia do Riso' garante diversão no TJRJ em comemoração ao Dia do Servidor 

Público 

 Traficantes vão cumprir regime disciplinar diferenciado 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ. 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Juiz tem de homologar acordo entre as partes feito depois do julgamento da apelação 

 Processo pautado e adiado, julgado em até três sessões, dispensa nova publicação 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Novo Artigo Jurídico disponibilizado 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/25001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24712
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24711
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24917
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24710
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24808
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24808
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24616
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Juiz-tem-de-homologar-acordo-entre-as-partes-feito-depois-do-julgamento-da-apelação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Processo-pautado-e-adiado,-julgado-em-até-três-sessões,-dispensa-nova-publicação


A página de Artigos Jurídicos em Doutrina, no Banco do Conhecimento, conta com mais 1 

(um) artigo disponibilizado no tema Direito Penal, de autoria do Excelentíssimo Juiz de 

Direito Dr. Antonio Aurélio Abi Ramia Duarte: 

 Aspectos concernentes à responsabilidade penal da pessoa jurídica 

Navegue na página Artigos Jurídicos. 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

Número do Processo 
Datas de Julgamento e de 

Publicação 
Relator Assunto 

0057032-07.2013.8.19.0000 
Des. Antonio Eduardo Ferreira 

Duarte 

Lei nº 5.524/2012. Município do 
Rio de Janeiro. Lei que trata de 
matéria relacionada à proteção e 
defesa da saúde. 

0039238-85.2004.8.19.0000 Des. Luiz Zveiter 
Lei Municipal nº 3536/2003 do Rio 
de Janeiro. Criou clubes de leitura 
nas bibliotecas. 

0066252-34.2010.8.19.0000 Des. Leticia Sardas 

Incisos I e III, do § 1.º, do 
artigo 48, da Lei Estadual n.º 
3.189/99, bem como a 
expressão ‘obedecida a 
seguinte proporção, 
Desde a data da publicação 
desta lei. 

0060354-40.2010.8.19.0000 Des. Leila Mariano 

Lei n° 61/1998. Município de 
Seropédica. Estabeleceu forma de 
incorporação definitiva 
de cargo em comissão ou 
função gratificada. 

0029912-23.2012.8.19.0000 Des. Sidney Hartung 

Arts. 8º, 9º, 10, 11 e 13, § 1º, da Lei 
Municipal nº 3.913, de 1º de 
fevereiro de 2008 de Nova Iguaçu e 
todas as referências aos cargos em 
comissão de simbologia CC-1, CC-2 
e CC-3 e às funções gratificadas de 
simbologia FG-1, FG-2 e FG-3, 
constantes do seu anexo, que 
criaram cargos em comissão e 
funções gratificadas 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30090/aspectos-concernentes-responsabilidade-penal-pessoa-juridica.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/doutrina
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300700102
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=200400700067
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201000700084
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201000700070
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201200700052


 

Fonte: SETOE 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 

de Jurisprudência Criminal nº 14, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 

relativos à crimes de dano qualificado e de exposição de perigo a integridade física e a vida, 

mediante utilização de artefato explosivo, aborto provocado por terceiro e violação de 

direito autoral. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 179                    Divulgado em 27-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 7090, de 22 outubro 2015 - Altera a lei nº 6.161/2012, que estabelece 

parâmetros para o comércio coletivo de produtos e serviços através de sítios eletrônicos no 

âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000014
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000014
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/1dd7308d5afc901c83257ee7005c8486


 

 Lei Estadual nº 7092, de 23 outubro 2015 - Altera a lei nº 5981/2011, que dispõe sobre a 

criação do portal da transparência das Ong’s, Oscip’s e demais entidades que recebam 

recursos públicos no estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Corregedoria esclarece dúvidas sobre serviços extrajudiciais com cartilha online 

 Santa Casa de Campos: presidente do TJRJ mantém decisão de suspender decreto 

municipal 

 Esaj vai instalar sala de aula no Anexo Cidade Nova 

 CCPJ-Rio traz Bruce Gomlevsky na última semana de "A Visita da Velha Senhora" 

 TJ do Rio suspende prazos no Fórum de Itaipava nesta quinta, dia 29 

 Juiz apreende material irregular na fiscalização em presídios 

 TJ do Rio faz 123 atendimentos em Ação Global em Santo Antônio de Pádua 

 Dívida Ativa é tema de encontro entre Corregedoria, Copae e Tabelionato de Protesto 

 Nota de esclarecimento do presidente do Tribunal de Justiça do Rio 

 Associação de Peritos do Rio promove XXIII Congresso Nacional de Criminalística 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Ministro Fachin discute com especialista uso de substância usada contra o câncer 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 É legal contratação de advogado com remuneração apenas em caso de êxito 

 É válida notificação extrajudicial no interesse de retomada de imóvel em parceria agrícola 

 Cláusula restritiva livra Itaú Seguros de ressarcir transportadora segurada 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/e61a6e5922cd3a4f83257eeb00597653
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24916
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24615
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24614
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24914
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24913
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24911
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24908
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302639
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-legal-contratação-de-advogado-com-remuneração-apenas-em-caso-de-êxito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-válida-notificação-extrajudicial-no-interesse-de-retomada-de-imóvel-em-parceria-agrícola
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cláusula-restritiva-livra-Itaú-Seguros-de-ressarcir-transportadora-segurada


 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização da sentença, referente aos autos do processo n° 0379006-

87.2014.8.19.0001 da Ação Civil Coletiva, versando precipuamente sobre disponibilização 

de número telefônico gratuito para SAC, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Fernando 

Cesar Ferreira Viana, que tramita no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0036656-29.2015.8.19.0000 – rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 21.10.2015 e p. 

26.10.2015 

 

 0349766-53.2014.8.19.0001 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 20.10.2015 e p. 

26.10.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20140013320282&FORMA=3&SEF=1&JOB=14386&PAL=&CNJ=20140013320282
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20140013320282&FORMA=3&SEF=1&JOB=14386&PAL=&CNJ=20140013320282
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20140013320282&FORMA=3&SEF=1&JOB=14386&PAL=&CNJ=20140013320282
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BDFD24D9099BE5F7878F42312A9C0029C504301B4C2A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048C3A3C8AB9839CD9CA93EA3A40731105C50430302635


EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 178                    Divulgado em 26-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 7088 de 22 outubro 2015 - Estabelece medidas para a erradicação do sub-

registro civil de nascimento no estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Combate à violência se faz com apoio da sociedade, diz criador do Disque Denúncia 

 Juiz titular da VEP afasta diretora de presídio após grávida dar à luz no isolamento 

 VEP determina transferência de traficantes para fora do Rio 

 Servidores escritores do TJRJ participam de tarde de autógrafos no Museu da Justiça 

 Orçamento e número de processos: os desafios da Justiça estadual 

 Presidentes de tribunais participam de visita teatralizada no Antigo Palácio da Justiça 

 Ministra do STF acredita que a sociedade ainda confia nas instituições 

 Conselho dos Tribunais de Justiça divulga Carta do Rio de Janeiro com propostas inovadoras 

 Caso Girão: ex-vereador já se apresentou ao presídio de Porto Velho 

 Página do TJRJ no Facebook transmitirá seminário ao vivo 

 Administrador precisa dar continuidade à gestão anterior das instituições, diz magistrado 

 Café com Conhecimento: desembargador defende sistema mais justo de indenização 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/a75ab8c1f7163b3283257ee7005bf353
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24613
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24907
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24906
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24611
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24610
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24904


 

 Proibição de tatuagem para candidatos a cargo público é tema de repercussão geral 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Foro privilegiado não se estende às ações de improbidade administrativa 

 Conta de ente público não goza de proteção ao sigilo bancário 

 É crime importar arma de ar comprimido ou de pressão sem autorização do Exército 

 Defensoria pode ajuizar ação civil pública contra aumento abusivo de plano de saúde de 

idosos 

 Mantida a prisão de Wagner Canhedo Filho 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Novos Artigos Jurídicos disponibilizados 

A página de Artigos Jurídicos em Doutrina, no Banco do Conhecimento, conta com mais 8 

(oito) artigos disponibilizados no tema Direito Processual Civil, de autoria do Excelentíssimo 

Juiz de Direito Dr. Antonio Aurélio Abi Ramia Duarte: 

 Negócios Processuais e seus Novos Desafios. 

 O Fenômeno da Denunciação e a Responsabilidade Objetiva Nas Concessões de 

Transporte Público. 

 A Competência dos Juizados Fazendários e seu Marco Temporal nas Relações 

Continuadas - Medicamentos. 

 Análise Breve Relativa à Flexibilização Procedimental em Confronto Com o Art. 6º da Lei 

nº 9.099/95. 

 Formalismo e processo - Uma brevíssima visão. 

 Judiciário e América Latina - Feridas Democráticas. 

 Os Princípios no Projeto do Novo Código de Processo Civil visão panorâmica. 

 O Novo Código de Processo Civil, Negócios Processuais e a Adequação Procedimental. 

Navegue na página Artigos Jurídicos. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302564
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Foro-privilegiado-não-se-estende-às-ações-de-improbidade-administrativa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Conta-de-ente-público-não-goza-de-proteção-ao-sigilo-bancário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-crime-importar-arma-de-ar-comprimido-ou-de-pressão-sem-autorização-do-Exército
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Defensoria-pode-ajuizar-ação-civil-pública-contra-aumento-abusivo-de-plano-de-saúde-de-idosos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Defensoria-pode-ajuizar-ação-civil-pública-contra-aumento-abusivo-de-plano-de-saúde-de-idosos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ministro-do-STJ-mantém-prisão-de-Wagner-Canhedo-Filho
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/doutrina
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30191/negocio-processuais-novos-desafios.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30191/fenomeno-denunciacao-responsabilidade-objetiva.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30191/fenomeno-denunciacao-responsabilidade-objetiva.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30191/compentencia-marco-temporal.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30191/compentencia-marco-temporal.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30191/analise-flexibilizacao-confronto.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30191/analise-flexibilizacao-confronto.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30191/formalismo-processo.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30191/judiciario-latina-democraticas.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30191/principios-codigo-processo-panoramica.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30191/novo-codigo-processo-civil-negocios-adeguacao-procedimental.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/doutrina


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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0000984-80.2008.8.19.0007 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 14.10.2015 

e p.16.10.2015 

 

 0024087-37.2008.8.19.0001 – rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo, j. 20.05.2015 e 

p.16.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 177                    Divulgado em 23-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004961A69465D6626329265F30C57ECD63FC5042D64561C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048D24A21CEDACD5C35FB1FDFEA4C3D5F7C504111A2E20


 

 Lei Federal nº 13.179, de 22.10.2015 - Obriga o fornecedor de ingresso para evento cultural 

pela internet a tornar disponível a venda de meia-entrada por esse veículo. 

 

 Lei Federal nº 13.178, de 22.10.2015 - Dispõe sobre a ratificação dos registros imobiliários 

decorrentes de alienações e concessões de terras públicas situadas nas faixas de fronteira; 

e revoga o Decreto-Lei nº 1.414, de 18 de agosto de 1975, e a Lei nº 9.871, de 23 de 

novembro de 1999. 

 

 Mensagem de veto total nº 441 de 22.10.2015 - Projeto de Lei Complementar nº 274, de 

2015 (nº 124/15 - Complementar na Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre a 

aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, nos termos do inciso II 

do § 1º do art. 40 da Constituição Federal" 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 CGJ e assistentes sociais farão ciclo de debates sobre Serviço Social no Judiciário 

 PMs condenados por morte de criança na Baixada serão julgados por outro homicídio 

 TJRJ realiza conversão de união estável de 84 casais homoafetivos 

 'Processômetro' alerta sobre número de processos no Judiciário 

 Para deputado, Judiciário deve ser protagonista como solução da crise institucional do país 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13179.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13178.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/Vet/VET-441.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24608
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24607


NOTÍCIAS STJ* 

 

 Mulher vítima de erro médico receberá dote como forma de compensar dano estético 

 Banco terá de indenizar menor por dano moral em razão de saques indevidos em poupança 

 

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, organizados pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do 

Pjerj. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do direito 

administrativo nos respectivos temas. 

 Direito administrativo 

Servidores públicos 

concurso público - direito subjetivo à nomeação 

Responsabilidade civil do estado 

queda em via pública 

responsabilidade civil do estado por prisão ilegal 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: banco do conhecimento > 

jurisprudência > pesquisa selecionada 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Mulher-vítima-de-erro-médico-receberá-dote-como-forma-de-compensar-dano-estético
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Banco-terá-de-indenizar-menor-por-dano-moral-em-razão-de-saques-indevidos-em-poupança
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/conc-nomeacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/resp-civil-municipio-queda-via-publica.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/resp-civil-estado-prisao-ilegal.pdf
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

 0049218-70.2015.8.19.0000 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 20.10.2015 e 

p.22.10.2015 

 

 0012139-66.2012.8.19.0031 – rel. Des. José Muiños Piñeiro Filho, j. 25.08.2015 e 

p.14.10.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 176                    Divulgado em 22-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei nº 13.176, de 21.10.2015 - Acrescenta inciso IX ao art. 964 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 - Código Civil, para outorgar privilégio especial, sobre os produtos do abate, 

ao credor por animais. 

 

 Lei nº 13.175, de 21.10.2015 - Acrescenta art. 2º-A à Lei nº 10.962, de 11 de outubro de 

2004, que dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049657E55EEE64F589464D813A911EB823C5042F55100F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000432C9939F43B007F1B65772145BDBD7CBC5042C5F2E47
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13176.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13175.htm


para o consumidor, para obrigar a informação do preço por unidade de medida na 

comercialização de produtos fracionados em pequenas quantidades. 

 

 Lei nº 13.172, de 21.10.2015 - Altera as Leis nos 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 8.213, 

de 24 de julho de 1991, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para dispor sobre desconto 

em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Presidentes de Tribunais de Justiça querem conselho para zelar pela sua autonomia 

administrativa 

 Esaj vai instalar sala de aula para servidores no Anexo Cidade Nova 

 Projeto atua em escolas públicas para aproximar público infanto-juvenil do Poder Judiciário 

 Desembargadores mantêm condenação de Beira-Mar 

 Museu da Justiça recebe homenagem do Colégio Brasileiro de Genealogia 

 STJ suspende liberdade condicional do ex-vereador Girão 

 Conselho dos Tribunais: presidente do TJRJ diz que Judiciário tem que ser o equilíbrio da 

nação 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 STF reconhece desnecessidade de registro em cartório de alienação fiduciária de veículo 

 Ministro nega aplicação do princípio da bagatela em caso de violência doméstica 

 Ministro nega liberdade a policial militar acusado por homicídio e formação de quadrilha 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13172.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24802
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302317
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302315
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302313


 

 Condômino inadimplente contumaz pode sofrer outra penalidade além de multa por atraso 

 Notícia extraída de site de tribunal não serve para comprovar suspensão de expediente 

 Empresário terá de prestar contas sobre venda do jogador França 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Enunciados do PJERJ - Tema Consumidor 

A página de Enunciados conta com mais treze novas propostas aprovadas em Sessão 

Administrativa, no dia 29 de setembro de 2015, pelo Centro de Estudos e Debates do 

Tribunal de Justiça. O Aviso Conjunto nº 16 de 01/10/2015, pode ser visualizado na página 

Enunciados no tema Consumidor, em Jurisprudência, no Banco do Conhecimento. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Condômino-inadimplente-contumaz-pode-sofrer-outra-penalidade-além-de-multa-por-atraso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Notícia-extraída-de-site-de-tribunal-não-serve-para-comprovar-suspensão-de-expediente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Empresário-terá-de-prestar-contas-sobre-venda-do-jogador-França
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/consumidor.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190299&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/consumidor.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento


 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0302711-43.2013.8.19.0001 – rel. Des. Cláudio Dell`orto, j. 21.10.2015 e p. 22.10.2015 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A452CD81814A000F489260CFE483582DC5042F575062


 

 0052311-41.2015.8.19.0000 – rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 19.10.2015 e p. 21.10.2015 

 

Fonte: Gab. 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 

 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 175                    Divulgado em 21-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 7083 de 16 outubro 2015. - Dispõe sobre a venda e o consumo de bebidas 

nas arenas desportivas e estádios no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C1F959A4CD093BA24BA7C85FE8E1B567C5042F100731
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/dcc5ea3b7655be8283257ee4005c67b0


 

 Lei Estadual nº 7082 de 15 outubro 2015. - Que altera os dispositivos da lei nº 4511, de 13 

de janeiro de 2005, que obriga as empresas de segurança privada a acionarem de imediato 

a polícia assim que for detectada uma emergência por seus clientes. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Ministro e advogado lançam 2ª edição do livro 'Recuperação Judicial, Extrajudicial e 

Falência' 

 Emerj debate 'A Gestão Judiciária e o Novo Código de Processo Civil' 

 Presidentes dos Tribunais de Justiça têm encontro no Rio a partir desta quarta-feira, dia 21 

 Varas Cível e de Família de Mesquita passarão a contar com processo eletrônico 

 Servidores do TJRJ lotam auditório para assistir ao grupo Comédia em Pé 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 2ª Turma nega aplicação de pena restritiva de direitos a condenado por violência doméstica 

 2ª Turma afasta internação de adolescente aplicada em desacordo com o ECA 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Repetitivo vai definir entendimento sobre presença da União em ações relacionadas a piso 

de professores 

 STJ afasta prisão de idoso que deve pensão a filho maior com deficiência 

 Cartões Renner devem excluir cláusula abusiva nos contratos de adesão 

 Sexta Turma reforma decisão contrária a repetitivo e critica tribunal estadual 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/69ec25352ad8f1fd83257ee4005c244f
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24601
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302222
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302211
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Repetitivo-vai-definir-entendimento-sobre-presença-da-União-em-ações-relacionadas-a-piso-de-professores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Repetitivo-vai-definir-entendimento-sobre-presença-da-União-em-ações-relacionadas-a-piso-de-professores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-afasta-prisão-de-idoso-que-deve-pensão-a-filho-maior-com-deficiência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cartões-Renner-devem-excluir-cláusula-abusiva-nos-contratos-de-adesão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sexta-Turma-reforma-decisão-contrária-a-repetitivo-e-critica-resistência-estéril


Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 

Estatísticas – 1ª Vice-Presidência 

As Estatísticas de Distribuição de processos do quantitativo de Digitalização, Indexação, 

Autuação, Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal Eletrônico, bem como o 

quadro Comparativo de Distribuições, encontram-se disponibilizados no portal do TJERJ em 

Institucional/ Vice-Presidências. São elaborados pela Equipe da Divisão de Distribuição do 

Departamento de Autuação e Distribuição Cível da Primeira Vice-Presidência e atualizados 

mensalmente. 

 

Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0044180-77.2015.8.19.0000 – rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos, j. 30.09.2015 e 

p.05.10.2015 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/23012/comparativo-distribuicoes-civeis-e-consumidor-primeiro-semestre-2015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004800BF31C8F28782F22815B9508E7E559C5042A060908


 

 0053442-51.2015.8.19.0000 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 29.09.2015 e p. 01.10.2015 

 

Fonte: 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 hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 

de  Jurisprudência Cível nº 30, onde foram selecionados, dentre outros, julgados quanto a 

tratamento odontológico custeado por empréstimo com instituição financeira, advindo 

falência da clínica odontológica com consequente inexecução do serviço, não obstante, 

acarretando cobrança indevida do valor do empréstimo, dano moral configurado e 

aquisição de veículo de luxo, negócio realizado em evento automotivo, demora na entrega, 

violação do dever de informação adequada. 

Outrossim, foi publicado nesta data, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência das Turmas Recursais nº 10, onde foram selecionados, dentre outros, 

julgados relativos a ausência do direito à imagem por suposta falha na prestação do serviço 

em site de busca, inocorrência de dano moral e alternativa terapêutica no tratamento do 

mal de Alzheimer no Sistema Único de Saúde S.U.S., necessidade do laudo técnico. 

Fonte: TJERJ 

 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043EBF0191736B0A547459D9B44EE7099FC504290E4315
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=190624&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=190624&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=190625&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0


Boletim do Serviço de Difusão nº 174                    Divulgado em 20-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Justiça vai realizar mutirão de ação social no próximo sábado em Itaboraí 

 Parceria do TJRJ com Polícia Militar promove audiências para regularização de documentos 

 Traição e Vingança é tema de palestra de psiquiatra sobre "A Visita da Velha Senhora" no 

CCPJ-Rio 

 Juiz recebe Medalha Tiradentes na Alerj por atuação na garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes 

 Justiça Itinerante realiza ação em Japeri 

 Servidores participam de ação de saúde no TJRJ 

 Diretores de Escolas da Magistratura divulgam carta em prol das instituições 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 União questiona aplicação de multa a advogado público federal 

 Inviável HC de acusada de aplicar golpes por meio de empresas na internet 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24523
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24522
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24316
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24316
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24318
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24318
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24520
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24519
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24518
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302074
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=302069


 Sistema de intimação eletrônica de órgãos públicos está disponível no site do STJ 

 STJ aumenta pena de envolvidos na morte da modelo Eliza Samudio 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Decreto 45.415/2015 - Fica transferido para o dia 30 de outubro de 2015 a comemoração 

DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, ocasião que não haverá expediente nos órgãos, entidades e 

fundações da Administração Estadual. 

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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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* 

 

 0036528-09.2015.8.19.0000 - rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 01.09.2015 e p. 

03.09.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sistema-de-intimação-eletrônica-de-órgãos-públicos-está-disponível-no-site-do-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-aumenta-pena-de-envolvidos-na-morte-da-modelo-Eliza-Samudio
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190554&integra=1
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=0004BA158380C9BD48ED906DC2AEE4ABAB66C50421065F47


 0015469-62.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 10.06.2015 e p. 12.06.2015 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0086215-88.2011.8.19.0001 – rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, j. 07.10.2015 – Oitava 

Câmara Criminal 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

Conteúdo disponibilizado às quartas-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 173                    Divulgado em 19-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049F70C1578395B9E9FAD04EFDF96A1C5EC50408081328
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201505400392&CNJ=0086215-88.2011.8.19.0001


Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Casais participam do "Dia do SIM" em São Gonçalo  

 Fórum de Cabo Frio recebe exposição sobre participação da mulher na Justiça 

 Princípio da Reparação Integral do Dano é tema da palestra do "Café com Conhecimento" 

na próxima quinta-feira, 22  

 Suspensão das atividades e prazos na 7ª Vara de Órfãos e Sucessões nos dias 23 e 26  

 TJRJ anuncia criação do Observatório Judicial da Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher  

 Detran-RJ terá que aceitar cursos online para reciclagem de motoristas  

 Presidente do TJRJ recebe título de cidadão de Carmo  

 Justiça afasta presidente da Câmara Municipal de Búzios  

 Encontro defende autonomia financeira das Escolas da Magistratura  

 TJRJ realiza palestras sobre povos indígenas e soldados da borracha  

 Dirigentes de escolas de magistratura do país debatem novas diretrizes no 41º Encontro do 

Copedem 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Legislativo não pode incluir em lei de conversão matéria estranha a MP, decide STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Manuais de técnicas de venda não são protegidos pelo direito autoral 

 STJ homologa sentença estrangeira contra Varig 

 Supervia deve pagar R$ 400 mil em indenização a vítima atropelada por trem 

 Terceira Seção edita dois novos enunciados na área penal 

 Ações de cobrança de imposto sindical dos servidores públicos devem ser julgadas pela 

justiça trabalhista 

 Segunda Seção aprova cinco novas súmulas 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24317
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24315
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24517
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24517
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24516
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24217
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24216
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24314
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24515
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24512
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24512
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=301892
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Manuais-de-técnicas-de-venda-não-são-protegidos-pelo-direito-autoral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-homologa-sentença-estrangeira-contra-Varig-S.A.
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Supervia-deve-pagar-R$-400-mil-em-indenização-a-vítima-atropelada-por-trem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Seção-edita-dois-novos-enunciados-na-área-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ações-de-cobrança-de-imposto-sindical-dos-servidores-públicos-devem-ser-julgadas-pela-justiça-trabalhista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ações-de-cobrança-de-imposto-sindical-dos-servidores-públicos-devem-ser-julgadas-pela-justiça-trabalhista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Seção-aprova-cinco-novas-súmulas


 Utilização de obra de arte em cenário de filme publicitário não gera violação de direitos 

autorais 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

O Banco armazena e permite a consulta à íntegra de Petições Iniciais, Liminares, Tutelas 
Antecipadas e Sentenças. Conheça o inteiro teor da petição inicial abaixo, referente aos 
autos do processo que tramita no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital que 
versa precipuamente sobre Descumprimento do prazo de entrega em loja virtual.  

 
0406387-36.2015.8.19.0001 

 
 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 
do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 
processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 
do Conhecimento 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS * 

 

 0382818-79.2010.8.19.0001 – Rel. Des. Sérgio Nogueira De Azeredo - j. 14/10/2015 - 

p.16/10/2015 

 

 0010033-35.2014.8.19.0008 – Rel. Des. João Ziraldo Maia - j. 06/10/2015 - p. 15/10/2015 

 

Fonte: eJuris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Utilização-de-obra-de-arte-em-cenário-de-filme-publicitário-não-gera-violação-de-direitos-autorais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Utilização-de-obra-de-arte-em-cenário-de-filme-publicitário-não-gera-violação-de-direitos-autorais
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013663667&FORMA=1&SEF=1&JOB=22683&PAL=&CNJ=20150013663667
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/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000475CCA0FCCDE2362316B8849D2FDAD70FC5042D5A4C22
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004617124EF2213D86DC45F127BADE02DF6C5042C605724


Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 172                    Divulgado em 15-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei Estadual nº 7076 de 09 de outubro de 2015.- altera a Lei nº. 3.350, de 29 de dezembro 
de 1999, que dispõe sobre as custas judiciais e emolumentos dos serviços notariais e de 
registros no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juiz afirma que criança encontrada em BRT deve ficar com avó materna  

 Estudante morto na Praia Vermelha: Justiça do Rio encerra fase de audiências  

 TJRJ realiza feira sustentável em parceria com Abio nesta quinta-feira  

 Varas de Magé, Alcântara, Niterói e Região Oceânica terão processo eletrônico  

 TJ do Rio celebra Dia do Servidor  

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/56fd144be202cfde83257edf00690ea0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24313
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24312
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24510
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24214
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24213


Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Internação em acomodação superior à contratada permite cobrança adicional de 

honorários médicos 

 Seguro privado pode exigir perícia, ainda que segurado seja beneficiário do INSS 

 Imóvel adquirido antes da união estável não entra na partilha de bens 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 

Banco de Ações Civis Públicas 

O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, Tutelas 
Antecipadas e Sentenças. Conheça o inteiro teor das petições iniciais abaixo elencadas, 
referentes aos autos dos processos que tramitam no Juízo da 6ª Vara Empresarial da 
Comarca da Capital e 2ª Vara Empresarial, respectivamente.  

 

 Realização de Vendas pela Internet 
0411733-65.2015.8.19.0001 

 

 Transporte coletivo com redução de frota 
0384128-47.2015.8.19.0001 

 
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0034610-89.2014.8.19.0004 – Rel. Des, Gilmar Augusto Teixeira – j. 07.10.2015, p. 

09.10.2015 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Internação-em-acomodação-superior-à-contratada-permite-cobrança-adicional-de-honorários-médicos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Internação-em-acomodação-superior-à-contratada-permite-cobrança-adicional-de-honorários-médicos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Seguro-privado-pode-exigir-perícia,-ainda-que-segurado-seja-beneficiário-do-INSS
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Imóvel-adquirido-antes-da-união-estável-não-entra-na-partilha-de-bens
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013710220&FORMA=1&SEF=1&JOB=8835&PAL=&CNJ=20150013710220
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013467957&FORMA=1&SEF=1&JOB=24510&PAL=&CNJ=20150013467957
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/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000450755B8F6990482DF6C6D331B979319CC5042C032B2A


 

 0051797-88.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j.13/10/2015     -

p.15/10/2015 

 

Fonte: eJuris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 171                    Divulgado em 14-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Decreto Federal nº 8.541, de 13.10.2015 - Estabelece, no âmbito da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, medidas de racionalização do gasto público no uso 
de veículos oficiais e nas compras de passagens aéreas para viagens a serviço. 

 

 Decreto Federal nº 8.540, de 9.10.2015 - Estabelece, no âmbito da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, medidas de racionalização do gasto público nas 
contratações para aquisição de bens e prestação de serviços e na utilização de telefones 
celulares corporativos e outros dispositivos. 

 

 Lei Estadual 7077, de 9 de outubro de 2015 – Obriga as empresas prestadoras de telefonia 
fixa, móvel, de TV por assinatura e de transmissão de dados via internet a oferecerem, aos 
consumidores com contratos em atividades, as mesmas condições para adesão aos novos 
planos e pacotes promocionais. 

 
Fonte: Presidência da República e DOERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043CDEE921C9B61A8FA2FA879E12E7E9CCC5042D1D2E42
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8541.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8540.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/351492e485550ca583257edf006978cc


 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 TJRJ vai apoiar seminário da ONU sobre prevenção à tortura em presídios em novembro 

 Emerj sedia encontro de presidentes de Escolas Estaduais da Magistratura 

 TJRJ promove feira sustentável de produção orgânica  

 Casamento comunitário: trezentos casais legalizam a união neste fim de semana em São 

Gonçalo  

 Museu da Justiça relembra a trajetória de Carlos Luiz Bandeira Stampa  

 Escola de Administração Judiciária forma 10ª turma de Peritos Judiciais  

 Lei estadual que regulava a venda de água mineral é declarada inconstitucional  

 Desembargador Cláudio dell'Orto fala sobre Justiça x Justiçamento no CCPJ-Rio  

 CCPJ-Rio e Tempo Festival vão julgar Hamlet no I Tribunal do Júri nos dias 16 e 17/10  

 O poder e a humildade 

 Casal Ieda Cristina e Eduardo Martins vai a júri popular 

 Juizados Especiais Cíveis e Varas de Família de Alcântara, São Gonçalo, receberão sistema 

de processo eletrônico 

 Justiça determina que quadrilha de aborto seja levada a júri popular 

 Justiça do Rio aceita denúncia contra secretário de Segurança 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 2ª Turma reafirma atipicidade de conduta anterior à lei que definiu organização criminosa 

 1ª Turma nega HC a acusado de participação na “Chacina de Crisópolis” 

 Suspenso julgamento que discute uso de antecedentes criminais na análise de conduta 

social do condenado 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Ministra Laurita Vaz alerta sobre equívocos frequentes em recursos extraordinários 

 Aposentados não têm direito adquirido a manutenção do plano de saúde empresarial 

anterior 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24211
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24311
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24310
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24210
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24509
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24309
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24508
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24507
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24506
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24305
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=301697
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=301666
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=301679
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=301679
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ministra-Laurita-Vaz-alerta-sobre-equívocos-frequentes-em-recursos-extraordinários
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Aposentados-não-têm-direito-adquirido-a-manutenção-do-plano-de-saúde-empresarial-anterior
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Aposentados-não-têm-direito-adquirido-a-manutenção-do-plano-de-saúde-empresarial-anterior


 Terceira Turma não vê razão para que criança tenha dois pais no registro 

 STJ reduz multa devida a apresentadora por descumprimento de decisão judicial 

 Compradora desistente terá de pagar taxa de ocupação por todo o tempo em que ficou no 

imóvel 

 Isenção de Cofins para escolas sem fins lucrativos abrange receita de mensalidades 

 Casas de bingo são condenadas por dano moral coletivo 

 

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, organizados pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do 

PJERJ. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito 

Penal nos respectivos temas. 

 

 Direito Penal 
Crimes Contra a Liberdade Sexual  

Estupro de Vulnerável  

Aplicação da Pena 
Perda do Cargo - Efeitos da Condenação Criminal 

Crimes Contra a Vida 
Crimes Dolosos contra a Vida Praticados por Policiais Militares 

Crimes Contra a Honra 
Injúria Preconceituosa 

 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Turma-não-vê-razão-para-que-criança-tenha-dois-pais-no-registro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-reduz-multa-devida-à-apresentadora-por-descumprimento-de-decisão-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Compradora-desistente-terá-de-pagar-taxa-de-ocupação-por-todo-o-tempo-em-que-ficou-no-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Compradora-desistente-terá-de-pagar-taxa-de-ocupação-por-todo-o-tempo-em-que-ficou-no-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Isenção-de-Cofins-para-escolas-sem-fins-lucrativos-abrange-receita-de-mensalidades
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Casas-de-bingo-são-condenadas-por-dano-moral-coletivo
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/estupro-de-vulneravel.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/perda-cargo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=4a1b71dc-65f3-416d-a0d3-3cf993c54f18&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/injuria_preconceituosa.pdf


 0032627-33.2015.8.19.0000 - Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem - j.06/10/2015 -

p.09/10/2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 170                    Divulgado em 08-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei Estadual nº 7074, de 08 outubro 2015 - Altera a Lei nº 6.112, de 16 de dezembro de 
2011. 

 

 Lei Estadual nº 7069, de 02 outubro 2015 - Altera a Lei nº 1.427, de 13 de fevereiro de 
1989, para afastar a necessidade de intervenção obrigatória da Procuradoria Geral do 
Estado em processos de arrolamento, sem prejuízo da intervenção desse órgão quando 
provocado mediante consulta da Secretaria de Estado de Fazenda e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7072 de 05 outubro 2015 - Reconhece, em favor dos membros do Ministério 
Público, o direito ao desligamento do fundo de reserva instituído pela Lei nº 7.301/1973, do 
antigo Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Federal nº 13.168, de 6.10.2015 - Altera a redação do § 1º do art. 47 da Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

 

 Lei Federal nº 13.167, de 6.10.2015 - Altera o disposto no art. 84 da Lei nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984 - Lei de Execução Penal, para estabelecer critérios para a separação de presos 
nos estabelecimentos penais. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048FDE6D183E81AEDC15E8366C0FD0354FC5042C0A5917
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/4d8029763c47b38c83257ed8006ad456
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/2fbed93601793a8b83257ed60064b25b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/dada1dbabb0a6b6c83257ed8006a3199
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13168.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13167.htm


 Decreto Federal nº 8.538, de 6.10.2015 - Regulamenta o tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, 
agricultores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e 
sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras 
no âmbito da administração pública federal. 

 
Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Especialista em Direito do Consumidor de Portugal elogia atuação dos juizados especiais do 

TJRJ  

 Participantes dos projetos de inclusão social do TJRJ visitam Petrópolis  

 Presidente do TJRJ: "Mediação e conciliação são essenciais para reduzir congestionamento 

processual"  

 Justiça concede liminar que autoriza funcionamento da Uber  

 VEP fixa normas de segurança em presídio de Niterói  

 Desembargador diz que falta efetividade das leis no país 

 TJRJ inaugura Galeria de Retratos dos Ex-Segundos Vice-Presidentes 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 Liminar garante a uma paciente fornecimento de substância pela USP-São Carlos 

 Cabe a MP estadual investigar irregularidades em universidades privadas 

 Prazo de seis meses para desincompatibilização se aplica também às eleições 

suplementares 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Quarta Turma afasta penhora de imóvel que garantiu dívida do filho da proprietária 

 Aposentadoria complementar deve considerar horas extras que entraram na base de 

contribuição 

 Para Segunda Turma, cobrar preço diferente na venda com cartão é prática abusiva  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8538.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24403
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=301441
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=301385
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=301332
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=301332
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quarta-Turma-afasta-penhora-de-imóvel-que-garantiu-dívida-do-filho-da-proprietária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Aposentadoria-complementar-deve-considerar-horas-extras-que-entraram-na-base-de-contribuição
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Aposentadoria-complementar-deve-considerar-horas-extras-que-entraram-na-base-de-contribuição
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Para-Segunda-Turma,-cobrar-preço-diferente-na-venda-com-cartão-é-prática-abusiva


 Resolução torna obrigatória remessa eletrônica de processos ao STJ 

 Quantidade de droga apreendida pode revelar impedimento à redução de pena por tráfico 

 Juiz pode rejeitar ação civil pública proposta por “associação de gaveta” 

 Primeira Seção impede desconto de IR sobre proventos de militar curado de doença grave 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

Banco de Ações Civis Públicas 

 

Comunicamos a disponibilização da petição inicial, referente aos autos do processo nº 

0379107-90.2015.8.19.0001 da Ação Civil Coletiva, versando sobre transporte público 

coletivo – descumprimento do itinerário, que tramita no Juízo da 5ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital. 

 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0036825-16.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Elisabete Filizzola -j.07/10/2015 -p.09/10/2015 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Resolução-torna-obrigatória-remessa-eletrônica-de-processos-ao-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quantidade-de-droga-apreendida-pode-revelar-impedimento-à-redução-de-pena-por-tráfico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Juiz-pode-rejeitar-ação-civil-pública-proposta-por-
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Primeira-Seção-impede-desconto-de-IR-sobre-proventos-de-militar-curado-de-doença-grave
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013425422&FORMA=1&SEF=1&JOB=30895&PAL=&CNJ=20150013425422
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/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BF489FD7568897550D0387785131035DC5042C0B5949
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


 0051367-39.2015.8.19.0000 – Rel. designado Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto - j. 

29/09/2015 - p.07/10/2015. 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 169                    Divulgado em 07-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei 13.169, de 6.10.2015 - Altera a Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, para elevar a 
alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL em relação às pessoas jurídicas 
de seguros privados e de capitalização, e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 
1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001; altera as Leis nos 9.808, de 20 de 
julho de 1999, 8.402, de 8 de janeiro de 1992, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, 
de 29 de dezembro de 2003, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 12.715, de 17 de 
setembro de 2012, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 11.484, de 31 de maio de 2007, 
12.973, de 13 de maio de 2014, 10.150, de 21 de dezembro de 2000, e 10.865, de 30 de 
abril de 2004; e dá outras providências 

 
Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049707DBB0FD10E1FBD9FB5BB76740E049C5042A225B1B
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13169.htm


 Deape participa de seminário sobre direitos sociais  

 Menores acompanhados de responsáveis em shows não precisam de autorização judicial, 

explica juiz  

 Professor Joel Rufino é homenageado em reunião da Comissão de Comunicação  

 Juiz titular da VEP não encontra irregularidades em presídio de Niterói onde estão PMs do 

BEP  

 1ª vice-presidente do TJ do Rio participa de abertura do Congresso Nacional do MP  

 Projeto Justiça Itinerante Rio 450 realizou mais de 5.500 atendimentos em seis meses de 

funcionamento nos parques da cidade  

 Emerj inaugura Espaço das Servidoras e Servidores Eméritos  

 Fórum de Segurança da Emerj vai debater papel do Disque-Denúncia dia 26  

 Projeto que atua na recuperação de jovens infratores termina a primeira fase  

 Jovens do projeto Sábado Digital concluem primeiro módulo do curso de informática e 

recebem diplomas 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Ministro Celso de Mello cassa decisão que determinou retirada de notícia de site 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Pleno define lista tríplice para vaga da magistratura estadual na composição do STJ 

 STJ regulamenta intimação eletrônica de órgãos públicos 

 

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/24501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24102
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=301182
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=301182
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Pleno-define-lista-tríplice-para-vaga-da-magistratura-estadual-na-composição-do-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-regulamenta-intimação-eletrônica-de-órgãos-públicos


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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.  
Visualize e localize os atos publicados em setembro de 2015. 

 

 Ato Executivo TJ n. 296/2015 

 Ato Executivo TJ nº 294/2015 

 Ato Executivo TJ nº 292/2015 

 Ato Executivo TJ n. 291/2015 

 Ato Executivo TJ nº 290/2015 

 Ato Executivo TJ nº 288/2015 

 Ato Executivo TJ nº 287/2015 

 Ato Executivo TJ nº 286/2015 

 Ato Executivo TJ n. 285/2015 

 Ato Executivo TJ nº 284/2015 

 Ato Executivo TJ nº 283/2015 

 Ato Executivo TJ nº 282/2015 

 Ato Executivo TJ nº 281/2015 

 Ato Executivo TJ nº 280/2015 

 Ato Executivo TJ nº 277/2015 

 Ato Executivo TJ nº 276/2015 

 Ato Executivo TJ nº 275/2015 

 Ato Executivo TJ nº 191/2015 

 Ato Executivo TJ nº 190/2015 

 Ato Executivo TJ nº 188/2015 

 Ato Executivo TJ nº 187/2015 

 Ato Executivo TJ nº 186/2015 

 Ato Executivo TJ nº 185/2015 
 

 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ.  

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://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190027&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189986&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189938&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189937&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189893&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189847&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189846&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189812&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189811&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189813&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189810&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189809&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189808&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189597&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189654&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189576&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189575&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189498&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189497&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189496&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189495&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189494&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189493&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2015-4.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS* 

 0022698-17.2008.8.19.0001 – Rel. Des. Ferdinaldo Nascimento    -j.01/10/2015    -

p.07/10/2015 – 

 

 0217584-40.2013.8.19.0001 – Rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt    -

j.30/09/2015     -p.06/10/2015 

 

Fonte: 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 hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 

de Jurisprudência Cível nº 28, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

ofensas pessoais efetivadas na mídia facebook e desavença entre vizinhos decorrente de 

arranhão na porta de carro estacionado em vaga do condomínio destinada a pessoas 

portadoras de necessidades especiais. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 168                    Divulgado em 06-10-2015 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BF129654B66253AE93CA110D9A27DB27C5042A193A24
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049D413B1396AB1CB0E498489DA5676C7DC50429391248
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000028
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000028


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei Estadual nº 7068, de 01 de outubro de 2015 - Altera a Lei nº 2.877, de 22 de dezembro 
de 1997, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. 

 

 Decreto Federal nº 8.537, de 5.10.2015 - Regulamenta a Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 
2013, e a Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, para dispor sobre o benefício da meia-
entrada para acesso a eventos artístico-culturais e esportivos e para estabelecer os 
procedimentos e os critérios para a reserva de vagas a jovens de baixa renda nos veículos 
do sistema de transporte coletivo interestadual. 

 
Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Órgão Especial do TJRJ considera inconstitucional lei que obriga Bíblia em escolas 

 Antropólogo Luiz Eduardo Soares debate corrupção no CCPJ-Rio, dia 8/10 

 Presidente do TJ do Rio recebe juízes que atuam em projetos sociais 

 Justiça do Rio decreta prisão temporária de acusado da morte de PM em Sulacap 

 Duo de violão e acordeão apresenta choros de Paulinho da Viola no 'Música no Palácio', dia 

7/10 

 Acusados de matar jovem no Ano Novo são condenados 

 Corregedoria do CNJ institui regra para descarte de documentos inspirada em modelo do 

TJRJ 

 Suspensão de atos e prazos processuais nas 12ª, 13ª e 16ª Varas Cíveis 

 Advogados do Irã visitam Museu da Justiça 

 Especial Corrupção e Violência: ministra Cármen Lúcia conclama a sociedade a lutar contra 

o mal 

 Especial Corrupção e Violência: propostas apontam para desmilitarização da PM e 

educação integral 

 Especial Corrupção e Violência: TJRJ apresenta compromissos firmados em seminário 

 Especial Corrupção e Violência: deputado Alessandro Molon repudia violência contra 

magistrada e manifesta apoio ao TJRJ 

 'Nossa decisão foi de restaurar o Estado de Direito', afirma juiz titular da VEP 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/fdadc03404aed04483257ed600606c2f
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8537.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/24001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23417
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23417
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23416
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23416
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23518
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23722
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23722
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23721


Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Casal pode mudar regime de bens e fazer partilha na vigência do casamento 

 Juiz acusado de conduta irregular não consegue reverter punição 

 

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, organizados pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do 
PJERJ. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito do 
Consumidor nos respectivos temas. 

 
 

 Direito do Consumidor 
Contratos 

Instituição Financeira - Fraude de Terceiros 
 

Direitos do Consumidor 
Cadastro de Restrição ao Crédito - Negativação Indevida de Mau Pagador 

 
 

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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS * 

 0395105-40.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j.10/06/2015 – p. 12/06/2015 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Casal-pode-mudar-regime-de-bens-e-fazer-partilha-na-vigência-do-casamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Juiz-acusado-de-conduta-irregular-não-consegue-reverter-punição
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/instituicao-financeira-fraude-terceiros.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cadastro-spc-negativa-indevida-mau-pagador.pdf
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400145370


Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 0013702-54.2013.8.19.0001 – Rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo - j. 29/09/2015  - p. 

06/10/2015 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 0486045-51.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Carlos Azeredo de Araujo – j. 29/09/2015 – p. 

01/10/2015 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 0002933-03.2013.8.19.0028 – Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira – j. 29/09/2015 – p. 

01/10/2015 

 

 0031716-86.2009.8.19.0014 – Rel. Des. Marcia Perrini Bodart – j. 29/09/2015 – p. 

01/10/2015 

 

 0002488-65.2013.8.19.0066 – Rel. Des. Luiz Noronha Dantas – j. 25/09/2015 – p. 

01/10/2015 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 167                    Divulgado em 02-10-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

Módulo para cadastramento de empregadores e trabalhadores domésticos está disponível 

no portal eSocial 

O primeiro pagamento do Simples Doméstico deverá ser realizado até 6 de novembro. Por 

isso, o cadastramento tanto do empregador quanto do seu trabalhador doméstico já 

poderá ser realizado a partir de 1º de outubro, no portal www.esocial.gov.br, por meio do 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041E466B5F0995545250B96A764D1DE627C5042B033314
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004941803B1D995B3C2C1FD185D0281FE7CC50429263842
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201505400315&CNJ=0002933-03.2013.8.19.0028
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FE4A44B6EE015442AECEE91907A30CAEC50429435907
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049ABAEF00EBA544ABD3845189CD14E9A1C50428330D64
http://www.esocial.gov.br/


Módulo Simplificado. Com isso mais de dois milhões de trabalhadores domésticos poderão 

ter acesso a todos os benefícios previstos na Lei Complementar 150/2015. 

O Simples Doméstico, instituído por meio da LC 150, é o regime unificado de pagamento de 

todas as contribuições e encargos do trabalhador doméstico. 

O cadastramento dos trabalhadores admitidos até setembro deste ano estende-se por todo 

o mês de outubro. Já o cadastramento daqueles admitidos a partir de outubro deve ocorrer 

até um dia antes do início das atividades. 

Os empregadores devem atentar-se para evitar problemas na hora de efetivar o registro do 

seu trabalhador doméstico. Possíveis divergências associadas, por exemplo, ao nome, data 

de nascimento, Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o Número de Identificação Social - NIS 

(PIS/PASEP/NIT/SUS) de seus empregados domésticos podem ser identificadas por meio do 

módulo Consulta Qualificação Cadastral no portal eSocial. 

Ao informar os dados citados, o sistema indicará as possíveis divergências e orientará sobre 

como realizar a correção. 

Guia Única 

A utilização do Módulo Simplificado para geração da guia única (por meio do qual deverão 

ser recolhidos os encargos tanto do empregador quanto do empregado) será referente 

apenas à competência de outubro, que terá como vencimento a data de 6 de novembro, já 

que, embora o Simples Doméstico deva ser pago até o dia 7 de cada mês, 07/11 cairá num 

sábado. 

A partir de 26/10, será disponibilizada nova versão do sistema para propiciar a geração do 

DAE – Documento de Arrecadação do eSocial (nome atribuído à guia única). 

Orientações 

Para os possíveis casos de rescisão de contrato de trabalho durante o mês de outubro, o 
empregador deve observar os seguintes procedimentos: 

 Efetue o pagamento do FGTS, através da GRRF WEB, conforme vencimento detalhado 

na Circular CAIXA nº 694/2015. A GRRF WEB também está disponível no site do eSocial. 

 Efetue o pagamento dos tributos no DAE do mês de outubro até o dia 06/11/2015. 

Fonte: Portal e-Social 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Especial Corrupção e Violência: reféns, até quando?: 'Agressão à juíza é uma agressão ao 

Judiciário', diz deputado Miro Teixeira 

 Corregedora e 1ª Vice-presidente do TJ participam de abertura do XX Congresso Notarial 

Brasileiro 

http://esocial.dataprev.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml
http://www.caixa.gov.br/Downloads/FGTS-circulares-caixa-fgts2015/CIRCULAR_CAIXA_694_2015.pdf
http://www.grfempregadodomestico.caixa.gov.br/sisfg/pages/sfg/grrf/iniciar.jsf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23517
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23517
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23515
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23515


 Presidente do TJRJ confirma interdição do BEP e transferência de presos para Niterói 

 Concilia Nova Iguaçu oferece descontos de até 80% em juros e multas 

 Especial Corrupção e Violência: abusos cometidos por PMs em comunidade dão a tônica 

em debate 

 Especial Corrupção e Violência: TJRJ assume compromisso de intensificar medidas 

socioeducativas 

 Corregedora participa de abertura do XX Congresso Notarial Brasileiro 

 TJRJ repudia agressões cometidas contra juíza no BEP 

 Motorista do Uber consegue autorização para circular 

 Alunos do Isbet visitam Museu da Justiça 

 TJRJ adere à campanha internacional contra o câncer de mama 

 Projeto Sábado Digital forma primeira turma no próximo sábado, dia 3 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 Liminar impede corte de ponto de servidores da Justiça do Trabalho no RJ 

 Obtenção de dados cadastrais telefônicos não configura quebra de sigilo, decide ministro 

 Inviável pedido de progressão de regime de condenado ligado ao PCC 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Posterior acordo entre as partes na execução suprime verba honorária fixada a título 

provisório 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

Banco de Ações Civis Públicas 

O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, Tutelas 

Antecipadas e Sentenças. Conheça o inteiro teor da petição inicial abaixo, referente aos 

autos do processo nº 0366609-59.2015.8.19.0001, bem como da Liminar proferida pelo 

MM. Juiz de Direito Dr. Fernando Cesar Ferreira Viana, que tramita no Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital. O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre 

serviço de transporte coletivo com redução da frota. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23719
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23718
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23516
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23516
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23414
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23414
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23515
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23514
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23512
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23716
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23511
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23623
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300923
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300969
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300912
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Posterior-acordo-entre-as-partes-na-execução-suprime-verba-honorária-fixada-a-título-provisório
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Posterior-acordo-entre-as-partes-na-execução-suprime-verba-honorária-fixada-a-título-provisório
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


Petição Inicial 

Liminar 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0008065-37.2011.8.19.0052 – Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara – j. 30/09/2015 – p. 

02/10/2015. 

 

Fonte: Gab. Segunda Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 166                    Divulgado em 01-10-2015 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013317110&FORMA=1&SEF=1&JOB=27216&PAL=&CNJ=20150013317110
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013317110&FORMA=2&SEF=1&JOB=28433&PAL=&CNJ=20150013317110
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.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
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=0004918220CC311130901CEA813B7DCF738CC50429554016


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Decreto Federal nº 8.534, de 30.9.2015 - Altera o Decreto nº 7.560, de 8 de setembro de 
2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos órgãos da 
administração pública federal quanto às ações do Poder Executivo federal no âmbito da 
Autoridade Pública Olímpica - APO. 

 

 Decreto Federal nº 8.533, de 30.9.2015 - Regulamenta o disposto no art. 9º-A da Lei nº 

10.925, de 23 de julho de 2004, que dispõe sobre o crédito presumido da Contribuição para 

os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 

PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins relativo à 

aquisição de leite in natura, e institui o Programa Mais Leite Saudável. 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Especial Corrupção e Violência: psiquiatra alerta sobre necessidade de triagem dos 

psicopatas em presídios 

 Especial Corrupção e Violência: 'Judiciário está sensível aos problemas da sociedade', 

afirma presidente do TJRJ 

 Justiça decreta prisão preventiva de PMs acusados de alterar cena de crime no Morro da 

Providência 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Cabe ao banco informar data de encerramento da poupança para cálculo de juros sobre 

expurgos 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8534.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8533.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23712
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23712
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23711
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23711
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23622
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23622
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cabe-ao-banco-informar-data-de-encerramento-da-poupança-para-cálculo-de-juros-sobre-expurgos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cabe-ao-banco-informar-data-de-encerramento-da-poupança-para-cálculo-de-juros-sobre-expurgos


 

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, organizados pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do 

PJERJ. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Administrativo no tema Responsabilidade Civil do Estado. 

 

 Direito Administrativo 
Responsabilidade Civil do Estado 

Amputação de Membro 
Descarga Elétrica 
Disparo de Arma de Fogo por Policial 
Erro Médico 
Queda em Hospital 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0029002-88.2015.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 22/07/2015 – p.24/07/2015 

 

 0050182-63.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho -j.08/09/2015 -

p.10/09/2015 

 

Fonte: EJuris 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/amputacao-membro.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/descarga-eletrica.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/responsabilidade-civil-do-estado-disparo-de-arma-por-policial.pdf/064e9aea-7117-4371-90c2-a69299b8843b
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/erro-medico.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/queda_hospital.pdf
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/cs/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DD82B463F1D0B98149AB30F043037673C50414481721
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F2A016A3BBD6E6A670EE5F32F6CF4BE1C50422474043


EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 165                    Divulgado em 30-09-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 Lei Estadual nº 7061, de 25.09.2015 - Altera as Leis nº 6.572, de 31 de outubro de 2013 e nº 

6.371/2012, de 27 de dezembro de 2012 e dá outras providências. 

 

 Lei Federal nº 13.165, de 29.9.2015 - Altera as Leis nos 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para 

reduzir os custos das campanhas eleitorais, simplificar a administração dos Partidos 

Políticos e incentivar a participação feminina. Mensagem de veto 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Emerj abre inscrições para curso de especialização a partir do dia 5/10 

 Confira a programação do seminário Violência e Corrupção: reféns, até quando? 

 TJRJ realiza cerimônia de posse de novos servidores 

 Projeto Dia do Sim celebra 25 casamentos em Natividade 

 Prefeito de Guapimirim é afastado do cargo por 180 dias 

Fonte: DGCOM 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/0d689f7cbd71a52083257ecf00616fb8
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-358.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23412
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23710
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23620
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23619
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23618


NOTÍCIAS STF* 

 Mantida decisão do TCU que suprimiu auxílio-moradia para membros do MPU em caso de 

promoção 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Ação declaratória de ausência de direito sobre imóvel não se confunde com anulação de 

registro 

 Servidor em licença para tratamento de saúde pode ser exonerado de cargo comissionado 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

Banco de Ações Civis Públicas 

O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, Tutelas 

Antecipadas e Sentenças. Conheça o inteiro teor da petição inicial abaixo, referente aos 

autos do processo nº 0390770-36.2015.8.19.0001, bem como da Tutela Antecipada 

proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Assed Estefan, que tramita no Juízo da 1ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital. O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre 

serviço de transporte coletivo com redução da frota nos fins de semana e feriados. 

Petição Inicial 

Tutela Antecipada 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 
do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 
processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 
do Conhecimento 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300765
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300765
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ação-declaratória-de-ausência-de-direito-sobre-imóvel-não-se-confunde-com-anulação-de-registro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ação-declaratória-de-ausência-de-direito-sobre-imóvel-não-se-confunde-com-anulação-de-registro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Servidor-em-licença-para-tratamento-de-saúde-pode-ser-exonerado-de-cargo-comissionado
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013526240&FORMA=1&SEF=1&JOB=938&PAL=&CNJ=20150013526240
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013526240&FORMA=4&SEF=1&JOB=938&PAL=&CNJ=20150013526240
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/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento


JULGADOS INDICADOS* 

 

 0043521-68.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes - j. 

22/09/2015 - p.29/09/2015. 

 

 0052554-82.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Sônia de Fátima Dias - j .28/09/2015    -

p.30/09/2015 

 

Fonte: 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 hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 13, onde foram selecionados, dentre outros, 

julgados relativos à morte de criança em parque de diversões; corrupção de menor e 

quebra de sigilo telefônico. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 164                    Divulgado em 29-09-2015 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B9708CACBBD62BFA540F49795D873FC0C5042762612B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004378274743B6A75B5CEE4714CAA566561BAC504285A35
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000013


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juíza ministra palestra sobre violência doméstica para internos do Degase 

 Empresas alcançam alto índice de acordos em mutirão de conciliação 

 Presidente garante apoio do TJRJ à campanha contra a violência de gênero 

 A Visita da Velha Senhora comemora 100 apresentações 

 Varas e juizados de Petrópolis e S. João de Meriti terão processo eletrônico em outubro 

 TJ do Rio discutirá medidas contra violência e corrupção 

 Juiz autoriza entrada de menino de oito anos em show do Caetano Veloso 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Cabe a MP estadual investigar omissão de anotação de dados em carteira de trabalho 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Portador de doença grave pode receber precatório preferencial mais de uma vez 

 Nomeação de servidor por decisão judicial não dá direito a pagamento retroativo 

 Distribuidora de bebidas deve pagar pensão vitalícia a menor atropelado 

 Ribeiro Dantas, novo ministro do STJ, toma posse nesta quarta-feira (30) 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23616
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23617
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23615
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23614
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23708
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23612
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300671
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Portador-de-doença-grave-pode-receber-precatório-preferencial-mais-de-uma-vez
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Nomeação-de-servidor-por-decisão-judicial-não-dá-direito-a-pagamento-retroativo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Distribuidora-de-bebidas-deve-pagar-pensão-vitalícia-a-menor-atropelado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ribeiro-Dantas,-novo-ministro-do-STJ,-toma-posse-nesta-quarta–feira-(30)


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 para visualizar as atualizações 2015 

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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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* 

 

 0007895-85.2015.8.19.0000 - Rel. Des. Nagib Slaibi  - j. 23/09/2015 - p. 28/09/2015 

 

 0225741-12.2007.8.19.0001 – Rel. Des. Ines da Trindade Chaves de Melo - j. 23/09/2015 - 

p. 28/09/2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2015-4.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
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046F3DB53AD46C1975ECA24A59B12C4012C504275A0C50
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049DAEB2A0B62D013A3C9C25421601BBB1C50427515A58


 

 0013414-36.2014.8.19.0207 – Rel. Des. Maria Isabel Paes Goncalves – j. 23/09/2015 – p. 

25/09/2015 

 

 0001496-43.2011.8.19.0012 – Rel. Des. Jaime Dias Pinheiro Filho – j. 22/09/2015 – p. 

25/09/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0004153-56.2012.8.19.0065 – Rel. Des. Jose Muiños Piñeiro Filho – j. 15/09/2015 – p. 25/-

9/2015. 

 

 0017543-10.2011.8.19.0007 – Rel. Des. Jose Muiños Piñeiro Filho – j. 15/09/2015 – p. 

22/09/2015 

 

 0024803-20.2015.8.19.0001 – Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira – j. 10/09/2015 – p. 

22/09/2015. 

 

 0020217-11.2013.8.19.0000 – Rel. Des. Cairo Ítalo Franca David – j. 10/09/2015 – p. 

23/09/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 163                    Divulgado em 28-09-2015 
 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046436A7FE120662056F6AE699D68CAA5CC504273E2D50
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201500500245&CNJ=0001496-43.2011.8.19.0012
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004042BDC3F42366F98BEB178FC9C9429FCC50427355D18
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040B3E8BCF990346694A75EF4714CE7045C50425523D58
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004ADFD34B2AA617EB5635AF26F1E69F17AC504255D102E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C81B01F6D4116DE01D5C5259087A08D7C50425511B15


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Encontro em Teresópolis vai debater a violência sexual 

 Ações fiscais serão exclusivamente por meio eletrônico no TJ do Rio em 2016 

 Justiça do Rio autua 69 torcedores no clássico Flamengo x Vasco 

 Atividades e prazos na 19ª Vara Cível têm mais um dia de suspensão 

 Atuação conjunta de órgãos públicos garante direitos e segurança no Rock in Rio 

 Concilia Petrópolis encerra primeiro dia de mutirão com 328 negociações concluídas 

 Justiça do Rio determina bloqueio de bens de ex-prefeito de Mangaratiba 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 Local da extorsão define atribuição para investigar falso sequestro por telefone 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Sindicato terá de indenizar filiadas por prejuízo em acordo não autorizado 

 

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 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23411
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23410
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23610
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23504
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300574
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Sindicato-terá-de-indenizar-filiadas-por-prejuízo-em-acordo-não-autorizado


PJERJ. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 
Processual Civil e do Direito Processual Penal nos respectivos temas: 
 
 

 Direito Processual Civil 
Execução 

Arresto On-Line 
 

 Direito Processual Penal 
Ação Penal 

Violência Doméstica contra Mulheres: Aspectos Processuais Gerais 
 
 
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0024087-37.2008.8.19.0001- Rel. Des. Benedito Ultra Abicair - j. 20/05/2015 – 

p.16/07/2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

 0029856-82.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 12/08/2015 – p.014/08/2015 

 

Fonte: 14ª Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/arresto-online-01.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/violencia-domestica.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048D24A21CEDACD5C35FB1FDFEA4C3D5F7C504111A2E20
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046658861530C9BC3E37ADFB9C96CA384DC5041A5D0C0F


EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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ENUNCIADO ADMINISTRATIVO - CNJ* 

 

Enunciado Administrativo do CNJ 15, de 25 de agosto de 2015 

A paralisação dos servidores públicos do Poder Judiciário por motivo de greve, segundo 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Conselho Nacional de Justiça, autoriza 

o desconto da remuneração correspondente (Lei 7.783/89), facultado ao Tribunal optar 

pela compensação dos dias não trabalhados. 

Precedentes: Pedido de Providências 0005713-97.2011.2.00.0000, julgado em 14 de 

fevereiro de 2012, Pedidos de Providência 0000098-92.2012.00.0000 e 0000096-

25.2012.2.00.0000, julgados em 27 de março de 2012, Recursos Administrativos nos 

Pedidos de Providência 0000091-03.2012.2.00.0000, 0000187-17.2012.2.00.0000, 

0000264-27.2012.2.00.0000 e 0000270-34.2012.2.00.0000, julgados em 8 de maio de 2012 

e Mandado de Injunção 708/DF do STF. 

 

Ministro Ricardo Lewandowski 
Presidente 

 

Fonte: Processo nº 2015-150242 E DJE do CNJ de 26.08.2015 

 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Para juiz auxiliar da presidência, desafio do novo CPC é o grande volume de processos 

 Suspensão de atividades e prazos na 32ª Vara Cível 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23705


 Emerj debate violência urbana 

 Justiça decide pela internação provisória de 28 adolescentes envolvidos em arrastões 

 Acusado de homicídios na Baixada Fluminense irá a júri 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 Ministro decide que não cabe à Justiça militar julgar crime de falsidade praticado por civil 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Mantida demissão de agente penitenciário acusado de facilitar fuga de suposto miliciano 

 Quarta Turma admite extinção das obrigações de falido sem prova de quitação de tributos 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

Revista Compartilhe 

Informamos a disponibilização da edição nº 2 da Revista Compartilhe, revista interna do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, no Banco do Conhecimento, 

visualizada em formato revista e em pdf, no seguinte caminho: Consultas/ Banco do 

Conhecimento/ Revistas. A referida publicação eletrônica foi elaborada pela Equipe do 

Departamento de Comunicação Institucional da Diretoria-Geral de Comunicação e de 

Difusão do Conhecimento. Encontra-se, também, disponibilizada nos Destaques na página 

inicial do portal institucional do TJRJ. 

 

Edição nº02 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23408
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23407
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300400
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Mantida-demissão-de-agente-penitenciário-acusado-de-facilitar-fuga-de-suposto-miliciano
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quarta-Turma-admite-extinção-das-obrigações-de-falido-sem-prova-de-quitação-de-tributos
http://app.tjrj.jus.br/revista-compartilhe/02-2015/
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/periodicos/revista-compartilhe
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/periodicos/revista-compartilhe


 
Visualizar versão em PDF 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0011884-66.2011.8.19.0024 - Rel. Des. Nildson Araujo da Cruz - j.18/02/2014 -

p.13/08/2015 

 

Fonte: EJURIS 

 0032951-23.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 22/07/2015 – p.24/07/2015 

 

Fonte: 14ª Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

http://app.tjrj.jus.br/revista-compartilhe/02-2015/files/assets/downloads/publication.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A6EC040100595159DFB119E4142E5C5DC5034D3B0D39
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000479A834735EC4D49C3FF5AA43BB6FA886C50414481860


 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Medida Provisória nº 692, de 22.9.2015 - Altera a Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 

para dispor acerca da incidência de imposto sobre a renda na hipótese de ganho de capital 

em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza, e a Medida 

Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015, que institui o Programa de Redução de Litígios 

Tributários – PRORELIT 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Petrópolis dá início a mutirão de negociação fiscal nesta quinta-feira 

 Museu da Justiça recebe doação de funcionário da extinta Guarda Judiciária do TJ do Rio 

 Mutirão terá 375 audiências com consumidores e empresas no TJ do Rio 

 TJRJ distribui mudas e magistrados plantam pau-brasil 

 Suspensão de atividades e prazos na 20ª Vara Cível e 4ª Vara de Órfãos e Sucessões 

 Consumidores solucionam seus conflitos com empresas através do mutirão de conciliação 

 Ministro do STF participa de congresso no TJRJ 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv692.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23604


 Presença de menor no imóvel não exige que MP intervenha em ação de reintegração de 

posse 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização da petição inicial, referente aos autos do processo nº 

0384114-63.2015.8.19.0001 da Ação Civil Coletiva, versando sobre serviço de transporte 

coletivo - frota abaixo do quantitativo estipulado pelo órgão competente – superlotação - 

descumprimento do quadro de horários - vício do serviço, que tramita no Juízo da 4ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital. 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 0047349-72.2015.8.19.0000 –rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira   -j.27/08/2015   -

p.28/08/2015 

 

 0071757-11.2009.8.19.0042 – rel: Desª Teresa de Andrade Castro Neves -j.20/05/2015  -

p.23/09/2015 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Presença-de-menor-no-imóvel-não-exige-que-MP-intervenha-em-ação-de-reintegração-de-posse
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Presença-de-menor-no-imóvel-não-exige-que-MP-intervenha-em-ação-de-reintegração-de-posse
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013467842&FORMA=1&SEF=1&JOB=32725&PAL=&CNJ=20150013467842
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004025964EDACD3CC33A254DBC290DFD532C5041F344144
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000432A3A3540E434A6AD14B68F85DC9C554C504230F323F


Fonte: 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 hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 

de Jurisprudência Criminal nº 12, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 

relativos à condenação de administradores de posto de gasolina pelo crime de adulteração 

de combustível e relevância da palavra da vítima no crime de estupro de vulnerável. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000012


 TJRJ terá reunião com prefeitos sobre novas regras de execuções fiscais 

 Justiça Itinerante em Pedra de Guaratiba neste domingo 

 TJ do Rio prorroga suspensão das atividades e prazos na 18ª Vara Cível 

 Desembargador Mauro Martins aprova primeira semana do TJ no Rock in Rio 

 Exposição no TJRJ mostra caminho para mudança social através do reaproveitamento de 

materiais 

 Projeto atua na recuperação de jovens infratores 

 Música no Palácio apresenta Trio Aquarius na quarta, 23 

 "Redescobrindo os Juizados Especiais": TJRJ inicia mutirão para buscar acordos entre 

consumidores e empresas 

 Justiça do Rio apreende quadro de Burle Marx desaparecido há 19 anos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Mantida pena de condenado por agredir porteiro no Rio de Janeiro 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Repetitivo vai definir se juiz ou tribunal pode reconhecer cláusula abusiva de ofício 

 Para Quarta Turma, cláusula que exige honorários em cobrança extrajudicial não é abusiva 

 Falta de autorização dos associados impede associação de assumir ação coletiva iniciada 

por outra 

 Na cobrança de mensalidade escolar, juros incidem a partir do vencimento da parcela 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Artigo Jurídico 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23118
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23117
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23116
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23116
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23115
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300322
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Repetitivo-vai-definir-se-juiz-ou-tribunal-pode-reconhecer-cláusula-abusiva-de-ofício
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Para-Quarta-Turma,-cláusula-que-exige-honorários-em-cobrança-extrajudicial-não-é-abusiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Falta-de-autorização-dos-associados-impede-associação-de-assumir-ação-coletiva-iniciada-por-outra
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Falta-de-autorização-dos-associados-impede-associação-de-assumir-ação-coletiva-iniciada-por-outra
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Na-cobrança-de-mensalidade-escolar,-juros-incidem-a-partir-do-vencimento-da-parcela
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos


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: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0062225-63.2014.8.19.0001 – Rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt - j. 

22/07/2015 - p. 24/07/2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0036569-36.2012.8.19.0014 – Rel. Des. Conceição Mousnier – j. 02/09/2015 – p. 

14/09/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E354A3B98B95F4CF3793456C933380E4C50415021320
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D13F47662350E8A8E37FFB8E1A0FF95BC50421383D63
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 Juiz Flávio Citro: 'no Brasil, somos maltratados como consumidores' 

 TJ do Rio suspende atividades e prazos na 34ª Vara Cível e XVII JEC de Bangu 

 Ministra visita juizado especial no Rock In Rio e elogia atuação do TJRJ 

 Juizado do Torcedor: trabalho onde as pessoas se divertem 

 Rock In Rio: homem acusado de desobediência terá de pagar R$400 

 Juizado dos Grandes Eventos realiza primeira audiência de custódia no Rock In Rio 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 Partilha de bens em união estável no regime de separação obrigatória exige prova de 

esforço comum 

 Liminar contra tributo inconstitucional não beneficia filial de forma automática 

 Repetitivo discute prescrição e abuso contra consumidor em comissões imobiliárias 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23014
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23114
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23013
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Partilha-de-bens-em-união-estável-no-regime-de-separação-obrigatória-exige-prova-de-esforço-comum
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Partilha-de-bens-em-união-estável-no-regime-de-separação-obrigatória-exige-prova-de-esforço-comum
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Liminar-contra-tributo-inconstitucional-não-beneficia-filial-de-forma-automática
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Repetitivo-discute-prescrição-e-abuso-contra-consumidor-em-comissões-imobiliárias


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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito 

Civil no tema Responsabilidade Civil: 

 

 Direito Civil 
Responsabilidade Civil 

Dano Moral em Ricochete 
Erro no Tratamento Odontológico 
Publicação de Fotografia em Matéria Jornalística 
Queda de Marquise 
Responsabilidade Solidária - Acidente de Trânsito 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0018559-43.2009.8.19.0209 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 22/07/2015 – p. 24/07/2015 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

 0012035-74.2006.8.19.0002 – Rel. Des. Ines da Trindade Chaves de Mello - j.02/09/2015 - 

p.14/09/2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/dano-moral-em-ricochete.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/erro-tratamento-odontologico.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/publicacao-foto-materia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/queda-de-marquise.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/respons-solidaria-acidente-transito.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400183934
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004612EA29227539D5F0BB9FC93DAA47FC1C504232A2C21


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 158                    Divulgado em 18-09-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Emenda Constitucional nº 90, de 15.9.2015 - Dá nova redação ao art. 6º da Constituição 

Federal, para introduzir o transporte como direito social. 

 

 Lei Estadual nº 7057 de 04 de setembro de 2015 - Autoriza o Poder Executivo a criar 

mutirão médico cirúrgico para pacientes em fila de espera na rede estadual de saúde. 

Fonte: Presidência da República/ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juizados Especiais Cíveis da Capital não receberão ações em papel a partir de outubro 

 Preso por tentativa de roubo é liberado na primeira audiência de custódia do TJRJ 

 TJ do Rio implanta audiência de custódia 

 Base móvel do TJRJ já funciona no Rock In Rio para audiência de custódia 

 Jovens de programas sociais do TJ assistem palestra sobre profissões 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/74569483766f653b83257ec4006635a8
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23113
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23112
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23010
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23011
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23302


 Varas cíveis e de família de Nova Iguaçu vão atuar com processo eletrônico 

 TJ do Rio faz progressão/promoção para 100 serventuários 

 TJRJ participa de Ação Global na Região Serrana 

 TJRJ recebe exposição de peças de material reciclado 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Inviável mandado de segurança contra ato do CNJ sobre aposentadoria compulsória de juiz 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Terceira Turma mantém decisão que desobriga jogadora de pagar R$ 28 mil a casa de bingo 

 Embargos de declaração não podem ser recebidos como mero pedido de reconsideração 

 Emissão de ações para participantes do Procite deve considerar avaliação da planta de 

telefonia 

 

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* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23008
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23111
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=300072
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Turma-mantém-decisão-que-desobriga-jogadora-de-pagar-R$-28-mil-a-casa-de-bingo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Embargos-de-declaração-não-podem-ser-recebidos-como-mero-pedido-de-reconsideração
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Emissão-de-ações-para-participantes-do-Procite-deve-considerar-avaliação-da-planta-de-telefonia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Emissão-de-ações-para-participantes-do-Procite-deve-considerar-avaliação-da-planta-de-telefonia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/diminuta-complexidade.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/diminuta-complexidade.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS* 

 

 0011799-12.2013.8.19.0024 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j.13.08.2015 e 

p.17.08.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 157                    Divulgado em 17-09-2015 
 

 

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=0004EA663720274749A2DA1D04508921C087C5041B22502A


 Espetáculo "A Visita da Velha Senhora” comemora o marco de 100 apresentações em 

outubro 

 Museu da Justiça do TJRJ é usado como cenário para gravação de videoaulas de Direito 

 Audiência de custódia: juízes poderão encaminhar presos para assistências social e médica 

 Detido no Rock in Rio vai ser apresentado na audiência de custódia somente sóbrio 

 Suspensão de atividades e prazos processuais em seis Varas Cíveis da Comarca da Capital 

 TJRJ desenvolve projeto pioneiro para adaptação ao novo Código de Processo Civil 

 TJRJ assina convênio inédito para Nupemec capacitar advogados da CEG para mediação de 

conflitos 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Ministro nega seguimento a reclamação da Suderj sobre incidente no Maracanã em 2007 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Cláusula que veda tratamento domiciliar recomendado por médico é abusiva 

 Mulher que recebia alimentos informais garante pensão por morte do ex-marido 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito 

Processual Penal nos respectivos temas: 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23110
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23110
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23109
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23108
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23205
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299834
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cláusula-que-veda-tratamento-domiciliar-recomendado-por-médico-é-abusiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Mulher-que-recebia-alimentos-informais-garante-pensão-por-morte-do-ex–marido
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada


• Direito Processual Penal 

Prova 

Depoimento de Autoridades Policiais 

Roubo Qualificado - Desnecessidade de Prova Pericial 

 

Ação Penal 

Lei Maria da Penha - Lesão Corporal Leve - Ação Penal Pública Incondicionada 

 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0046003-06.2014.8.19.0038 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j.10.09.2015 e 

p.15.09.2015 

 

 0034841-94.2015.8.19.0000 – rel. Des. Nagib Slaibi, j. 08.09.2015 e p.16.09.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/depo-autor-policiais-sumula-71.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/roubo-quali-neces-prova.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/lei-maria-da-penha-lesao-corporal.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
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CFEE4A36DED21E6C2F50E4498C30B866C50423405017
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004685E878429E13096722BAAA6623C2DDFC50422540D44


 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 156                    Divulgado em 16-09-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 'Redescobrindo os Juizados Especiais': Justiça do Rio promove mutirão para atender 

consumidores 

 Presidente do TJRJ recebe procuradoras federais em campanha contra corrupção 

 Juiz vai abordar novo CPC em palestra do projeto "Café com Conhecimento" 

 Audiência de custódia é tema de debate na Emerj 

 Fóruns de Magé e Itaboraí terão processo eletrônico a partir da próxima semana 

 'Conte Algo que Não Sei' aborda direitos humanos em sua sétima edição 

 Servidor ministra aula como primeiro voluntário do curso do Programa Justiça Cidadã 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23107
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23106
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23104


Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Multa por comportamento antissocial no condomínio exige direito de defesa 

 Direito de recusar jurados deve ser considerado para cada réu, mesmo com defensor único 

 Subfaturamento do bem na declaração de importação não gera pena de perda 

 Hospitais filantrópicos com TV nos quartos devem pagar direitos autorais ao Ecad 

 Cancelada afetação de recurso sobre competência para ação de servidor de autarquia 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, Tutelas 

Antecipadas e Sentenças de Ações Civis Públicas de natureza consumerista. 

Conheça as Petições Iniciais selecionadas abaixo elencadas, que versam precipuamente 

sobre transporte público terrestre. 

Petições Iniciais 
 

Motivo 
 

 
0345909-62.2015.8.19.0001 

3ª Vara Empresarial 
 

Descumprimento de horário 

 
0311901-59.2015.8.19.0001 

4ª Vara Empresarial 
 

Descumprimento do itinerário 

 
0310287-19.2015.8.19.0001 

7ª Vara Empresarial 
 

Frota aquém do determinado 

 
0332179-81.2015.8.19.0001 

4ª Vara Empresarial 
 

Não disponibilização de linha 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Multa-por-comportamento-antissocial-no-condomínio-exige-direito-de-defesa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Direito-de-recusar-jurados-deve-ser-considerado-para-cada-réu,-mesmo-com-defensor-único
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Subfaturamento-do-bem-na-declaração-de-importação-não-gera-pena-de-perda
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Hospitais-filantrópicos-com-TV-nos-quartos-devem-pagar-direitos-autorais-ao-Ecad
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cancelada-afetação-de-recurso-sobre-competência-para-ação-de-servidor-de-autarquia
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013133307&FORMA=1&SEF=1&JOB=20339&PAL=&CNJ=20150013133307
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150012812707&FORMA=1&SEF=1&JOB=26897&PAL=&CNJ=20150012812707
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150012798504&FORMA=1&SEF=1&JOB=26320&PAL=&CNJ=20150012798504
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013007211&FORMA=1&SEF=1&JOB=23430&PAL=&CNJ=20150013007211


 
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0296888-59.2011.8.19.0001 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 15.09.2015 e p. 16.09.2015 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

 0000561-20.1995.8.19.0026 – rel. Des. Custodio de Barros Tostes, j. 13.08.2015 e p. 

17.08.2015 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

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/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
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=0004D0CA0DF28D21ADFAF23ED5504E9D5E57C504244E3C47
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000415F9BB80571F44B2A077FAB2DAB296F0C5041B212614


Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 

de Jurisprudência Cível nº 27, onde foram selecionados, dentre outros, julgados quanto a 

ocorrência de dano moral in re ipsa em decorrência de desvio produtivo do consumo por 

inscrição em cadastro restritivo de crédito por cobrança indevida do cartão de crédito, em 

havendo ausência de solicitação e seguro de vida, negativa de pagamento da indenização 

por morte do beneficiário e segurada dependente, comoriência não afastada, direito a 

indenização pelos herdeiros legais, reconhecimento do dano moral. 

 

O Ementários de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 9, também foi disponibilizado 

hoje, onde foram selecionados, dentre outros, julgados quanto a telefonia celular, 

inocorrência de excesso na execução de astreintes por descumprimento de determinação 

judicial e transformação em pecúnia indenizatória de licença especial, período aquisitivo 

anterior a vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 155                    Divulgado em 15-09-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Justiça ouve policiais em audiência de estudante morto na Praia Vermelha 

 Mãe de traficante é condenada a 5 anos de prisão por guardar fuzil em casa 

 Justiça condena casal que torturou criança na Zona Oeste do Rio 

 Tribunal de Justiça do Rio tem maior produtividade do país, diz CNJ 

 Turma Recursal cassa decisão que suspendia blog 

 TJ do Rio vai promover audiência de custódia durante Rock in Rio 

 Juíza defende acesso para todos em seminário sobre educação inclusiva e autismo 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000027
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000027
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2015000009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23002


 Corregedoria Nacional de Justiça lança selo e carimbo pelos 20 anos dos Juizados Especiais 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 2ª Turma mantém condenação de jornalista por injúria 

 2ª Turma confirma contagem de títulos conforme edital de concurso para cartorário 

 2ª Turma inadmite condenação definitiva como indicativo de maus antecedentes, após 

prazo de reincidência 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Liberdade condicional em crime de associação para o tráfico só após dois terços da pena 

 Terceira Turma autoriza penhora de fração ideal de imóvel indivisível 

 Correios devem indenizar artista por uso não autorizado de obra em selo 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Prevenções Históricas – 1ª Vice-Presidência 
Atualização 

Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções Históricas da 1ª Vice-Presidência no 

Banco do Conhecimento, em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários 

de Segunda Instância. 

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

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/23001
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299749
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299743
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299752
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299752
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Liberdade-condicional-em-crime-de-associação-para-o-tráfico-só-após-dois-terços-da-pena
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Turma-autoriza-penhora-de-fração-ideal-de-imóvel-indivisível
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Correios-devem-indenizar-artista-por-uso-não-autorizado-de-obra-em-selo
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prevencoes-historicas-1a-vice-preside.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prevencoes-historicas-1a-vice-preside.pdf
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
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0038467-34.2010.8.19.0021 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 05.05.2015 e p. 15.05.2015 

 

Fonte: EJURISs 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0016673-09.2013.8.19.0002 – rel. Des. Suely Lopes Magalhaes, j. 02.09.2015 e 

p.04.09.2015. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 154                    Divulgado em 14-09-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047C3E59E9B4D5EB19AEFF2F5359CF7980C50363563B03
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C3624AA5F5E6019B656EC0FB9A471730C50421322F36


Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Judiciário fluminense vai adotar audiências de custódia a partir de sexta, dia 18 

 TJRJ promove palestras para jovens no Degase 

 Emerj debate audiência de custódia 

 Tribunal Pleno elege membros para TRE-RJ 

 Chorinho embala tarde de sábado no Antigo Tribunal do Júri 

 Justiça determina realocação de internas de hospital penal psiquiátrico 

 Revista Compartilhe nº 2 já está em circulação 

 Projeto para construção de novo fórum em Magé é apresentado em reunião 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Mantida prisão preventiva de policial acusado no caso Amarildo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Fator previdenciário incide no cálculo da aposentadoria de professor 

 Ausente interesse de menor, pedido de alimentos em dissolução de união estável gera 

competência relativa 

 Não cabe ao Banco do Brasil avisar sobre inclusão em cadastro de cheques sem fundos 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22623
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22622
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22621
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22719
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22926
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22925
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22718
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22924
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299526
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Fator-previdenciário-incide-no-cálculo-da-aposentadoria-de-professor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ausente-interesse-de-menor,-pedido-de-alimentos-em-dissolução-de-união-estável-gera-competência-relativa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ausente-interesse-de-menor,-pedido-de-alimentos-em-dissolução-de-união-estável-gera-competência-relativa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Não-cabe-ao-Banco-do-Brasil-avisar-sobre-inclusão-em-cadastro-de-cheques-sem-fundos


Banco de Ações Civis Públicas 

O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, Tutelas 

Antecipadas e Sentenças. Conheça a íntegra da sentença selecionada abaixo elencada, 

referente aos autos do processo nº 0221577-28.2012.8.19.0001, que tramita no Juízo da 4ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital e versa precipuamente sobre a multa aplicada ao 

cancelamento, desistência ou alteração da data de viagens em passagens aéreas. 

Sentença 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0007535-46.2009.8.19.0038 – rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 02.09.2015 e 

p.11.09.2015 

 

 0278597-16.2008.8.19.0001 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 04.09.2015 e 

p.10.09.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20120011928094&FORMA=3&SEF=1&JOB=15889&PAL=&CNJ=20120011928094
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/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
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=00048A1572F54B47AACB7250B05AB73FE333C50422355807
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AD29124DE951C4CAEBD6C2929129C9B8C50422290164


Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 153                    Divulgado em 11-09-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Convênio entre TJ do Rio e Secretaria Municipal de Emprego vai integrar jovens infratores 

ao mercado de trabalho 

 Rock in Rio: Juizado vai atender quem for ao festival 

 2ª Vice-Presidência promove eleição para funções gratificadas do Departamento de 

Autuação e Distribuição 

 Ação da Justiça Itinerante que seria realizada na Glória, no próximo domingo, foi cancelada 

 TJ realiza 56 audiências em Ação Social com policiais civis 

 No 'Conte Algo que Não Sei', especialistas defendem ampliação do debate sobre as drogas 

 Presidente do TJRJ comemora resultado positivo da campanha pelos direitos dos idosos 

 TJ do Rio entrega à Alerj e ao Governo proposta orçamentária para 2016 

 Audiência de custódia: TJRJ recebe sugestões do Ministério Público 

 PM é proibida de apreender adolescentes a caminho da praia sem flagrante 

 Justiça determina que bancos recebam boletos de pagamento de outros clientes 

 Museu da Justiça apresenta biografia do magistrado e sociólogo Felippe Augusto de 

Miranda Rosa 

 Prefeito de Teresópolis é afastado do cargo 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22619
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22619
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22923
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22820
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22820
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22819
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22818
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22817
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22922
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22618
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22717
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22921
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22920
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22919
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22919
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22918


NOTÍCIAS STF* 

 

 Ministro mantém quebra de sigilo determinada pela CPI do HSBC 

 Mantida prisão preventiva de policial acusado no caso Amarildo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Primeira Turma manda pagar salário-maternidade a trabalhadoras índias menores de 16 

 É possível alterar forma de pagamento da pensão alimentícia em ação revisional 

 Suspensa decisão que reduziu pensão devida a pais de motorista morto em acidente 

 Segunda Seção definirá critérios de indenização por inclusão indevida em cadastro de 

inadimplentes 

 

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 

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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

Clique aqui para visualizar as atualizações 2015 

 

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299545
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299526
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Primeira-Turma-manda-pagar-salário–maternidade-a-trabalhadoras-índias-menores-de-16
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-possível-alterar-forma-de-pagamento-da-pensão-alimentícia-em-ação-revisional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Suspensa-decisão-que-reduziu-pensão-devida-a-pais-de-motorista-morto-em-acidente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Seção-definirá-critérios-de-indenização-por-inclusão-indevida-em-cadastro-de-inadimplentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Seção-definirá-critérios-de-indenização-por-inclusão-indevida-em-cadastro-de-inadimplentes
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://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/atual-suspensao-de-prazos-institucional-atos-oficiais-do-pjerj-09-09-2015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br


Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0234357-39.2008.8.19.0001 - rel. Des. José Carlos Varanda, j. 23.06.2015 e p. 25.06.2015 

 

 0004887-57.2014.8.19.0058 – rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 05.08.2015 e p.10.08.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 152                    Divulgado em 10-09-2015 
 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FBF5AFC921656A118DD5A38564F5D627C50417132639
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000491D6A90C5B5532D57A23C3281BE99741C50418623D3D


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.163, de 9.9.2015 - Modifica a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de 

Execução Penal, para instituir o ensino médio nas penitenciárias. Mensagem de veto 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juíza Rosana Navega quer proibição de rodeio em Nova Iguaçu 

 OE aprova Plano Estratégico para biênio 2015/2016 

 Justiça impede escola de cobrar taxa por emissão de certificado 

 TJRJ realiza missa de 7º dia em homenagem ao professor Joel Rufino dos Santos 

 TJ do Rio implanta processo eletrônico em Inhomirim 

 Desembargador abre curso de Peritos Judiciais da Esaj 

 Juíza tem reunião com Prefeitura para definir ações de atenção aos idosos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 STF determina realização de audiências de custódia e descontingenciamento do Fundo 

Penitenciário 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Solteiro homoafetivo garante direito de adotar criança menor de 12 anos 

 Homem esquecido em presídio não consegue aumentar indenização por dano moral 

 Banco não terá de ressarcir cofres públicos por pagamento a “fantasmas” 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13163.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-336.htm
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22915
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22617
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22616
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22917
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22916
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22816
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22716
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299385
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299385
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Solteiro-homoafetivo-garante-direito-de-adotar-criança-menor-de-12-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Homem-esquecido-em-presídio-não-consegue-aumentar-indenização-por-dano-moral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Banco-não-terá-de-ressarcir-cofres-públicos-por-pagamento-a-


Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Estatísticas – 1ª Vice-Presidência 

Além das Estatísticas de Distribuição de processos, do quantitativo de Digitalização, 

Indexação, Autuação, Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal Eletrônico da 1ª 

Vice-Presidência, que são atualizadas mensalmente e, elaboradas pela Equipe da Divisão de 

Distribuição do Departamento de Autuação e Distribuição Cível da Primeira Vice-

Presidência em Institucional/ Vice-Presidências, foi acrescentado à página um Comparativo 

de Distribuições por Órgão Julgador, a saber: Órgão Especial, Câmaras Cíveis e Câmaras do 

Consumidor. 

Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0045729-25.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 01.09.2015 e p. 

08.09.2015 

 

 0149641-69.2014.8.19.0001 – Rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho, j.04.09.2015 e p. 

09.09.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/23012/comparativo-distribuicoes-civeis-e-consumidor-primeiro-semestre-2015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/23012/comparativo-distribuicoes-civeis-e-consumidor-primeiro-semestre-2015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000496F0E211BBAFCBD6CFE2458E08883358C50421340238
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041EA31C6B7295C2856DDAED15B3F84A33C50422241825


 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 151                    Divulgado em 09-09-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Contribuintes poderão negociar dívidas com a Prefeitura durante o Concilia Petrópolis 

 Música no Palácio: trio com piano, oboé e fagote se apresenta no dia 10 

 TJRJ fará seminário para debater corrupção e violência 

 Vítima do bondinho de Santa Teresa será indenizada em R$ 25 mil 

 Acidente em Paraty: Justiça do Rio agiliza liberação dos alvarás de sepultamento 

 Museu da Justiça terá sábado de chorinho e exposição de Jacob do Bandolim 

 Abami debate o direito imobiliário nas Turmas Recursais do TJRJ nesta terça 

 Beira-Mar irá a julgamento no Fórum da Capital 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22715
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22714
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22615
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22815
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22713
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22712
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22814
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22711


 

 2ª Turma reafirma prerrogativa da Defensoria Pública de intimação pessoal por meio dos 

autos 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Comprovação de pirataria não exige perícia completa do material apreendido 

 

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 da sentença abaixo elencada. 

 

Direito Penal/ Fato Atípico 
 
Comarca da Capital 4ª Vara Criminal 
Processo nº: 0356331-96.2015.8.19.0001 
Juiz: Edison Ponte Burlamaqui 
 
[...] pedido de autorização para interrupção 
de gravidez [...] feto portador de Agenesia 
Renal Bilateral (ausência de ambos os rins) 
[...] a condição diagnosticada é incompatível 
com a vida em 100% dos casos, levando a 
óbito intra-útero ou no período nenonatal 
precoce [...] agenesia bilateral de rins leva a 
redução do volume de líquido amniótico para 
valores abaixo dos esperados para uma 
determinada idade gestacional, denominada 
oligodramnia [...] como não há o que possa 
ser feito pelo feto, sua retirada é a única 
indicação terapêutica para a gestante [...] 
Impossível imputar lesão à vida do feto à mãe 
que autoriza o aborto ou ao médico que o 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299259
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299259
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Comprovação-de-pirataria-não-exige-perícia-completa-do-material-apreendido
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2015.001.322632-2


realiza, dado que simplesmente anteciparão 
algo inevitável a curtíssimo prazo, visando 
proteger na realidade o direito à vida com 
dignidade da própria mãe [...] 
Leia mais 

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

na página do Banco de Sentenças. 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0117168-45.2005.8.19.0001 – rel. Des. Fernando Foch, j. 26.08.2015 e p. 01.09.2015 

 

Fonte: Terceira Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

http://www4.tjrj.jus.br/atosoficiais/bancodesentencas/direitopenal/0356331-96.2015.8.19.0001.doc
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004145323EC845BE2B7F27FC4F0A921E5B8C504200E2C49


Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 
de Jurisprudência Cível nº 26, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a 
natureza indenizatória do auxílio-invalidez e sua exclusão do limite da remuneração mensal 
e legitimidade do cônjuge sobrevivente quanto ao pleito do direito à imagem em 
decorrência de reportagem jornalística onde constou a fotografia da vítima de homicídio 
em flagrante violação do direito da personalidade. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 150                    Divulgado em 08-09-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Missa de 7º dia do professor Joel Rufino dos Santos será na quinta-feira, dia 10 

 'Legalizar resolve?' é o tema do 'Conte Algo que Não Sei' desta quinta, dia 10 

 Suspensão de prazos na 41ª e na 43ª varas cíveis da Capital 

 Presidente do TJ anuncia reunião com governador e sindicatos para discutir data-base 

 Magistrados e personalidades prestam homenagem ao professor Joel Rufino 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 STF admite prazo em dobro para defesa responder a denúncia 

 Mantida prisão de acusado de ser mandante do assassinato da esposa grávida em São 

Gonçalo (RJ) 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000026
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000026
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22710
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22614
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22913
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22812
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22911
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299044
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299140
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299140


 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Falta de pagamento de multa não impede extinção da punibilidade 

 Vagas excedentes devem ser preenchidas alternadamente por candidatos da lista geral e 

deficientes 

 Ação demolitória é de natureza real e exige citação do cônjuge, define Segunda Turma 

 Para Quarta Turma, bancos não são obrigados a manter conta-corrente e outros serviços 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização das Petições iniciais de Ação Civil Coletiva versando sobre 

temas diversos. 

Visualize as selecionadas no quadro abaixo: 

Petições Iniciais Motivo 

 
0345896-63.2015.8.19.0001 

3ª Vara Empresarial 

Falta de abastecimento de água 
potável. 

 
0335601-64.2015.8.19.0001 

5ª Vara Empresarial 
 

Serviço de Telefonia. 
Cobrança de taxa sem a devida 
informação ao usuário. 

 
0330926-58.2015.8.19.0001 

5ª Vara Empresarial 
 

Empreendimentos Imobiliários. 
Prática abusiva. Venda casada. 
contrato de seguro-fiança. 

 

Veja essas e outras ações civis públicas de natureza consumerista acessando o Banco de 

Ações Civis Públicas no portal Institucional. 

Realize a busca por assunto ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido 

através do ícone na página inicial do Banco do Conhecimento. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Falta-de-pagamento-de-multa-não-impede-extinção-da-punibilidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Vagas-excedentes-devem-ser-preenchidas-alternadamente-por-candidatos-da-lista-geral-e-deficientes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Vagas-excedentes-devem-ser-preenchidas-alternadamente-por-candidatos-da-lista-geral-e-deficientes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ação-demolitória-é-de-natureza-real-e-exige-citação-do-cônjuge,-define-Segunda-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Para-Quarta-Turma,-bancos-não-são-obrigados-a-manter-conta–corrente-e-outros-serviços
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013133174&FORMA=1&SEF=1&JOB=22602&PAL=&CNJ=20150013133174
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150013035670&FORMA=1&SEF=1&JOB=23265&PAL=&CNJ=20150013035670
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150012995980&FORMA=1&SEF=1&JOB=24123&PAL=&CNJ=20150012995980
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento


Para informações, sugestões e contato: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0117273-61.2001.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 22.07.2015 e p. 24.07.2015. 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

 0049398-93.2009.8.19.0001 – rel. Des. Jose Muiños Piñeiro Filho - j.25.08.2015 e 

p.04.09.2015 

 

 0047387-21.2014.8.19.0000 - rel. Des. Mario Guimaraes Neto - j. 01.09.2015 e p. 

04.09.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0001479-45.2011.8.19.0064 – rel. Des. João Ziraldo Maia, j. 25.08.2015 e p. 01.09.2015. 

 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000413B75FF6FF8B542B35C044B8DC548DB7C50414481C34
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004ACD868E2AA0B4E8ECE22CF68C280E5D2C50421340A56
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400232925
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000477535D8F7706E17E09B8C6AF9793B3E0C5041F4E5B5C


Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 149                    Divulgado em 04-09-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Uma vida dedicada à cultura 

 Ideias inovadoras marcaram gestão de Joel Rufino na Diretoria de Comunicação do TJRJ 

 Processo Eletrônico nas Varas de Família de Belford Roxo e nos Juizados Especiais Cíveis do 

Fórum da Capital 

 TJRJ lamenta morte do professor Joel Rufino dos Santos 

 "Conte Algo que Não Sei": pescadores artesanais reclamam de perda de espaço para navios 

industriais 

 Motorista de van acusado de atacar passageira é condenado a 24 anos 

 Emerj promove curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito do Consumidor 

 Mulher ferida por fogos no Réveillon receberá R$ 10 mil 

 CCPJ-Rio recebe estudantes da Universidade Estácio de Sá 

 Presidente do TJ do Rio diz que Justiça garante a cidadania com o cumprimento da 

Constituição 

 Servidores do TJRJ terão oportunidade de adquirir imóvel na Feira Habita Mais 

 Desembargador Jessé Torres lança livro sobre o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas 

 'Conte Algo que Não Sei' debate a questão da poluição da Baía de Guanabara 

 Aprovados em concurso do TJRJ escolhem serventias onde vão atuar 

 Servidores do TJRJ terão oportunidade de adquirir imóvel 

Fonte: DGCOM 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22811
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22612
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22810
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22810
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22910
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22908
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22611
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22907
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22907
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22610
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22808
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22610


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 

 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre diversos temas 

jurídicos, organizadas pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do 

PJERJ. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito 

Administrativo no tema Intervenção do Estado na Propriedade: 

• Direito Administrativo 

Intervenção do Estado na Propriedade 

Desapropriação por Interesse Social 

Desapropriação por Utilidade Pública 

Servidão Administrativa 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 

Navegue e encaminhe sugestões, elogios e criticas: seesc@tjrj.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/desapropriacao-interesse-social.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/desapropriacao-util-publ.pdf
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
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS* 

 

 0001857-58.2014.8.19.0205 – rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 26.08.2015 e p. 

31.08.2015 

 

 0032909-71.2015.8.19.0000 – rel. Des. Elisabete Filizzola, j. 26.08.2015 e p. 28.08.2015 

 

Fonte: IURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 148                    Divulgado em 02-09-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 7056, de 28 de agosto de 2015 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis e 

os demais meios de hospedagem no âmbito do estado do Rio de Janeiro, comunicar ao 

cliente, preços de produtos e serviços no ato da reserva do estabelecimento. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A513CE0557EE7F831118DC66DF0F4FD7C5041E62561F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049BC4C2EAE601BE610BEFFF71D4084FEDC5041F1A165D
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/aa8a3dc11b45296a83257e890066e9eb


 

 Lei Estadual nº 7055, de 28 de agosto de 2015 - Autoriza a Secretaria de Estado de Saúde 

do Rio de Janeiro a definir critérios para o acesso de mulheres ao exame de mamografia, 

garantindo também o amplo acesso aos exames e sem exigência da avaliação unilateral. 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ instala nova vara criminal de São Gonçalo 

 Suspensão de atividades e prazos em quatro varas cíveis da Capital e nos fóruns de Itatiaia 

e São José do Rio Preto 

 TJ do Rio instala em São Gonçalo a 5ª Vara Criminal 

 TJ do Rio publica regulamento para o próximo concurso de juiz com cota para negros 

 Rio será integrado ao Sistema Nacional de Informações de Registro Civil 

 Corregedores de Justiça elaboram Carta de Intenções no encerramento do 69º Encoge 

 Segunda edição do Fórum de Segurança Pública vai debater sobre o Disque Denúncia em 

outubro 

 Presidente do TJRJ assina protocolo de intenções para erradicação do trabalho infantil 

 Ministro não crê em unanimidade no STF na votação da descriminalização das drogas 

 Corregedoria publica edital de remoção voluntária para mais de 30 comarcas do estado 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

Novas Súmulas 

Súmula 544 - DJe 31/08/2015 - Decisão: 26/08/2015 

É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/23512aa7c58db01b83257eb30066f89c
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22608
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22705
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/toc.jsp?livre=@docn&tipo_visualizacao=RESUMO&menu=SIM
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=%40docn&&b=SUMU&p=false&t=JURIDICO&l=10&i=1


hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 

n. 451/2008. 

Súmula 543 - DJe 31/08/2015 - Decisão: 26/08/2015 

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do 

promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu 

causa ao desfazimento. 

 

 Segunda Turma reconhece legitimidade do MPF para defender Mata Atlântica 

 

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. 

Atos Administrativos/ Nulidade de Ato Administrativo 
 
Comarca da Capital – 8ª Vara de Fazenda Pública 
Processo nº: 0120322-27.2012.8.19.0001 
Juiz: Natascha Maculan Adum Dazzi 
 
Durante a execução do contrato administrativo pode 
ocorrer eventos capazes de afetar o equilíbrio econômico 
entre a Administração Pública e o Particular. Uma vez 
presentes os requisitos legais, a equação econômico – 
financeiro deverá ser reequilibrada, sob pena de haver 
enriquecimento ilícito por parte de um dos contratantes. O 
contratado terá direito subjetivo ao reequilíbrio, em caso 
de contrato de trato sucessivo, se houver fato imprevisível e 
posterior à apresentação da proposta vencedora, não 
imputável ao solicitante. 

leia mais 

Responsabilidade Civil/ Indenização por dano Moral 
 
Comarca de Itaperuna 1ª Vara 
Processo nº: 0012737-06.2010.8.19.0026 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=%40docn&&b=SUMU&p=false&t=JURIDICO&l=10&i=2
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Turma-reconhece-legitimidade-do-MPF-para-defender-Mata-Atlântica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-sentencas
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2012.001.103786-2&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/atosoficiais/bancodesentencas/direitoadministrativo/0120322-27.2012.8.19.0001.docx
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2010.026.012809-3&acessoIP=intranet&tipoUsuario=


Juiz: Lauricio Miranda Cavalcante 
 
[...] realização de doação de imóvel [...] revogação deste ato 
por ingratidão [...] prova oral produzida e que não foi capaz 
de demonstrar os fatos narrados na inicial [...] termos 
constantes da prova produzida nos autos, não se 
enquadram nos incisos do art. 557 do Código Civil, não 
podendo, à luz do regramento civil vigente, ensejar a 
revogação da doação pleiteada [...] improcedência dos 
pedidos declinados na inicial [...] 

leia mais 

Responsabilidade Civil/ Indenização por dano Moral 
 
Comarca de São Gonçalo 3ª Vara Cível 
Processo: nº 1616686-04.2011.8.19.0004 
Juiz: Euclides de Lima Miranda 
 
[...] ação de indenização por danos morais em que a parte 
autora alega que encontrava-se com 12 a 13 semanas de 
gravidez, vindo a sofrer aborto, submetendo-se a 
curetagem no nosocômio Réu [...] após o procedimento a 
enfermeira que auxiliava pegou o feto e jogou na lixeira [...] 
A sociedade humana passou da era pré-histórica para a 
histórica quando desenvolveu sentimento e respeito por 
seus mortos, passando a sepultá-los ao invés de abandoná-
los aos abutres [...] ainda que seja feto sem vida e com 
poucas semanas de gestação, caracterizando a conduta da 
preposta do réu, ofensa aos sentimentos dos genitores em 
hora de profunda dor [...] julgo procedente o pedido [...] 

leia mais 

 

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

na página do Banco de Sentenças. 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0011862-35.2011.8.19.0209 – rel. Des. José Carlos Paes, dm. 28.08.2015 e p. 01.09.2015 

 

http://www4.tjrj.jus.br/atosoficiais/bancodesentencas/direitocivil/0012737-06.2010.8.19.0026.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2011.004.007327-5&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/atosoficiais/bancodesentencas/direitocivil/1616686-04.2011.8.19.0004.doc
http://www.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=00042351B9998E94D94B3885037A8B1D898AC5042008343B


 0014802-76.2015.8.19.0000 - rel. Des. Ines da Trindade Chaves de Melo, dm. 27.08.2015 e 

p. 31.08.2015. 

 

 0004576-40.2013.8.19.0078 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 25.08.2015 e 

p. 28.08.2015 

 

Fonte: 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 hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 25, onde foram selecionados, dentre outros, 

julgados relativos a imposição da separação obrigatória de bens no casamento de 

sexagenários, admissibilidade da alteração do regime de bens face a modificação legal e 

omissão específica do poder público em transplante cardíaco quanto a necessidade de 

adequação de residência, óbito do paciente com perda de uma chance, reconhecido o 

dano moral. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500209904
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004867096EE47DA454FD33449F270DC62BBC5041F0A1553
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000025


Boletim do Serviço de Difusão nº 147                    Divulgado em 01-09-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Medida Provisória nº 689, de 31 de agosto de 2015 - Altera a Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990. 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Curso Multidisciplinar da Emerj inova em metodologia 

 Na posse de juízes promovidos, presidente do TJ destaca compromisso com a Constituição 

 Desembargador Jessé Torres lança livro no TJRJ, na próxima quarta-feira 

 Juíza defende relação saudável de casais divorciados em palestra no TJRJ 

 Justiça altera regras para participação de crianças e adolescentes no Carnaval 2016 

 Ministro do STJ fala sobre responsabilidade médica no fórum do consumidor 

 Curso Multidisciplinar da Emerj inova em metodologia de curso 

 Presidente do TJRJ instala Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas 

 'A Justiça é o Charme': baile democrático reúne pessoas de vários pontos do Rio 

 'A Justiça é o Charme' leva música negra à Cidade da Justiça 

 Festa da Justiça dá um baile de organização 

 Ministra Nancy Andrighi destaca importância do Encontro de Corregedores no Rio 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20689-2015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22217


 Terceira Seção aprova súmula sobre violência doméstica 

 Recusa de herdeiros ao exame de DNA também gera presunção de paternidade 

 Promitente vendedor também responde por débitos de condomínio gerados após a posse 

do comprador 

 

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. Contempla 

todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

Visualize e localize os atos publicados em agosto de 2015. 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 184/2015 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 182/2015 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 181/2015 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 180/2015 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 179/2015 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 176/2015 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 175/2015 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 174/2015 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 169/2015 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 168/2015 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 167/2015 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 166/2015 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 165/2015 
 
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Seção-aprova-súmula-sobre-violência-doméstica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Recusa-de-herdeiros-ao-exame-de-DNA-também-gera-presunção-de-paternidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Promitente-vendedor-também-responde-por-débitos-de-condomínio-gerados-após-a-posse-do-comprador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Promitente-vendedor-também-responde-por-débitos-de-condomínio-gerados-após-a-posse-do-comprador
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189390&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189356&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189355&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189354&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189352&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189236&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189235&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189234&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=188896&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=188877&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=188871&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=188872&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=188841&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0417096-04.2013.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 26.08.2015 e p. 28.08.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0000079-47.2007.8.19.0060 – rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, 26.08.2015 e p. 

28.08.2015. 

 

 0004694-18.2010.8.19.0079 – rel. Des. Jose Carlos Paes, j. 08.10.2014 e p.11.03.2015. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0004786-34.2013.8.19.0000 – rel. Des. Suely Lopes Magalhães, j. 19.08.2015 e p. 

21.08.2015 

 

 0002698-44.2014.8.19.0014 - rel. Des. Antonio Carlos Amado, j. 18.08.2015 e p. 27.08.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 146                    Divulgado em 28-08-2015 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040E967EBA2A930F9D2862DA8B5103C286C5041F200A1F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DC05E9EC4D9BF339053D7EAB0A561427C5041F200C11
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004124894514246059C93F83C3E88B00259C50353305B19
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000408CEE45FD560EDAD6CCED6BF152DDD2FC5041D0B2F29
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D8C473F27547FD1EBEB6D653843BEE70C5041E2E391D


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Ministro Luiz Fux lançará no TJRJ livro sobre Novo CPC 

 Concurso de monografias para magistrados começa no dia 1º de setembro 

 Um encontro casual no elevador deu origem ao Baile Charme no TJ 

 Atividades e prazos suspensos segunda e terça no 1º Cartório Unificado Cível de Niterói 

 Juíza defende a criação de banco de dados de homicídios de mulheres 

 O abandono de menores remonta à escravidão, diz historiador em fórum na Emerj 

 Concilia Rio atendeu 30 mil contribuintes e gerou arrecadação de R$ 1,7 bi aos cofres 

municipais 

 Encontro de Corregedores debate como alcançar uma Justiça mais próxima do cidadão 

 Autoridades buscam solução para apreensão de jovens a caminho das praias do Rio 

 TJRJ divulga Carta Compromisso do II Seminário Internacional 'Violência de Gênero e 

Feminicídio' 

 Justiça autoriza aborto de feto com má formação genética 

 'O Charme não costuma ser notícia porque é muito pacífico', diz DJ que vai comandar Baile 

Charme do TJRJ neste sábado 

 

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/22407
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22407
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22214
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22214
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22213
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22401


 

 Para o STJ, estupro de menor de 14 anos não admite relativização 

 Demora da Justiça não pode ser resolvida por mandado de segurança 

 Prescrição de execuções individuais de ação coletiva conta do trânsito em julgado 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Processual Penal no tema Execução Penal. 

 

 Direito Processual Penal 

Execução Penal 

Exame Criminológico para a Progressão de Regime 

Posse de Celular no Interior de Presídio 

Transferência para Presídio Federal de Segurança Máxima 

 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 

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

 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Para-o-STJ,-estupro-de-menor-de-14-anos-não-admite-relativização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Demora-da-Justiça-não-pode-ser-resolvida-por-mandado-de-segurança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prescrição-de-execuções-individuais-de-ação-coletiva-conta-do-trânsito-em-julgado
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/exame-criminologico.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/posse_celular_interior_presidio.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/transferencia-presidio-federal.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
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

 0371361-79.2012.8.19.0001 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j.25.08.2015 e p. 

27.08.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

 0024276-55.2012.8.19.0007 – rel. Des. Elizabete Filizzola, j. 26.08.2015 e p. 28.08.2015 

 

Fonte: Gab. Des. Elizabete Filizzola 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 145                    Divulgado em 27-08-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 7049, de 25 de agosto de 2015 - ("Lei Angelina Jolie") - Dispõe sobre a 

realização de exames de detecção de mutação genética dos genes BRCA1 e BRCA2 em 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000451FFCB049CE466717CA4F322331FDBB5C5041F074C23
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D6257C3AC91FD57064406654912AA69FC5041F1A1731
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/b598c5bdbbe2dccd83257ead006ff9fe


mulheres com histórico familiar do diagnóstico de câncer de mama ou de ovário em todo o 

estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Emerj debate redução da menoridade penal 

 Ministra do STJ, Nancy Andrighi, participa do encerramento do Concilia Rio nesta sexta-

feira 

 Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas começa a funcionar segunda-feira, dia 31 

 Magistrados do TJRJ participam de Fórum sobre Direito Militar e segurança pública 

 Sábado, dia 29, tem Ruy Barbosa e Deusa Têmis no Antigo Palácio da Justiça 

 TJ do Rio suspende atividades e prazos na 22ª e 23ª Varas Cíveis 

 Concilia Rio já atendeu mais de 21 mil contribuintes para negociação de dívidas com a 

prefeitura 

 Representantes do TJRJ participam de Encontro de Rede de Governança 

 Juiz federal Vladimir Vitovsky ministra aula inaugural do Justiça Cidadã 

 Acesso ao Plantão Judiciário será alterado na sexta-feira, dia 28 de agosto 

 Justiça suspende decreto e determina que prefeito de Seropédica volte ao cargo 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Segunda Turma afirma competência do Procon para interpretar cláusulas contratuais 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22210
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22211
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22211
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22209
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22205
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Turma-afirma-competência-do-Procon-para-interpretar-cláusulas-contratuais


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 elencada. 

 
Sentença Indicada 

 

Responsabilidade do Fornecedor/ Rescisão do Contrato e 
devolução do Dinheiro 
 
Comarca da Capital – 4ª Vara Empresarial 
Processo nº: 0221577-28.2012.8.19.0001 
Juiz: Paulo Assed Estefan 
 
Ação coletiva de Consumo. Violação de normas 
consumeristas. Cobrança de tarifas abusivas e 
desproporcionais pelas companhias aéreas nos casos de 
cancelamento, desistência ou alteração de voos. Cláusulas 
abusivas que oneram o consumidor. Limite de 5% sobre a 
importância a ser restituída ao passageiro a título de multa 
compensatória.   Leia Mais 

 

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

na página do Banco de Sentenças. 

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

 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0066517-31.2013.8.19.0000 – rel. Des. Katia Maria Amaral Jangutta, j. 22.06.2015 e p. 

26.08.2015 

 

 0257278-84.2011.8.19.0001 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 10.06.2015 

e p. 15.06.2015 

http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2012.001.192809-4&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/atosoficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0221577-28.2012.8.19.0001.docx
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E172856C9BAB1E94125CB178553F0265C504181B3239
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E0D967D52F45C4E55871CBFECB13C8BDC504083B4208


Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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NOVO VERBETE SUMULAR DO TJERJ 

 

Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Nº. 342 

Coronel da policia militar 
Gratificação de encargos especiais 
Concessão em processo administrativo 
Aumento de caráter genérico 
Princípio da isonomia 

“Os servidores públicos que ostentem a patente de coronel após a publicação do processo 

administrativo E 12/790/94, sejam ativos ou inativos, fazem jus à GEE concedida no referido 

ato administrativo.” 

Referência: Incidente de Uniformização nº. 0133402 92.2011.8.19.0001 - Julgamento em 

18/08/2014 – Relator: Desembargador Sidney Hartung. Votação por maioria. 

http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0133402-92.2011.8.19.0001


Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.160, de 25.8.2015 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 

(Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre retenção, remoção e leilão de veículo, e 

revoga a Lei nº 6.575, de 30 de setembro de 1978. Mensagem de veto 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Ingressos da Copa: Justiça começa a ouvir testemunhas de defesa em setembro 

 Juiz Luiz Roberto Ayoub debate novo Código de Processo Civil no 'Café com Conhecimento' 

 Preconceito é tema de palestra para integrantes de projetos sociais 

 Juíza recebe denúncia contra filho de Pitanguy e concede liberdade provisória 

 Corregedores da Justiça do país se reúnem no TJRJ para propor melhorias para o Judiciário 

e sociedade 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Mantida ação penal da Justiça comum após arquivamento de inquérito militar 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Terceira Turma admite colação de bens exigida por filho nascido após doação do 

patrimônio 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13160.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-323.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21905
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298423
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-admite-colação-de-bens-exigida-por-filho-nascido-após-doação-do-patrimônio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-admite-colação-de-bens-exigida-por-filho-nascido-após-doação-do-patrimônio


 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Novos Enunciados 

Comunicamos a inclusão do AVISO CONJUNTO TJ/COJES N. 12/2015, no Banco do 

Conhecimento, em Jurisprudência, nos temas Fazenda Pública e Juizados Especiais. Os 

Enunciados foram aprovados em reuniões conjuntas dos Juízes de Direito dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública e da Turma Recursal Fazendária, realizadas nos dias 

26/06/2015 e 29/06/2015.  

Acesse a Página Enunciados, no Banco do Conhecimento, e localize o AVISO CONJUNTO 

TJ/COJES N. 12/2015, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJERJ em 21.08.2015. 

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

 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0373781-23.2013.8.19.0001 – rel. Des. José Muiños Piñeiro Filho, j.18.08.2015 e p. 

25.08.2015 

 

 0039660-74.2015.8.19.0000 – rel. Des. Elisabete Filizzola Assuncão, j. 20.08.2015 e p. 

24.08.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189264&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/fazenda-publica.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/juizados-especiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189264&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189264&integra=1
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049F089D1580C2E74DA45A376E128133EEC5041D3C074F
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500241301


EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ.), o Ementário 

de Jurisprudência Criminal nº 11, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 

relativos a violência doméstica, vítima concubina, reconhecimento da relação íntima de 

afeto com incidência da Lei Maria da Penha e quanto a impossibilidade de desclassificação 

do tráfico ilícito de entorpecente, em havendo provas seguras de que a droga não se 

destinava ao consumo pessoal, para uso próprio. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Justiça suspende demolição de casas na comunidade Metrô-Mangueira 

 Ministro Luiz Felipe Salomão faz palestra segunda-feira na Escola da Magistratura do Rio 

 Em artigo, o desembargador Cesar Cury comenta sobre a contribuição das Câmaras de 

Solução On-line (ODRs) 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000011
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000011
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21811
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21810
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21810


 A Justiça é o charme 

 Concurso para juiz do TJ do Rio terá cota para negros 

 TJRJ aprova projeto piloto para audiências de custódia 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Demissão administrativa por infração disciplinar independe de condenação penal 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Lavagem de dinheiro será discutida em seminário com especialista internacional 

 

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 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22003
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298317
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Lavagem-de-dinheiro-será-discutida-em-seminário-com-especialista-internacional
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0342008-57.2013.8.19.0001 – rel. Des. Regina Lúcia Passos, j. 19.08.2015 e p. 21.08.2015 

 

Fonte: Gab. Des. Regina Lucia Passos 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0007457-20.2013.8.19.0068 - rel. Des. Marcia Perrini Bodart, j. 13.08.2015 e p. 19.08.2015 

 

 0001543-32.2008.8.19.0041 - Rel. Des. Siro Darlan de Oliveira, j. 13.08.2015 e p.19.08.2015. 

 

 0027606-41.2014.8.19.0023 – rel. Des. Marcia Perrini Bodart, j. 13.08.2015 e p. 19.08.2015. 

 

 0033616-65.2013.8.19.0014 – rel. Des. Sidney Rosa da Silva, j. 13.08.2015 e p. 19.08.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CB5786B964EC60057055DD53B6E43813C5041D06385F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B44F3A6AA01F88DA49C1156E3FCAD3FEC5041B564B17
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046BC8D372EC50B1FFC1A2ADE8C08B88D3C5041B3B3118
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042FAF7295ED4670E4331E406826A27D7DC5041C071235
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E92B1BC446E7823B8FA0DE5CC0CBE687C5041C0D213E


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Beneficiários dos Projetos de Inclusão Social do TJ do Rio aprimoram a linguagem em 

projeto que tem a parceria da UERJ 

 TJ do Rio faz mutirão com 700 processos de consumidores 

 CGJ publica aviso sobre gratuidade de certidões para adoção 

 TJ do Rio convoca 196 classificados em concurso público para exame médico 

 Aplicativo do TJRJ permite realizar conciliação pré-processual pelo celular 

 'Cultura é Justiça': TJRJ promove baile charme no sábado, dia 29 

 Emerj debate a dificuldade de se distinguir entre inspiração e cópia no mundo da moda 

 Feminicídio: juíza do TJRJ pede que a sociedade lute contra a violência de gênero 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Mantida remoção de servidora para acompanhar cônjuge com base no direito à 

preservação da família 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Assistente de acusação pode recorrer mesmo contra posição do MP 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22002
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22002
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21808
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/22001
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298165
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=298165
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Assistente-de-acusação-pode-recorrer-mesmo-contra-posição-do-MP


 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Administrativo e do Direito Empresarial nos respectivos temas: 

 Direito Administrativo 

Intervenção do Estado na Propriedade 

Desapropriação Indireta 

 Direito Empresarial 

Títulos Empresariais 

Prescrição, Protesto de Cheque e Dano Moral 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 

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

 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0031150-97.2010.8.19.0210 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 22.07.2015 e p. 24.07.2015. 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

 0478701-19.2011.8.19.0001 – rel. Des. Teresa Andrade Castro Neves, j. 27.11.2013 e p. 

02.12.2013 

Fonte: Gab. Des. Teresa Andrade Castro Neves 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/desapropriacao-indireta.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/cheque-1.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
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B277884A657A61A5CB6B70880A767EF3C50414481825
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043822A5923805012FD8D14C0951E7BC7427C502504526


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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AVISO CONJUNTO TJ/COJES nº 12/2015* 

 

AVISO CONJUNTO TJ/COJES nº 12/2015 

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador Luiz 

Fernando Ribeiro de Carvalho, e a Presidente da Comissão Judiciária de Articulação dos 

Juizados Especiais – COJES, Desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira (Proc. 

2015-62297); 

AVISAM senhores Magistrados, Membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, de 

Procuradorias Estatais, Advogados e demais interessados que foram aprovados os 

seguintes enunciados em reuniões conjuntas dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública e da Turma Recursal Fazendária, realizadas nos dias 26/06/2015 e 

29/06/2015: 

1 - O pedido em sede de Juizado especial fazendário deve ser líquido sob pena de 

indeferimento da inicial. 

2 - É inadmissível a citação ficta no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

3 - É devida indenização por férias ou licenças não gozadas apenas aos servidores inativos, 

vedado o fracionamento de ações. 

4 - O termo inicial do lapso prescricional da ação indenizatória tendo por objeto férias não 

gozadas é a data da aposentadoria do servidor. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=189264&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0


5 - É devida indenização por férias e licenças não gozadas aos servidores inativos, salvo se já 

tiverem sido consideradas em dobro para efeito de aposentadoria. 

6 - A indenização por férias não gozadas deve ter por base de cálculo o rendimento bruto 

dos vencimentos, excluídas as verbas eventuais percebidas pelo servidor, a exemplo do 

abono permanência, devendo ser levado em conta o último contracheque do período de 

atividade, e formulado pedido líquido, especificando as verbas pretendidas, sob pena de 

indeferimento da inicial. 

7 - Inviável a retenção de imposto de renda e o desconto de contribuição previdenciária 

sobre a indenização por férias não gozadas tendo em vista sua natureza indenizatória. 

8- Diante do princípio da unicidade recursal incabível a impetração de mandado de 

segurança em relação a decisão interlocutória, podendo esta ser objeto de eventual 

Recurso Inominado. 

9 - Nas ações objetivando a restituição das contribuições para o Fundo de Saúde da Lei 

Estadual nº 3.465/00, o termo a quo é a partir do desconto, observado o prazo 

prescricional contra a Fazenda Pública. 

10 - Tendo em vista tratar-se de obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública são absolutamente competentes para apreciar as 

demandas que tenham por objeto o fornecimento de insumos e remédios, assim como de 

prestação de assistência hospitalar. 

11 - É lícito o condicionamento da realização de vistoria visando o licenciamento anual ao 

pagamento das multas e tributos pendentes. 

12 - É lícito o condicionamento da liberação do veículo apreendido ao pagamento das 

multas pendentes, taxa de reboque e diárias – estas limitadas ao número de 30 (trinta). 

13 – É incabível o litisconsórcio passivo entre pessoa jurídica de direito público com sede na 

cidade do Rio de Janeiro e outra com sede em outra Comarca em ações propostas nos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca da Capital ante o disposto nos artigos 19, 

inciso I e 40, incisos I, II e III da Lei Estadual 5781/2010. 

14 - As pessoas naturais e as pessoas jurídicas de direito privado não podem figurar no polo 

passivo de ações propostas no Juizado da Fazenda Pública, ainda que em litisconsórcio com 

as pessoas elencadas no artigo 5º, inciso II da Lei 12.153/2009. 

15 – Não cabe internação compulsória em sede de Juizado Especial 

Fazendário. 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2015. 

Desembargador LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO 
Presidente do Tribunal de Justiça 

Fonte: DJERJ 



 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 'Conte Algo que Não Sei' recebe especialista da Espanha em debate sobre Feminicídio 

 Juiz indefere liminar ao ex-prefeito de Teresópolis para recondução ao cargo 

 Estudantes da Colômbia visitam o Museu da Justiça 

 Presidente do TJRJ participa no Paraná de Encontro do Colégio de Presidentes de Tribunais 

de Justiça 

 IV Prêmio Juíza Patrícia Acioli de Direitos Humanos tem inscrições abertas até 29 de 

outubro 

 TJRJ apoia campanha do McDia Feliz 

 Palestra sobre violência doméstica contra a mulher abre projeto 'Sementes da Paz' 

 Supremo acata parcialmente decisão da 6ª Câmara Cível do TJ 

 Ônibus da empresa pública de Maricá continuam suspensos 

 Banco do Brasil libera acesso pela internet a comprovantes de depósitos judiciais 

 Ministra Cármen Lúcia abre fórum sobre violência doméstica no TJRJ e diz que preconceito 

existe 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Terceira Seção definirá em repetitivo o momento da consumação do furto 

 Servidor que exerce mandato sindical não tem proteção contra demissão por falta grave 

 Membros do MP e magistrados devem comprovar capacidade técnica para portar arma de 

fogo 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21701
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Seção-definirá-em-repetitivo-o-momento-da-consumação-do-furto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Servidor-que-exerce-mandato-sindical-não-tem-proteção-contra-demissão-por-falta-grave
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Membros-do-MP-e-magistrados-devem-comprovar-capacidade-técnica-para-portar-arma-de-fogo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Membros-do-MP-e-magistrados-devem-comprovar-capacidade-técnica-para-portar-arma-de-fogo


 

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

Clique aqui para visualizar as atualizações 2015 

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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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* 

 

 0405726-28.2013.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 24.03.2015 e p. 

26.03.2015 

 

Fonte: 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-2015-3.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
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DD00F96E2F1E764E70D001A5E378D530C50357164D37


Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Ministra Cármen Lúcia abre fórum sobre violência doméstica no TJRJ e diz que preconceito 

existe 

 Participação do índio na formação social do Rio de Janeiro é debatida no Museu da Justiça 

 Ex-PMs do Batalhão de Bangu têm bens bloqueados 

 Consumidores e empresas têm encontro marcado no mutirão do VII Juizado Especial Cível 

 Desembargador Alexandre Câmara lança livro sobre 'O Novo Processo Civil Brasileiro' 

 Palestra sobre violência doméstica contra a mulher abre projeto 'Sementes da Paz' 

 'Hoje, o próprio índio escreve sua história', diz presidente da Associação Aldeia Maracanã 

 Juíza defende em artigo criação de cadastro positivo para planos de saúde 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

http://www.tjrj.jus.br/ca_ES/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21701
http://www.tjrj.jus.br/ca_ES/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21701
http://www.tjrj.jus.br/ca_ES/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21404
http://www.tjrj.jus.br/ca_ES/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21401


 

 Reconhecida legitimidade do MP para propor ação contra acordo tributário 

 Recurso discute princípio da consunção em crime de descaminho com uso de documento 

falso 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

Prevenções Históricas – 1ª Vice-Presidência 
Atualização 

Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções Históricas com a inclusão da Massa 

Falida FORJA RIO LTDA em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de 

Segunda Instância no Banco do Conhecimento. 

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

 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0053298-60.2004.8.19.0001 – rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro, j. 18.08.2015 e p. 

20.08.2015 

 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Reconhecida-legitimidade-do-MP-para-propor-ação-contra-acordo-tributário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Recurso-discute-princípio-da-consunção-em-crime-de-descaminho-com-uso-de-documento-falso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Recurso-discute-princípio-da-consunção-em-crime-de-descaminho-com-uso-de-documento-falso
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prevencoes-historicas-1a-vice-preside.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prevencoes-historicas-1a-vice-preside.pdf
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=00045D16023C819631BDA2BBD522B1B58255C5041C57395B


EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Rituais indígenas se perpetuam na sociedade 

 Mutirão vai buscar solução de conflitos em 400 processos de consumo 

 'Conte Algo que Não Sei' discute violência de gênero e feminicídio 

 'Café com Conhecimento' recebe o juiz Luiz Roberto Ayoub 

 Presidente do TJRJ pede a defesa aos direitos democráticos na Aula Magna para alunos da 

Faculdade Hélio Alonso 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 1ª Turma reconhece prescrição em inquérito contra o deputado federal de MS 

 1ª Turma: regras de concurso público já iniciado não podem ser alteradas 

 2ª Turma mantém prisão de condenado na operação Lava-Jato 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21111
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21110
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21013
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21013
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297913
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297908
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297891


Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 No rompimento de leasing, arrendador deve ter assegurado retorno do valor investido 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

do Consumidor e do Direito Empresarial nos respectivos temas: 

 

 Direito do Consumidor 

Responsabilidade Objetiva 

Risco da Atividade - Fortuito Interno 

 

 Direito Empresarial 

Tipos de Sociedade 

Sociedade Anônima de Capital Fechado 

Sociedade Empresária - Dissolução Irregular 

Sociedade Limitada 

 
Título de Crédito 

Letra de Câmbio 

Nota Promissória 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/No-rompimento-de-leasing,-arrendador-deve-ter-assegurado-retorno-do-valor-investido
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/risco-da-atividade-fortuito-interno-ps.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/soc-anonima-capital-fech.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/sociedade-empresarial-irregular.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/sociedade-limitada.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/letra-de-cambio.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/nota-promissoria.pdf


A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0002851-15.2012.8.19.0025 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 13.08.2015 e 17.08.2015 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

 0352156-30.2013.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 22.07.2015 e p. 24.07.2015 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foram publicados hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ.), o 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 24 e o Ementário de Jurisprudência das Turmas 

Recursais nº 8, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a atraso na 

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@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C814F9437BC5F17F42A50048AF630B87C5041B19342A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000423E97CB7E59CA5C2BF026EF837D7D841C50414482444
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000024
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2015000008
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2015000008


conclusão do curso de Direito em decorrência da ausência de professor para orientar na 

elaboração de monografia; responsabilidade civil do fornecedor em razão de queimadura 

por utilização de desodorante e pedido de suspensão de Blog por postagens ofensivas e 

difamatórias. 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 138                    Divulgado em 18-08-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Presidente do TJRJ institui Grupo de Trabalho para analisar impactos da Lei da Mediação e 

do novo CPC 

 Segunda audiência sobre desvio de ingressos da Copa do Mundo é marcada para o dia 26 

 Museu da Justiça de Niterói inaugura exposição 'Revelando Niterói' 

 TJRJ inaugura Espaço Professor Hélio Alonso na Emerj, com retrato do educador 

 Presidente do TJRJ visita Concilia Rio e ressalta que mutirão vai ajudar na arrecadação do 

município 

 Erradicação do sub-registro é tema de reportagem da Veja Rio 

 Museu debate a presença indígena no Rio do século XVI 

 Justiça Cidadã ensina a população a se envolver na criação de projetos de lei 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21211
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21211
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21210
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21012
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21011
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21306


Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Marcelo Navarro Ribeiro Dantas é indicado para ministro do STJ 

 Primeira Seção define prazo para execução fiscal derivada de financiamento rural 

 Cobrança de dívida líquida relativa a frete rodoviário prescreve em cinco anos 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito 

Civil nos respectivos temas: 

 

 Direito Civil 

Responsabilidade Civil 

Acidente em Estabelecimento de Ensino 

Agência de Viagens e Turismo - Falha na Prestação do Serviço - Dano Moral 

Aluno Portador de Necessidades Especiais - Falha na Prestação de Serviço 

Ataque de Animal - Responsabilidade Civil de Proprietários e Possuidores 

Bullying 

 
Tutela e Curatela 

Interdição para a Prática dos Atos da Vida Civil 

 
União Estável 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Marcelo-Navarro-Ribeiro-Dantas-é-indicado-para-ministro-do-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Primeira-Seção-define-prazo-para-execução-fiscal-derivada-de-financiamento-rural
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Cobrança-de-dívida-líquida-relativa-a-frete-rodoviário-prescreve-em-cinco-anos
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente-estabelecimento-ensino.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/dano_moral_agencia_de_viagens_e_turismo.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/aluno-port-nec-especiais.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/ataque-animal-responsabilidade-civil-propriedade-possuidores.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/bullying.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/interdicao_para_a_pratica_dos_atos_da_vida_civil.pdf


Uniões Estáveis Concomitantes 

 
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0048303-96.2012.8.19.0203 – rel. Des. Nildson Araujo da Cruz, decisão monocrática de 

05.07.2015 e p. 10.07.2015 

 

 0004454-46.2013.8.19.0007 – rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j.29.07.2015 e p.31.07.2015 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/unioes-estaveis-concomitantes.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
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046B1D6FBDD30417E09CD4D25DE38CCE89C5040F1C395D
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A869150DAEDD7FFE6277F2C6D2271BC4C5041705414A


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ dá início a mutirão de negociação fiscal para quitação de dívidas com a Prefeitura do 

Rio 

 Presidente do TJRJ recebe a Ordem Grande Oficial do Tribunal de Justiça do Pará 

 Ministra do STF e representante da alta corte espanhola participam de seminário sobre 

feminicídio 

 Tribunal Pleno elege novos membros para o Órgão Especial 

 Museu da Justiça promove o seminário ´O Rio de Janeiro continua Índio' 

 Justiça pela Paz em Casa atende milhares na Vila Olímpica do Caju 

 Nova frota do TJRJ será menor, menos poluente e com baixo custo de manutenção 

 Ministro do STJ encerra seminário de Direito Penal na Emerj 

 TJRJ dá liminar a motorista do Uber 

 Criança abandonada no BRT é encaminhada ao Programa Família Acolhedora 

 Museu da Justiça inaugura exposição que traz o Rio de Janeiro através dos cartões-postais 

 Ação Social no Caju: promotores do Ministério Público trabalharão em parceria com o TJRJ 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Questionada lei que dispõe sobre utilização de depósitos judiciais e administrativos 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21010
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21008
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21302
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297594


 

 Condenado por matar estudante grávida não consegue anular julgamento 

 Quadro de credores pode ser retificado após homologação do plano de recuperação 

judicial 

 Julgamento sobre correção de precatórios vai aguardar posição do STF 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Ícones do Conhecimento do PJERJ 

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. 

 

Acesse o Banco do Conhecimento do PJERJ por meio dos ícones na página inicial e conheça 

os conteúdos disponibilizados. 

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

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Condenado-por-matar-estudante-grávida-não-consegue-anular-julgamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quadro-de-credores-pode-ser-retificado-após-homologação-do-plano-de-recuperação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quadro-de-credores-pode-ser-retificado-após-homologação-do-plano-de-recuperação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Julgamento-sobre-correção-de-precatórios-vai-aguardar-posição-do-STF
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


Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0033926-45.2015.8.19.0000 - rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j.02.07.2015 e 

p.06.07.2015 

 

 0029705-67.2002.8.19.0002 – rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo - j.01.07.2015 e 

p.07.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 136                    Divulgado em 14-08-2015 
 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044084FC8FDAE468E45F24E52BE6FD2C14C5040E4A0F34
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000454F7691FCD3E423EF67CC55D7A774D13C5040F134C12


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Ação Social no Caju: promotores do Ministério Público trabalharão em parceria com o TJRJ 

 TJRJ vai inaugurar retrato do Professor Hélio Alonso na Emerj 

 Museu da Justiça retrata aspectos biográficos do desembargador Aloysio Maria Teixeira 

 Coordenadores da Infância e Juventude se reúnem pela primeira vez no TJRJ 

 Presença indígena no Rio de Janeiro em debate no Museu da Justiça 

 Desembargador Perterson Simão toma posse como imortal da Academia Fluminense de 

Letras 

 Racismo e mercantilização do futebol são debatidos na terceira edição do 'Conte Algo Que 

Não Sei' 

 Desembargador recebe defensores que representam moradores da Vila Autódromo 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Cabe ao Ministério Público estadual apurar crime em vila militar 

 Judiciário pode impor realização de obras em presídios para garantir direitos fundamentais 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Companheira tem direito a dividir seguro de vida com esposa separada de fato 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21109
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21108
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21107
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21106
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297589
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297592
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Companheira-tem-direito-a-dividir-seguro-de-vida-com-esposa-separada-de-fato


 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Enunciado – Teses Vinculantes – Aviso TJ 15/2015 
Publicação Diário da Justiça Eletrônico - DJERJ 13.08.2015 

Texto consolidado, com a nova redação do enunciado nº. 72 e a inclusão do enunciado nº 
76, aprovados em sessão de 03/08/2015 do E. Órgão Especial 

 
72. "Em demandas com fundamento na ocorrência de protesto indevido de duplicata 
mercantil, em que litiguem somente pessoas jurídicas, estando a autora na condição de 
destinatária final, a competência é das Câmaras Cíveis especializadas." 
Referência. Conflito de Competência nº 0062816-28.2014.8.19.0000. Relator 

Desembargador Luiz Zveiter. Aprovação de nova redação do enunciado 72 em sessão do E. 

Órgão Especial de 03/08/15. 

76. “É competente a Câmara Cível Especializada para apreciar recursos em demandas 
envolvendo aquisição de imóvel de construtora, em que apesar de indicado o art 58, da Lei 
nº 4.591/64, resulte evidenciada a incorporação do empreendimento imobiliário, a teor dos 
arts. 28 a 30, do citado diploma, e, consequentemente, descaracterizado o regime de 
contratação por administração ou por “preço de custo”. 
Referência. Conflito de Competência nº 0027304-47.2015.8.19.0000. Julgamento em 

03/08/15. Relator Desembargador Mauro Dickstein. 

Os Conflitos de Competência - Aviso TJ 15/2015 podem ser visualizados na página Conflitos 

de Competência - Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis especializadas em Direito do 

Consumidor no Banco do Conhecimento. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400802109
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500800889
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2609812/aviso-tj-rj-n-2015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/conflito-de-competencia-direito-do-consumidor
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/conflito-de-competencia-direito-do-consumidor
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/conflito-de-competencia-direito-do-consumidor


 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0009374-86.2010.8.19.0001 – rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 12.08.2015 e p. 

14.08.2015. 

 

Fonte: DICAC 

 

 0031059-05.2013.8.19.0209 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 06.08.2015 

e p. 13.08.2015 

 

Fonte: EJURIS 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D2160569C50F58CDB8B872B4C82740FFC5041A5D0C33
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000495D992E4E7FC51E191848BE91CF5C523C5041913585B


 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Decreto Federal nº 8.500, de 12.8.2015 - Altera o Decreto nº 4.892, de 25 de novembro 

2003, que regulamenta a Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, que institui o 

Fundo de Terras e da Reforma Agrária. 

 

 Decreto nº 8.499, de 12.8.2015 - Altera o Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, que 

aprova o Regulamento da Previdência Social. 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Desembargador anula sentença que impedia servidora de receber diferença de salário 

 TJRJ e Prefeitura do Rio promovem mutirão de negociação fiscal 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8500.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8499.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21002


 Ação Social no Caju: TJ terá parceria da Secretaria de Políticas para Mulheres 

 Professor de Direito Lenio Streck visita TJRJ 

 Magistrados, críticos e jornalistas repercutem sobre o espetáculo 'A Visita da Velha 

Senhora' 

 Presidente do TJRJ abre ´Seminário de Direito Penal, Criminologia e Processo Penal´ na 

Emerj 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Necessidade de sigilo empresarial autoriza decretação de segredo em ação sobre 

honorários 

 

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. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Empresarial e do Direito Penal. 

 

 Direito Empresarial 

Propriedade Industrial 

Uso Indevido de Marca Registrada 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21202
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Necessidade-de-sigilo-empresarial-autoriza-decretação-de-segredo-em-ação-sobre-honorários
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Necessidade-de-sigilo-empresarial-autoriza-decretação-de-segredo-em-ação-sobre-honorários
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/uso-indevido-marca-registrada.pdf


Recuperação Empresarial 

Recuperação Judicial - Viabilidade 

 Direito Penal 

Leis Extravagantes / Especiais 

Corrida Automobilística não Autorizada 

Aplicação da Pena 

Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 002416674-2008.8.19.0014 – rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 04.08.2015 e p. 

13.08.2015 

 

Fonte: 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/10136/1199289/recuperacao-judicial-viabilidade.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/corrida-automobilistica-nao-autorizada.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/subst_pena_privativa.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
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500143478


Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 134                    Divulgado em 12-08-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juiz de processo contra cantor Seu Jorge determina prazo para manifestação de réus 

 Nupemec discute participação de bancos na Semana Nacional de Mediação 

 TJRJ nega pedido de mulher para anular registro paterno de oito irmãos 

 Ação Social no Caju terá serviços de vacinação 

 Justiça do Rio proíbe cobrança abusiva no cancelamento de passagens aéreas 

 Traficantes presos voltarão para o regime fechado 

 Ex-presidente do TJRJ é homenageado do Tribunal Superior do Trabalho 

 

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/21103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/21001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20901


 

 Resgate em previdência fechada só é possível após extinção do vínculo com patrocinador 

 Primeira Turma reduz honorários de mais de R$ 10 milhões 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Atualização - Ato Executivo nº 169/2015 – suspensão de Prazos 07 agosto de 2015 

Ato Executivo nº 171/2015 – suspensão de Prazos 10 agosto de 2015 

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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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* 

 

 0221481-42.2014.8.19.0001 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 06.08.2015 e p.12.08.2015 

 

 0370980-37.2013.8.19.0001 – rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 29.07.2015 e p. 

07.08.2015 

 

Fonte: EJURIS 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Resgate-em-previdência-fechada-só-é-possível-após-extinção-do-vínculo-com-patrocinador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Primeira-Turma-reduz-honorários-de-mais-de-R$-10-milhões
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=188896&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=188942&integra=1
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=00041B4EFE7233551911D8B4627516AF8285C504191F1721
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000491931BC7DC25BBB12A186D6B2B669586C50418425F3A


 

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 hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ.), o Ementário 

de Jurisprudência Cível nº 23, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a 

acordo judicial para pagamento de indenização trabalhista realizado por síndico, sem 

autorização do condomínio e Ação Civil Pública por ato de improbidade de ex-prefeito. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 133                    Divulgado em 11-08-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000023
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000023


 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Profissionais da imprensa recebem troféu Dom Quixote em premiação no TJRJ 

 TJRJ encerra 'Semana da Justiça pela Paz em Casa' com realização de quase 1.400 

audiências de violência contra a mulher 

 Vara de Execuções Penais determina retirada de bens apreendidos no antigo BEP 

 TJRJ celebra o Dia do Advogado 

 Lançamento do IV Prêmio Patrícia Acioli destaca luta da magistrada pelos Direitos Humanos 

 TJRJ participa de seminário para debater os 10 Anos da Lei de Recuperação de Falência 

 Em programa de rádio, juíza debate uso de nome social por travestis 

 'Paz em Casa': Defensoria Pública terá atendimentos na Ação Social do Caju 

 Ônibus do Justiça Itinerante vai atender na Pavuna no domingo, dia 16 

 Itaboraí vai receber Ação Social do TJRJ em setembro 

 Juizado Móvel da Violência Doméstica fará atendimentos no Norte fluminense 

 Ex-presidente do TJRJ recebe homenagem no TST 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Liminar suspende indicação de conselheiro para TCM do Rio de Janeiro 

 Prazos processuais são suspensos no STF nesta terça-feira (11) 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Juros remuneratórios sobre expurgos de poupança incidem até encerramento da conta 

 Segunda Seção reconhece validade de comprovante de pagamento de custas pela internet 

 Tribunal não terá expediente nesta terça-feira (11) 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20102
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297365
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297361
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Juros-remuneratórios-sobre-expurgos-de-poupança-incidem-até-encerramento-da-conta
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Seção-reconhece-validade-de-comprovante-de-pagamento-de-custas-pela-internet
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Tribunal-não-terá-expediente-nesta-terça–feira-(11)


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. 

Atualizações da Tabela de Temporalidade 2015 

Julho 2015 

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* 

 

 0026232-25.2015.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 28.07.2015 e p. 

10.08.2015 

 

 0024428-22.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Campista Guarino, j. 22.07.2015 e p. 

24.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Sem Conteúdo 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea/atualizacoes-tabela-temp
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea/atualizacoes-tabela-temporalidade-2014
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea/atualizacoes-tabela-temp
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2295432/julho-2015.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049DE48FFFB291968E532943B25B47DD07C50417115808
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D6B6555397B1D4A7D86656626ACA520BC50414482559


 0004929-82.2013.8.19.0045 – rel. Des. Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, j. 

30.07.2015 e p. 05.08.2015 

 

 0061494-70.2014.8.19.0000 – rel. Des. Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, j. 

30.07.2015 e p. 05.08.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 132                    Divulgado em 10-08-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 ´Conte algo que não sei´ debate mercantilização do futebol na próxima quinta, dia 13 

 TJRJ sedia encontro do Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude dos Tribunais 

de Justiça do Brasil 

 Atores terão de indenizar herdeiros do dramaturgo Mauro Rasi em R$ 524 mil 

 Sistema de informática do TJRJ teve parada de emergência neste fim de semana 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201505400162&CNJ=0004929-82.2013.8.19.0045
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201505400182&CNJ=0061494-70.2014.8.19.0000
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/20101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19805


Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Formalidades podem ser dispensadas se testamento particular expressa vontade do 

testador 

 

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. 

Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Constitucional e do Direito do Consumidor. 

 Direito Constitucional 

Remédios Constitucionais 

Mandado de Segurança Coletivo 

 Direito do Consumidor 

Responsabilidade Objetiva Civil 

Comércio Eletrônico 

Internet e Responsabilidade Civil 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Formalidades-podem-ser-dispensadas-se-testamento-particular-expressa-vontade-do-testador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Formalidades-podem-ser-dispensadas-se-testamento-particular-expressa-vontade-do-testador
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/mand-seg-coletivo1.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/comercio-eletronico.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/internet_e_responsabilidade_civil.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
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0029580-87.2011.8.19.0001 – rel. Des. Paulo Sergio Prestes dos Santos, j. 04.08.2015 e p. 

07.08.2015 

 

 0291339-05.2010.8.19.0001 – rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 04.08.2015 e p. 

07.08.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 131                    Divulgado em 07-08-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044608AA3FD93306F87A1EF17F8E2ADE8EC504183E5B49
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F58603AFF3936FB9ACD38D5797E55C2DC50418632031


Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Amaerj lança 4ª edição do Prêmio Juíza Patrícia Acioli 

 'Paz em Casa': operação da Deam comemora aniversário da Lei Maria da Penha 

 'Paz em Casa': Baixada Fluminense concentra quase metade dos inquéritos de violência 

contra mulher 

 Três casais italianos adotam grupo de seis irmãos 

 'Paz em Casa': TJRJ e órgãos públicos se mobilizam para realizar Ação Social no Caju no 

sábado, dia 15 

 Municípios têm até fevereiro de 2016 para distribuírem execuções fiscais por processo 

eletrônico 

 TJRJ suspende prazos processuais dos dias 5 e 6 de agosto 

 Museu da Justiça recebe cerca de dois mil visitantes em julho 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Reconhecida a competência de guardas municipais para aplicar multas de trânsito 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Prazo para ação rescisória só corre depois da análise do último recurso, mesmo que 

intempestivo 

 Sexta Turma afasta punição de preso que mantinha pombos embaixo da cama 

 Corte Especial julga reclamação sobre suas próprias decisões em questão de ordem 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19601
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297092
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prazo-para-ação-rescisória-só-corre-depois-da-análise-do-último-recurso,-mesmo-que-intempestivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prazo-para-ação-rescisória-só-corre-depois-da-análise-do-último-recurso,-mesmo-que-intempestivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sexta-Turma-afasta-punição-de-preso-que-mantinha-pombos-embaixo-da-cama
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Corte-Especial-julga-reclamação-sobre-suas-próprias-decisões-em-questão-de-ordem


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense – Atualização 

Ato Executivo nº 166/2015 – suspensão de Prazos 05 agosto de 2015 

Ato Executivo nº 167/2015 – suspensão de Prazos 06 agosto de 2015 

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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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* 

 

 0037079-45.2010.8.19.0038 - rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de 

Oliveira, j.04.08.2015 e p.06.08.2015 

 

 0367586-61.2009.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j.04.08.2015 e p.06.08.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Suspensao/AtoExecutivo166-2015.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Suspensao/AtoExecutivo167-2015.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=000454323119F4399BA7F70A91307E1EF739C50418314316
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046BD2ED1DFA5927C13867DE6706741EB3C504183A5527


EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 130                    Divulgado em 06-08-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Complementar nº 151, de 5.8.2015 - Altera a Lei Complementar nº 148, de 25 de 

novembro de 2014; revoga as Leis nos 10.819, de 16 de dezembro de 2003, e 11.429, de 26 

de dezembro de 2006; e dá outras providências. Mensagem de veto 

 

 Lei Federal nº 13.157, de 4.8.2015 - Institui o Dia Nacional do Oficial de Justiça. 

 

 Lei Federal nº 13.156, de 4.8.2015 - Altera a redação do § 2º do art. 5º da Lei nº 7.797, de 

10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências. 

 

 Lei Federal nº 13.155, de 4.8.2015 - Estabelece princípios e práticas de responsabilidade 

fiscal e financeira e de gestão transparente e democrática para entidades desportivas 

profissionais de futebol; institui parcelamentos especiais para recuperação de dívidas pela 

União, cria a Autoridade Pública de Governança do Futebol - APFUT; dispõe sobre a gestão 

temerária no âmbito das entidades desportivas profissionais; cria a Loteria Exclusiva - 

LOTEX; altera as Leis nos 9.615, de 24 de março de 1998, 8.212, de 24 de julho de 1991, 

10.671, de 15 de maio de 2003, 10.891, de 9 de julho de 2004, 11.345, de 14 de setembro 

de 2006, e 11.438, de 29 de dezembro de 2006, e os Decretos-Leis nos 3.688, de 3 de 

outubro de 1941, e 204, de 27 de fevereiro de 1967; revoga a Medida Provisória nº 669, de 

26 de fevereiro de 2015; cria programa de iniciação esportiva escolar; e dá outras 

providências. Mensagem de veto 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp151.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-301.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13157.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13156.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-295.htm


 TJRJ anuncia novo sistema online de mediação e conciliação 

 'Paz em Casa': juíza de Natividade traça perfil de agressor do interior 

 Processo contra ativistas entra na fase de alegações finais 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Equívoco em intimação provoca nulidade de julgamento sobre intervalo antes de hora 

extra 

 Norma do RJ que proíbe a substituição de empregados por servidores é constitucional 

 Plenário aplica princípio da anterioridade em recurso de empresa sobre IRPJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Divulgação de vídeos piratas por meio do Orkut não acarreta responsabilidade civil do 

Google 

 Liquidação de plano de previdência encerra fluência de juros contra administradora 

 Julgamento antecipado não fere direito de defesa quando existem provas suficientes 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Atualização - Ato Executivo nº 165/2015 – suspensão de Prazos 11 agosto de 2015 

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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19107
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19106
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18903
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297045
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297045
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297039
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=297042
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Divulgação-de-vídeos-piratas-por-meio-do-Orkut-não-acarreta-responsabilidade-civil-do-Google
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Divulgação-de-vídeos-piratas-por-meio-do-Orkut-não-acarreta-responsabilidade-civil-do-Google
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Liquidação-de-plano-de-previdência-encerra-fluência-de-juros-contra-administradora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Julgamento-antecipado-não-fere-direito-de-defesa-quando-existem-provas-suficientes
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Suspensao/AtoExecutivo165-2015.pdf


Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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* 

 

 0011951-64.2015.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 21.07.2015 e p. 

04.08.2015 

 

 0235228-59.2014.8.19.0001 - rel. Des. Claudia Telles, j. 29.06.2015 e p. 01.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 129                    Divulgado em 05-08-2015 

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=000417B91F58522D5ECF4C939DE1C6C2E489C504151D0A54
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048C7087D9A68C37D90838B0DEE7FB30D6C5040D140842


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Criminologista diz que séries policiais como CSI não influenciam processos 

 Mais de 300 novos servidores tomam posse no Tribunal de Justiça do Rio 

 Museu da Justiça promove o seminário ´O Rio de Janeiro continua Índio' 

 ONU parabeniza o lançamento da segunda edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa 

 'Paz em Casa': debate da violência contra a mulher é levado às escolas 

 Emerj debate sobre 'Direito dos Concursandos' 

 Emerj realiza palestra sobre criminologia 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Juiz de execução penal pode fixar calendário de saídas temporárias de preso 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Lei não suspende ações de conhecimento anteriores à liquidação extrajudicial 

 Sem vício a corrigir, embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa 

 Terceira Turma tira ANS de ação que discute suposto abuso em reajuste de plano de saúde 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/19001
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=296948
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Lei-não-suspende-ações-de-conhecimento-anteriores-à-liquidação-extrajudicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sem-vício-a-corrigir,-embargos-de-declaração-não-permitem-rejulgamento-da-causa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Turma-tira-ANS-de-ação-que-discute-suposto-abuso-em-reajuste-de-plano-de-saúde


 

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 com a 

atualização da Massa Falida de BANCO OPEN S.A e Distribuidora de Comestíveis Disco S.A 

(Concordata Preventiva) em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários 

de Segunda Instância no Banco do Conhecimento. 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0018997-97.2008.8.19.0211 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt - j. 31.07.2015 

e p. 04.08.2015 

 

 0007733-13.2014.8.19.0037 - rel. Des. José Muiños Piñeiro Filho, j. 28.07.2015 e p. 

03.08.2015 

 

Fonte: 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-24.07.2015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas-24.07.2015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas-24.07.2015.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=0004089E0BC9657F2C262D11C42C9A704702C504173B622E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EE7605FBFA93E4D2F24BFAF9658185F0C504172E2334


Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ.), o Ementário 

de Jurisprudência Cível 22, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a 

divulgação de reclamação em site contendo avaliações sobre estabelecimento hoteleiro, 

configurando exercício regular de direito, sem acarretar violação da dignidade, honra e 

imagem, por inexistência do nexo de causalidade, em consequência, sem o reconhecimento 

de dano moral e grupo fechado, facebook, prova ilícita, anulação do processo 

administrativo disciplinar, sigilo de correspondência, reconhecido como direito 

fundamental. 

Fonte: TJERJ 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 128                    Divulgado em 04-08-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem Conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juíza americana fala da mediação nos EUA e parabeniza Justiça fluminense 

 CCPJ-Rio participa da Maratona Cultural Cidade Olímpica neste sábado 

 'Paz em Casa': cartilha orienta mulheres vítimas de violência a buscar ajuda 

 Magistrados aposentados do TJRJ se reúnem para discutir sobre mediação na 2ª instância 

 Justiça interroga Sininho e Moa nesta quarta-feira 

 Desembargador Paulo Rangel lança livro e critica redução da maioridade penal 

 Nupemec realiza 130 acordos durante semana de mutirão 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000022
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000022
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18402


 'Semana da Justiça pela Paz em Casa' é aberta no TJRJ com meta de resolver mais de 1.400 

casos de violência contra a mulher 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Aplicação do princípio da insignificância deve ser analisado caso a caso 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Aprovação e registro de lote não significam licença para construir 

 Prequestionamento ficto é um dos temas da Pesquisa Pronta desta semana 

 

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. Contempla 

todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18401
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=296835
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Aprovação-e-registro-de-lote-não-significam-licença-para-construir
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prequestionamento-ficto-é-um-dos-temas-da-Pesquisa-Pronta-desta-semana
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* 

 

 0013835-45.2009.8.19.0031 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 08.07.2015 e p. 10.07.2015. 

 

Fonte: EJURIS 

 

 0186728-64.2011.8.19.0001 – rel. Des. Carlos José Martins Gomes, j. 21.07.2015 e p. 

31.07.2015. 

 

Fonte: Décima Sexta Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0014414-22.2010.8.19.0204 – rel. Des. Cesar Felipe Cury, j. 29.07.2015 e p. 31.07.2015 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo não disponibilizado 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 127                    Divulgado em 31-07-2015 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004172CF5A53BCA3F0DF3ED4FA0E97EFB9DC504102D3216
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000485BA32515D93B41D26ED45B66DEAF9B5C5041523581C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DF23D30F95D9A75D6046CF843C231228C50417140E53


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.154, de 30.7.2015 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 

Código de Trânsito Brasileiro, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 13.001, de 20 de junho de 2014; e 

dá outras providências. Mensagem de veto 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ tem tarde de desocupação em treinamento de simulação de incêndio 

 Mais de 300 aprovados em concurso do TJRJ tomarão posse no dia 5 

 Desembargador Camilo Rulière defende arrecadação responsável dos municípios em 

reunião no TJRJ 

 Beltrame critica governos estadual e federal em fórum da Emerj 

 TJ do Rio vai eleger três desembargadores para o Órgão Especial 

 Magistrados do TJRJ recebem homenagem no TRE 

 Juízes participam de curso sobre Justiça Restaurativa 

 Servidora do TJRJ lança livro sobre métodos alternativos para solução de conflitos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Presidente do STF suspende convocação de advogada à CPI da Petrobras 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13154.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-292.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18034
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18033
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18032
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18032
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18220
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18031
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18030
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18029
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18310
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=296589


 Recuperação judicial não suspende execução de honorários sucumbenciais constituídos 

após pedido 

 

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. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Constitucional: 

Direito Constitucional 

Remédios Constitucionais 

 Mandado de Segurança Coletivo 

 

 Mandado de Segurança e Teoria da Encampação 

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* 

 

 0006317-93.2008.8.19.0045 – rel. Des. Nagib Slaibi, j. 27.07.2015 e p.30.07.2015 

 

 0003602-05.2007.8.19.0210 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 28.07.2015 e p.30.07.2015 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Recuperação-judicial-não-suspende-execução-de-honorários-sucumbenciais-constituídos-após-pedido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Recuperação-judicial-não-suspende-execução-de-honorários-sucumbenciais-constituídos-após-pedido
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/mand-seg-coletivo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/mand-seg.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000499C225E2F384AA05D62824C18C42F687C5041614375B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000428948BC99C550CFE61DF57699EFE74A1C50416363227


Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 126                    Divulgado em 30-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.152, de 29.07.2015 - Dispõe sobre a política de valorização do salário-

mínimo e dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para o 

período de 2016 a 2019. Mensagem de veto 

 

 Lei Federal nº 13.151, de 28.07.2015 - Altera os arts. 62, 66 e 67 da Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 - Código Civil, o art. 12 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997, o art. 

1º da Lei nº 91, de 28 de agosto de 1935, e o art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro 

de 2009, para dispor sobre a finalidade das fundações, o prazo para manifestação do 

Ministério Público sobre suas alterações estatutárias e a remuneração dos seus dirigentes; 

e dá outras providências. Mensagem de veto 

Fonte: Presidência da República 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13152.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-290.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13151.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-288.htm


NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Brigada de Incêndio do TJ promove oficinas de prevenção de incêndio, explosões e de 

primeiros socorros 

 Prefeito de Maricá é multado por improbidade administrativa 

 Mutirão do Nupemec deve superar marca de 400 audiências 

 'Conte Algo que Não Sei': expansão desenfreada das UPPs pode ter atrapalhado sucesso da 

política de segurança 

 Brigada do Incêndio do TJ promove treinamento de desocupação no Fórum Central 

 Presidente do TJRJ anuncia que Volta Redonda terá vara especializada contra a violência 

doméstica 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Judiciário não pode obrigar estados e municípios a prevenirem deslizamento de encostas 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

Banco de Ações Civis Públicas 
Atualização 

O referido Banco de Dados especializado reúne acervo de petições iniciais, tutelas 

antecipadas, liminares, sentenças, acórdãos e o acompanhamento processual das ações 

civis públicas que têm por objeto o Direito do Consumidor. Em funcionamento desde 2008, 

o Banco foi homenageado pelo Prêmio Innovare de Melhores Práticas em 2009. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18219
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18219
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18309
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18028
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18027
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18307
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Judiciário-não-pode-obrigar-estados-e-municípios-a-prevenirem-deslizamento-de-encostas
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


Comunicamos a disponibilização de mais uma Petição inicial de Ação Civil Coletiva no 

referido Banco, referente aos autos do processo nº 0303259-97.2015.8.19.0001, versando 

precipuamente sobre deficiência de serviço público essencial - falta de abastecimento de 

água e que tramita no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. 

Para conhecimento do resultado dessa e de outras ações coletivas, basta acessar o portal 

Institucional em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por 

assunto ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do 

ícone na página inicial do Banco do Conhecimento. 

 

Para informações, sugestões e contato: dicac@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0235228-59.2014.8.19.0001 - rel. Des. Claudia Telles - j. 29.06.2015 e p. 01.07.2015 

 

 0030134-64.2012.8.19.0202 – rel. Des. Celso Silva Filho, j. 22.07.2015 e p. 27.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150012734794&FORMA=1&SEF=1&JOB=24830&PAL=&CNJ=20150012734794
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
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
mailto:dicac@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048C7087D9A68C37D90838B0DEE7FB30D6C5040D140842
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000459AA09FCA83D6B449654DBBFB0537A36C50415365C1A
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 125                    Divulgado em 29-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem Conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Justiça do Rio libera provisoriamente quadra da Unidos de Vila Isabel 

 Violência contra mulher: TJRJ realiza a segunda edição da 'Semana da Justiça pela Paz em 

Casa' em agosto 

 Nupemec realiza painel sobre como funciona mediação empresarial nos EUA 

 TJRJ sedia encontro nacional do Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude 

 Mutirão vai revisar 10 mil processos de presos em regime semiaberto 

 'A Visita da Velha Senhora' tem temporada prorrogada em horário nobre 

 Presidente do TJ recebe comissão de educação da Alerj 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18026
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18025


Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Recurso sobre IR em benefícios pagos com atraso vai aguardar posição do STF 

 

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. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Constitucional e do Direito do Consumidor 

 

 Direito Constitucional 

Remédios Constitucionais 

Habeas Corpus: Matéria Cível 

Habeas Corpus: Matéria Criminal 

Habeas Data 

Mandado de Injunção 

Mandado de Segurança 

 Direito do Consumidor 

Responsabilidade Objetiva 

Agressão a Passageiro por Preposto de Transporte Público 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Recurso-sobre-IR-em-benefícios-pagos-com-atraso-vai-aguardar-posição-do-STF
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/habeas-corpus-materia-civel.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/habeas-materia-cri.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/habeas-data.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/mandado-de-injuncao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/mandado-seguranca.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/agressao_a_passageiro_por_preposto_de_transporte_publico.pdf


Direitos do Consumidor 

Empresas Aéreas - Overbooking 

 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0036756-18.2014.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 22.07.2015 e p. 24.07.2015 

 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

 0168463-48.2010.8.19.0001 – rel. Des. Ines da Trindade Chaves de Melo, j. 08.07.2015 e 

p.17.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/responsabilidade_civil_empresas_aereas_overbooking1.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
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000415E09B2342AAC50FA5D0A60B0FA7A218C50414481A02
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C5B383955DBF1EADEE63D5671D038DFBC50411070B57


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ.), o Ementário 

de Jurisprudência Criminal nº 10, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 

relativos a confissão espontânea realizada de forma qualificada com o reconhecimento da 

atenuante e não configuração de estelionato no exercício ilegal da arte dentária, por 

ausência de habilitação legal exigida para cirurgião dentista. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 124                    Divulgado em 28-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 7048 de 24 de julho de 2015 - Altera a lei nº 2403, de 24 de maio de 1995, 

para dispor sobre a vedação da fabricação, da venda, da comercialização, do transporte e 

da distribuição de réplicas ou simulacros de armas de brinquedo, e instituir a semana do 

desarmamento infantojuvenil. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000010
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000010
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/aa8a3dc11b45296a83257e890066e9eb


 Justiça decide que Amil terá que indenizar e custear tratamento de paciente com câncer 

 Prefeito de Rio das Ostras tem direitos políticos cassados 

 Corregedoria vai apresentar projeto para resolução de conflitos online 

 Desembargador fala à CBN sobre sistema penal, corrupção e progressão de regime 

 Justiça decreta prisão preventiva de acusado de feminicídio 

 Emerj inaugura Fórum de Segurança com participação de Beltrame no dia 31 

 

Fonte: DGCOM 

 

BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO 

 

Comunicamos que já está disponível para todos os magistrados e servidores do TJRJ a nova 

fonte de conhecimento jurídico da instituição, a Biblioteca Digital Fórum de Direito. 

Composta por 33 periódicos publicados pela Editora Fórum, a Biblioteca Digital Fórum de 

Direito reúne textos de renomados autores e importantes doutrinadores nacionais e 

internacionais. Tudo isso em um ambiente virtual com um design leve, navegação simples e 

intuitiva, sistema de busca rápido e inteligente, além de diversas funcionalidades que 

trazem mais praticidade à sua pesquisa. 

Para acessá-la, o magistrado ou servidor deve estar nas dependências do TJRJ ou de um dos 

fóruns, e se logar à rede intranet (clique em Intranet, no canto superior direito da página 

inicial do site do TJRJ). 

Após fazer o login, o usuário deve clicar no botão Biblioteca, localizado na página inicial do 

site do TJRJ. 

 

Já na página da Biblioteca, é só clicar no tópico Produtos e, por fim, em Biblioteca Digital 

Fórum de Direito (só será visualizado se o usuário estiver logado). 

 

Fonte: Biblioteca – contato: tel: 3133-6562 

 

NOTÍCIAS STJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18218
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18217
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18216
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18215
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18022
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18021


 

 Fiança em contrato bancário prorrogado automaticamente é mantida mesmo sem 

autorização do fiador 

 

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 da sentença abaixo elencada. 

 

 
Sentença Indicada 

 

Constrangimento ilegal 
 
Comarca da Capital - Auditoria da Justiça Militar 
Processo nº: 0097478-15.2014.8.19.0001 
Juíza: Ana Paula Monte Figueiredo Pena Barros 
 
Os denunciados, no exercício de suas funções, com 
abuso de autoridade, constrangeram a vítima e se 
utilizaram, também, de algemas, para fazer o que a lei 
não manda. A vítima foi detida e conduzida em viatura 
policial até unidade de polícia judiciária, sem que 
houvesse fundada suspeita ou justa causa. 
leia a íntegra 

 

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

na página do Banco de Sentenças. 

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/noticias/noticias/Fiança-em-contrato-bancário-prorrogado-automaticamente-é-mantida-mesmo-sem-autorização-do-fiador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Fiança-em-contrato-bancário-prorrogado-automaticamente-é-mantida-mesmo-sem-autorização-do-fiador
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2014.001.085105-7
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitopenal/0097478-15.2014.8.19.0001.doc
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS* 

 

 0055958-85.2013.8.19.0203 – rel. Des. Jose Carlos Paes - j. 21.07.2015 e p. 23.07.2015 

 

 0029696-72.2011.8.19.0008 – rel. Des. Antonio Carlos Arrábida Paes - j. 23.07.2015 e p. 

27.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

0026610-53.2012.8.19.0204 - Embargos Infringentes 
Des. Ana Maria Oliveira – j. 23.07.2015 - Vigésima Sexta Câmara Cível Consumidor 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Sem Conteúdo 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 123                    Divulgado em 27-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FB9708A00434DB9DB3B4C8E59FC3CE7CC50414154246
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000499BE15C56E88BF28F4FC2FF8D710A885C504150E305F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A167709C2338FD1AFF2BF3811A969390C50415213651


Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 'Audiência de Custódia não é abrir as portas das cadeias', diz presidente do TJ do Rio 

 Criminologia da Produção de Notícias e o efeito do Mito CSI em pauta na Emerj 

 'Conte Algo que Não Sei': Ancelmo Gois e coronel da PM debatem sobre projeto das UPPs 

no dia 30 

 Começa nesta segunda mutirão com mais de 300 audiências de mediação 

 'Menor Idade Penal': desembargador Paulo Rangel lança livro no TJ 

 TJRJ quer implantar audiências de custódias a partir de setembro 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Valor da causa em dissolução parcial de sociedade não é inestimável 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18020
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18214
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18019
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18019
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18111
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17913
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18018
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Valor-da-causa-em-dissolução-parcial-de-sociedade-não-é-inestimável


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. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Constitucional e Direito do Consumidor nos respectivos temas: 

Direito Constitucional 

Direitos e Garantias Individuais e Coletivos 

 Transfusão de Sangue - Crenças Religiosas 

Remédios Constitucionais 

 Habeas Corpus: Matéria Cível 

 Habeas Corpus: Matéria Criminal 

 Habeas Data 

 Mandado de Injunção 

 Mandado de Segurança 

Direito do Consumidor 

Direitos do Consumidor 

 Empresas Aéreas - Overbooking 

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* 

 

 0002506-27.2014.8.19.0042 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt - j. 15.07.2015 

e p.20.07.2015 

 

 0245614-85.2013.8.19.0001 – rel. Des. Conceição A. Mousnier - j. 21.07.2015 e p. 

24.07.2015 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/transfusao_sangue1.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/habeas-corpus-materia-civel.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/habeas-materia-cri.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/habeas-data.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/mandado-de-injuncao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/mandado-seguranca.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/responsabilidade_civil_empresas_aereas_overbooking1.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046484E9F5D59473225807B38E3BA1F775C5041302620C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004647F5F509B61A1DECC47A6488463A5CBC50414193346


 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 122                    Divulgado em 24-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 



 Juízes do TJSE conhecem sistema de videoconferência do TJRJ 

 Corregedoria Geral da Justiça e Polícia Civil inauguram primeira Unidade Interligada no IML 

para facilitar registros de óbitos 

 Servidora lança livro no TJRJ sobre 'Arbitragem de Consumo no Direito Brasileiro' no 

próximo dia 30 

 Juiz da Vara de Execuções Penais mantém Beira-Mar preso em Rondônia 

 TJRJ promove Circuito Cultural no local onde a cidade do Rio de Janeiro foi fundada 

 Desembargador Jessé Torres ministra aula magna para novas turmas da Esaj 

 Desembargador Paulo Rangel lança livro no TJ sobre redução da menoridade penal 

 Imperadores Justiniano e Teodora voltam ao Antigo Palácio da Justiça neste sábado 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Aplicação de exame psicotécnico exige previsão legal 

 

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. 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17912
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17911
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17911
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17910
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17910
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18014
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18110
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18109
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18108
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Aplicação-de-exame-psicotécnico-exige-previsão-legal
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/


 
Sentença Indicada 

 

Crédito Tributário/ Anulação de Débito Fiscal 
 
Comarca de Búzios - 2ª Vara 
Processo nº: 0002109-54.2014.8.19.0078 
Juiz: Marcelo Alberto Chaves Villas 
 
Inconstitucionalidade da denominada taxa marítima por 
tal exação estabelecer valor demasiado, obstativo da 
vedação estabelecida pelo artigo 150, inciso IV, da 
Constituição Federal. O valor elevado desta taxa não 
possui relação de razoabilidade e proporcionalidade com 
o custo da atividade fiscalizatória exercida pela 
municipalidade. Há a ofensa ao princípio constitucional da 
limitação do poder de tributar do non bis in idem. 
leia a íntegra 

 

 
Sentença Indicada 

 

Crimes Praticados por Particular contra a Administração 
em Geral/ Resistência 

 
Comarca da Capital – 17ª Vara Criminal 
Processo nº: 0054170-60.2013.8.19.0001 
Juiz: Alberto Fraga 
 
A denunciada, durante operação “Lei Seca”, na condução 
de veículo automotor, consciente e voluntariamente 
desobedeceu à ordem legal dada por Policial-Militar de 
parar o carro de modo a ser fiscalizada, acelerando o 
veículo e furando o cerco montado para abordar 
motoristas que conduzem veículos com a capacidade 
psicomotora alterada devido à influência de álcool e de 
outra substância psicoativa que cause dependência. 
Condenação pelos crimes de corrupção ativa, pela prática 
dos crimes de desobediência e desacato. 
leia a íntegra 

 

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

na página do Banco de Sentenças. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2014.078.002020-0
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitotributario/0002109-54.2014.8.19.0078.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2013.900.005461-6
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitopenal/0054170-60.2013.8.19.0001.doc
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0030494-77.1999.8.19.0000 – rel. Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, j. 20.07.2015 e p. 

24.07.2015. 

 

 0400115-31.2012.8.19.0001 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 13.07.2015 e p. 

15.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 121                    Divulgado em 23-07-2015 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BF866EC870DDF0012C36BDF774E8F468C5041444311E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DF45DB17AEFDAEE9A21675CC79BC16B5C504113F4362


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Emerj debate guarda compartilhada e medidas protetivas de urgência 

 TJ do Rio nega habeas corpus a promotor de eventos 

 Adolescente com Síndrome de Down recebe direito à vaga em escola do município do Rio 

 O dia em que o pequeno Buddy foi atração no TJRJ 

 TJRJ lança aplicativo de conciliação pré-processual 

 'Paz em Casa': Juíza se reúne com instituições para planejar ação social em vila olímpica 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Em vigor há 25 anos, ECA teve apenas um dispositivo julgado inconstitucional pelo STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Adotados por nova família na vigência do antigo Código Civil não têm direito a herança de 

avó biológica 

 Interpretação de título judicial não caracteriza ofensa à coisa julgada 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18013
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18211
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17908
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18012
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18011
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=296108
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Adotados-por-nova-família-na-vigência-do-antigo-Código-Civil-não-têm-direito-a-herança-de-avó-biológica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Adotados-por-nova-família-na-vigência-do-antigo-Código-Civil-não-têm-direito-a-herança-de-avó-biológica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Interpretação-de-título-judicial-não-caracteriza-ofensa-à-coisa-julgada


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. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Civil 

 Direito Civil 

Contratos 

Comodato - Arbitramento de Aluguéis 

Responsabilidade Civil 

Jazigo Perpétuo 

 

 Direito Constitucional 

Remédios Constitucionais 

Ação Popular 

Direitos e Garantias Individuais e Coletivos 

Violação da Intimidade, da Honra e da Imagem (Art.5º, X, CF) 

 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada 

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/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/comodato-arbitramento-alugueis.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2581900/jazigo-perpetuo-ps.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/acao-popular.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/responsabilidade_civil_violacao_da_intimidade_da_honra_e_da_imagem.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
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

 0084925-38.2011.8.19.0001 - rel. Des. Celso Silva Filho, j. 20.07.2015 e p. 22.07.2015 

 

 0207450-90.2009.8.19.0001 – rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 15.07.2015 e 

p.17.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 120                    Divulgado em 22-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041DFE6BCB0E35FB48B8F47BF6B15EBEBFC50413631B48
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BAF5F48ADAE1C70B10F1288F63825DE1C5041242015F


 Lei Estadual nº 7041, de 15 de julho de 2015 - Estabelece penalidades administrativas aos 

estabelecimentos e agentes públicos que discriminem as pessoas por preconceito de sexo e 

orientação sexual e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7044, de 16 de julho de 2015 - Cria o Sistema Estadual de Prevenção, 

Fiscalização e Repressão ao Roubo de Cargas no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras 

providências. 

 

 Lei Federal nº 13.149, de 21 de julho de 2015 - Altera as Leis nos 11.482, de 31 de maio de 

2007, para dispor sobre os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa 

Física, 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e 10.823, de 

19 de dezembro de 2003. 

 

 Medida Provisória nº 685, de 21 de julho de 2015 - Institui o Programa de Redução de 

Litígios Tributários - PRORELIT, cria a obrigação de informar à administração tributária 

federal as operações e atos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou 

diferimento de tributo e autoriza o Poder Executivo federal a atualizar monetariamente o 

valor das taxas que indica. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Reunião busca integração de órgãos para implementação da Audiência de Custódia 

 Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe visita TJRJ para conhecer sistema de 

videoconferência 

 Juizado móvel da Violência Doméstica contra a Mulher realiza atendimentos em Campos 

 Certidão de Óbito será emitida no IML através de Unidade Interligada de Registro Civil 

 Brigada de Incêndio faz hoje palestra de treinamento de escape 

 Justiça do Rio condena CCR Barcas a devolver dinheiro aos cofres públicos 

 Suspensos prazos e atividades no E_VEP - Cartório da Vara de Execuções Penais Virtual 

 TJRJ agora está no Instagram 

 Nextel terá posto de atendimento no II Juizado Especial Cível da Capital 

 

Fonte: DGCOM 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/0e48c858ff67abf883257e89006b504b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/da45e7be712249d483257e8a005ac0c8
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.149-2015
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv685.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18210
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18209
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18209
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18010
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17907
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17906
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18208


 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Juiz que autorizou escutas indevidamente responde por improbidade 

 Decisão em ação coletiva movida por associação vale apenas para seus filiados 

 

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. 

 

 
Sentença Indicada 

 

 
Contratos de Consumo (L 1ºF)/ Transporte Aéreo/Acidente 
Aéreo 
 
Comarca da Capital – 27ª Vara Cível 
Processo nº 0211676-41.2009.8.19.0001(2009.001.212281-2) 
Juiz: Gustavo Quintanilha Telles de Menezes 
 
Acidente aéreo e óbito de passageiro. A cláusula legal de 
incolumidade do passageiro é inerente ao contrato de 
transporte. Indenização por dano moral é devido a colaterais. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Juiz-que-autorizou-escutas-indevidamente-responde-por-improbidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Decisão-em-ação-coletiva-movida-por-associação-vale-apenas-para-seus-filiados
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2009.001.212281-2


leia a íntegra 

 

 
Sentença Indicada 

 

 
Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas/ Tráfico de 
Drogas e Cond. Afins 
 
Comarca da Capital - 25ª Vara Criminal 
Processo nº: 0065948-32.2010.8.19.0001 
Juíza: Simone de Faria Ferraz 
 
Associação permanente para a prática de tráfico ilícito de 
substância entorpecente. As testemunhas arroladas pelo 
Ministério Público não presenciaram os fatos narrados na 
exordial e nem puderam constatar as conversas entre o réu e 
aqueles que o Ministério Público aponta como seus 
associados. Improcedência da pretensão punitiva estatal. 
Absolvição do réu. 
leia a íntegra 

 

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

na página do Banco de Sentenças. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0002412-31.2007.8.19.0202 - rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j.17.07.2015 e p. 

21.07.2015. 

 

 0003626-34.2014.8.19.0001 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j.14.07.2015 e p. 

21.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0211676-41.2009.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2010.001.059920-7&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitopenal/0065948-32.2010.8.19.0001.doc
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AD8AED23A9EF79F46C1671A382B77C35C50413245F26
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049F87A94BE63C4F3F8BE33584AD930A4EC504130A5A2F


 

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 hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ.), o Ementário 

de Jurisprudência Criminal nº 9, onde foram selecionados, dentre outros, julgados quanto a 

correição procedente no deferimento a requerimento do M.P. do estudo psicossocial e a 

impossibilidade de indeferimento posterior pelo mesmo juiz e disparo de arma de fogo, 

configuração da legítima defesa putativa com absolvição. 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 119                    Divulgado em 21-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000009
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000009


 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 'Paz em Casa': Juizado móvel intensificará atendimento às mulheres vítimas de violência no 

interior do Rio 

 Juiz decreta que bens do prefeito de Cardoso Moreira fiquem indisponíveis 

 TJ do Rio e universidades unem forças para a campanha Justiça Pela Paz em Casa 

 Usina Sapucaia volta a produzir após TJRJ reverter processo de falência 

 TJ do Rio divulga lista de progressão e promoção de 1087 servidores 

 Liesa é condenada a devolver R$ 4,7 milhões aos cofres públicos 

 Justiça ouve testemunhas do caso de policial acusado de matar colega em Caxias 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Quando houver vaga ou terceirizado, aprovado em cadastro de reserva tem direito a 

nomeação 

 Clientela e estrutura do escritório não devem ser consideradas em dissolução de sociedade 

de advogados 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18008
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18007
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quando-houver-vaga-ou-terceirizado,-aprovado-em-cadastro-de-reserva-tem-direito-a-nomeação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quando-houver-vaga-ou-terceirizado,-aprovado-em-cadastro-de-reserva-tem-direito-a-nomeação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Clientela-e-estrutura-do-escritório-não-devem-ser-consideradas-em-dissolução-de-sociedade-de-advogados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Clientela-e-estrutura-do-escritório-não-devem-ser-consideradas-em-dissolução-de-sociedade-de-advogados


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Mapa do Banco do Conhecimento do PJERJ - Nova apresentação 

 

 

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. 

Acesse o MAPA no Banco do Conhecimento do PJERJ, navegue nas páginas e encaminhe 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0144676-34.2003.8.19.0001 – rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j.14.07.2015 e p.16.07.2015 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1917655/mapa-banco.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1917655/mapa-banco.pdf
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=00043597D4D0B91B93B4C55601335448DD85C504121A441C


 

 0024240-10.2012.8.19.0202 – rel. Desig. Des. Nildson Araujo da Cruz, j. 09.12.2014 e p. 

07.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0208497-31.2011.8.19.0001 – rel. Jds. Des. João Batista Damasceno, j. 15.07.2015 e p. 

17.07.2015. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 118                    Divulgado em 20-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043E8560218AE5800BF496DA9F663F9E92C50352130116
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044612CFDDB19370E9A826839CC72A0E52C50412605A4E


 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Beltrame vai participar de fórum da Emerj ao vivo pela internet 

 Acusado de matar PM no Complexo do São Carlos tem prisão preventiva decretada 

 Desembargadores participam de seminário sobre mediação e arbitragem 

 Órgão Especial do TJRJ elege nova desembargadora 

 Música no Palácio: pianista premiado apresenta obras de Beethoven e Chopin 

 Juiz determina que prefeito de Seropédica reassuma o cargo 

 Em artigo, presidente do TJRJ diz que brasileiros podem confiar na Justiça e nos seus juízes 

 Guarda Compartilhada e Medidas Protetivas de Urgência são temas de seminário na Emerj 

 Sessão Criminal sai de cena e abre espaço para os novos grupos das Câmaras 

 TJ do Rio terá vara criminal para denúncias contra maus-tratos de menores 

 Juíza decreta prisão temporária de filho que matou pai em São João do Meriti 

 'A intolerância religiosa sofrerá um refluxo', afirma coordenador do Viva Rio 

 Justiça nega pedido para impedir que usuários de drogas sejam levados à delegacia 

 Desembargadores do TJRJ participam de seminário sobre mediação e arbitragem na Firjan 

 TJ do Rio faz mutirão de conciliação e mediação no final do mês 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Hospital e médico não precisarão indenizar paciente por cirurgia desnecessária de retirada 

de câncer 

 Peso elevado e tatuagem excluem candidato de curso de formação de bombeiro 

 Cálculo de aposentadoria complementar segue regra do momento em que o direito é 

alcançado 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/18001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17602
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Hospital-e-médico-não-precisarão-indenizar-paciente-por-cirurgia-desnecessária-de-retirada-de-câncer
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Hospital-e-médico-não-precisarão-indenizar-paciente-por-cirurgia-desnecessária-de-retirada-de-câncer
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Peso-elevado-e-tatuagem-excluem-candidato-de-curso-de-formação-de-bombeiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Cálculo-de-aposentadoria-complementar-segue-regra-do-momento-em-que-o-direito-é-alcançado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Cálculo-de-aposentadoria-complementar-segue-regra-do-momento-em-que-o-direito-é-alcançado


 Auxílio-acidente e aposentaria pelo mesmo fato gerador não podem ser cumulados 

 Condômino tem direito de preferência na compra de imóvel momentaneamente indiviso, 

mas passível de divisão 

 

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. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito do 

Consumidor e Direito Tributário nos respectivos temas: 

 Direito do Consumidor 

Direitos do Consumidor 

Empresas Aéreas - Extravio, Violação e Furto de Bagagens 

 

 Direito Tributário 

Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação 

Inventario e ITD 

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* 

 

 0024768-63.2015.8.19.0000 – rel. Des. Fernando Foch, j. 01.07.2015 e p. 03.07.2015 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Auxílio–acidente-e-aposentaria-pelo-mesmo-fato-gerador-não-podem-ser-cumulados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Condômino-tem-direito-de-preferência-na-compra-de-imóvel-momentaneamente-indiviso,-mas-passível-de-divisão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Condômino-tem-direito-de-preferência-na-compra-de-imóvel-momentaneamente-indiviso,-mas-passível-de-divisão
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/responsabilidade_civil_empresas_aereas_extravio_violacao_furto_bagagens1.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/inventario-itd2.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500222366


 

Fonte: Gab. Des. Fernando Foch 

 

 0001476-49.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 08.07.2015 e p. 10.07.2015 

 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

 0056351-37.2013.8.19.0000 – rel. Des. José Muiños Piñeiro Filho, j. 07.07.2015 e 

p.15.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041DB9AF6704F6E26A9D8629D85D8598D3C504102D1102
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004334842A84560731FAEBDC766FDD67862C504113C2821


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Medida Provisória nº 683, de 14 de julho de .2015 - Institui o Fundo de Desenvolvimento 

Regional e Infraestrutura e o Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, com a finalidade de 

facilitar o comércio interestadual e estimular o investimento produtivo e o 

desenvolvimento regional. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Justiça nega pedido do Vasco e torcida não poderá ficar no Setor Sul do Maracanã 

 Justiça determina afastamento de dirigente do Botafogo dos jogos 

 TJ do Rio lança curso de especialização em Administração Judicial 

 Café com Conhecimento discute o dano moral coletivo 

 TJRJ recebe denúncia contra ex-prefeito de Mangaratiba 

 TJRJ apresenta Justiça Itinerante Especializada em Perícias Médicas a consultores do 

Prêmio Innovare 2015 

 Em artigo, desembargador fala sobre a relação entre o juiz e o jornalista 

 Conte Algo Que Não Sei: 'Precisamos criar interlocução entre a justiça e sociedade', diz juíza 

Andréa Pachá 

 TJRJ vai preencher uma vaga de desembargador no dia 20 

 Comunidade da Maré terá acesso a curso sobre Mediação do TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Cabe ao MP-SP apurar denúncia de poluição sonora causada por transporte ferroviário 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv683.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17407
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17402
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=295635


NOTÍCIAS STJ* 

 

 Multa por não pagamento de condenação em 15 dias também se aplica em sentença 

arbitral 

 Corte de casas decimais no cálculo do ICMS caracteriza sonegação 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Estatísticas – 1ª Vice-Presidência 

Além das Estatísticas de Distribuição de processos, do quantitativo de Digitalização, 

Indexação, Autuação, Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal Eletrônico da 1ª 

Vice-Presidência, que são atualizadas mensalmente e, elaboradas pela Equipe da Divisão de 

Distribuição do Departamento de Autuação e Distribuição Cível da Primeira Vice-

Presidência em Institucional/ Vice-Presidências, foi acrescentado à página: 

Comparativo de Distribuições Cíveis e Consumidor - 1º Semestre - 2015 

Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0289931-71.2013.8.19.0001 – rel. Desig. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, j. 14.07.2015 e 

p. 15.07.2015. 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

 0189095-27.2012.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino – j. 08.07.2015 e p. 10.07.2015 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Multa-por-não-pagamento-de-condenação-em-15-dias-também-se-aplica-em-sentença-arbitral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Multa-por-não-pagamento-de-condenação-em-15-dias-também-se-aplica-em-sentença-arbitral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Corte-de-casas-decimais-no-cálculo-do-ICMS-caracteriza-sonegação
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/23012/comparativo-distribuicoes-civeis-e-consumidor-primeiro-semestre-2015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044E9187418CF9E67B8A9E39817E157BBBC504120B0738
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043E6D3AA7DE33B1D9702E2B53FA428FE4C5041049305F


 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

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 hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ.), o Ementário 

de Jurisprudência Cível nº 21, onde foram selecionados, dentre outros, julgados quanto ao 

fornecimento pela concessionária de serviço público – Cedae, de água imprópria ao 

consumo, serviço essencial, caracterizada a má prestação de serviços configuradora do 

dano moral e morte do titular do contrato de saúde, cancelamento unilateral prejudicial a 

dependente, obrigação de restabelecimento do vínculo e cominação de indenização por 

danos morais. 

O Ementários de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 7, também foi disponibilizado 

hoje, onde foram selecionados, dentre outros, julgados quanto a responsabilidade solidária 

no plano de saúde coletivo, face a não entrega do cartão do plano e guia médico, com 

reconhecimento do dano moral e induzimento de consumidor a erro pela cooperativa 

habitacional, violando o dever de informação, frustrando uma expectativa, com 

reconhecimento do dano moral. 

 

Fonte: TJERJ 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000021
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000021
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2015000007


 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juiz será submetido a exame médico-pericial após afastamento da função 

 TVTJ vai exibir entrevista sobre Fórum de Segurança Pública 

 Dois anos do desaparecimento de Amarildo são lembrados em seminário da Emerj 

 Ação Social realiza mais de 6 mil atendimentos em Itaboraí 

 Conte Algo que não Sei: TJRJ abre espaço para programa de entrevistas sobre o cotidiano 

 Em artigo, desembargador do TJ faz alerta sobre a prática do 'sexting' 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17118
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17117


NOTÍCIAS STJ* 

 

 Sexta Turma nega unificação de nova pena imposta a condenado pela morte de Mário 

Eugênio 

 Sexta Turma rejeita insignificância em caso de violência doméstica contra a mulher 

 Divulgação de promoções sem preço nem sempre configura propaganda enganosa 

 

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. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito do 

Consumidor nos respectivos temas: 

 Direito do Consumidor 

Contratos 

Cruzeiro Marítimo e Dano Moral - Relação de Consumo 

Plano de Saúde - Negativa de Internação UTI 

Plano de Saúde - Mudança de Faixa Etária 

Seguro e Plano de Saúde - Negativa de cobertura em Período 
de Carência 
 

Direitos do Consumidor 

Empresas Aéreas - Atraso e Cancelamento de Voo 

Tempo de Espera em Fila de Banco 
 

Responsabilidade Objetiva 

Acidente com Passageiro em Coletivo 

Supermercado - Lesão Física 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Sexta-Turma-nega-unificação-de-nova-pena-imposta-a-condenado-pela-morte-de-Mário-Eugênio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Sexta-Turma-nega-unificação-de-nova-pena-imposta-a-condenado-pela-morte-de-Mário-Eugênio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sexta-Turma-rejeita-insignificância-em-caso-de-violência-doméstica-contra-a-mulher
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Divulgação-de-promoções-sem-preço-nem-sempre-configura-propaganda-enganosa


A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 

Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0004156-84.2011.8.19.0052 – rel. Des. Ines da Trindade Chaves de Melo, j. 08.07.2015 e 

p.13.07.2015. 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0027212-71.2008.8.19.0014 – rel. Des. Claudio Tavares de O. Junior, j. 09.07.2015 e p. 

13.07.2015 

 

 0020455-90.2014.8.19.0001 – rel. Des. Elizabete Alves de Aguiar, j. 09.07.2015 e p. 

13.07.2015 

 

Fonte: TJERJ 



 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Medida Provisória nº 681, de 10 de julho de 2015 - Altera a Lei nº 10.820, de 17 de 

dezembro de 2003, a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e a Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, para dispor sobre desconto em folha de valores destinados ao 

pagamento de cartão de crédito. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Coordenadoria das Varas da Infância e Juventude e Idoso apresenta proposta de trabalho 

aos juízes 

 'Conte algo que não sei' abre as portas do TJ do Rio para depoimentos de vida 

 Museu da Justiça disponibiliza biografia de Martinho Garcez Neto 

 Plantão Judiciário decreta temporária de suspeito por morte no metrô da Uruguaiana 

 Circuito Cultural reúne centenas de visitantes no Antigo Palácio da Justiça neste domingo 

 Justiça decreta prisão preventiva de PMs acusados de matar jovem na Zona Norte 

 Segurança do TJ do Rio impede assalto no Jardim Botânico 

 Mulher tenta entrar no Fórum de Cabo Frio com munição 

 Anexo Cidade Nova: presidente do TJ crê que prazo de conclusão das obras seja reduzido 

 Funcionários do projeto Jovens Mensageiros recebem orientações de segurança e conduta 

 Justiça aceita denúncia contra acusados de desviar ingressos da Copa do Mundo de 2014 

 Café com Conhecimento recebe desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade 

 Concessionárias terão que manter Bilhete Único 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20681-2015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17116
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17116
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16821
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16820
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17115
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16819
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16910
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17020
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17019
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17018
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16818
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16817
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16907
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16816


NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Pedido genérico de prestação de contas não pode ser emendado após a contestação 

 Novos enunciados estão disponíveis na página Súmulas Anotadas 

 Quando omitidos, honorários advocatícios não podem ser cobrados em execução 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Desembargador Presidente Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho 
Galeria dos Presidentes do TJERJ (1975-2016) 

 

A página do Desembargador Presidente Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho está 

disponibilizada em Galeria dos Presidentes / Estante Histórica. Nela, localizamos o Discurso 

de Posse e Matérias Noticiadas pela Assessoria de Imprensa, selecionadas pela Equipe do 

Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento da Divisão de Organização e Acervos 

do Conhecimento. O acesso à referida página pode ser dado através do ícone na página 

inicial do Banco do Conhecimento. 

 

 

Navegue na página Galeria dos Presidentes do TJERJ (1975-2016) 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Pedido-genérico-de-prestação-de-contas-não-pode-ser-emendado-após-a-contestação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Novos-enunciados-estão-disponíveis-na-página-Súmulas-Anotadas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quando-omitidos,-honorários-advocatícios-não-podem-ser-cobrados-em-execução
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/desembargador-presidente-luiz-fernando-ribeiro-de-carvalho?p_p_id=56_INSTANCE_wwvboYcYP1fw&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1549479/discurso-posse-des-luiz-fernando-ribeiro-de-carvalho.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1549479/discurso-posse-des-luiz-fernando-ribeiro-de-carvalho.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/2549383/fev-mar-abr-mai-jun-materias-noticiadas-pela-dgcom-des-luiz-fernando.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/estante-historica


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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0040338-91.2012.8.19.0001 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 07.07.2015 e 

p.10.07.2015 

 

 0319051-28.2014.8.19.0001 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 08.07.2015 e 

p.10.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201505006106
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004723C3168354FFEF3DA54362A3C2A2CA9C504103A6319


 

Boletim do Serviço de Difusão nº 114                    Divulgado em 09-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Centenas de casais vão selar união no TJ através do Programa Casamento Comunitário, 

neste sábado 

 TJRJ lança Campanha do Agasalho 2015 

 Desembargador Marcus Quaresma recebe Medalha de Honra da Magistratura Fluminense 

 TJRJ realiza conversões de união estável em casamento em Magé 

 Ato contra Estatuto da Família reunirá especialistas no Rio 

 Justiça Itinerante atende casos de sub-registro em Magé neste sábado, 11/7 

 TJ do Rio implanta processo judicial eletrônico no XXV Juizado Especial Cível da Pavuna 

 Magistrados aposentados do TJRJ se formam em mediação 

 Operação no Camelódromo: país amarga prejuízo de R$ 120 bi com pirataria 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17114
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17114
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17113
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17111
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17017
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17016
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17109
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16815
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16814


NOTÍCIAS STJ* 

 

 Empresa de factoring não tem como exigir pagamento de duplicatas emitidas sem causa 

 Shopping não terá de indenizar família de consumidor atingido por tiro na porta do 

estabelecimento 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Direito da Saúde – Conselho Nacional de Justiça 

Novo tema da página de Enunciados 

A fim de cumprir determinação proferida nos autos do processo nº 2015-037687, foi criada 

uma nova classificação na página de Enunciados no Banco do Conhecimento. Os referidos 

Enunciados Jurídicos foram aprovados na Jornada do Direito da Saúde do CNJ, realizada nos 

dias 18 e 19 de maio de 2015, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Informamos, ainda, que 

também foram disponibilizados os enunciados aprovados na I Jornada de Direito da Saúde 

do CNJ, realizada no dia 15 de maio de 2014 em São Paulo. 

A íntegra dos Enunciados pode ser visualizada na página Saúde - Conselho da Nacional de 

Justiça no Banco do Conhecimento. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Empresa-de-factoring-não-tem-como-exigir-pagamento-de-duplicatas-emitidas-sem-causa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Shopping-não-terá-de-indenizar-família-de-consumidor-atingido-por-tiro-na-porta-do-estabelecimento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Shopping-não-terá-de-indenizar-família-de-consumidor-atingido-por-tiro-na-porta-do-estabelecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/saude-conselho-naci-Just.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/saude-conselho-naci-Just.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento


 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0000717-89.2014.8.19.0010 – rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j.01.07.2015 e p. 02.07.2015 

 

 0015487-20.2014.8.19.0000 – rel. Designado Des. Carlos Eduardo Freire Roboredo, j. 

12.05.2015 e p. 18.06.2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DCA0C0416A96A432B872D797B08B7439C5040E042031
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C778CA23D06FCC17584554CFF2E6946FC504014F3C35
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/saude-conselho-naci-Just.pdf


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 113                    Divulgado em 08-07-2015 
 

 

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEGISLAÇÃO* 

 

RE. 632.265 - O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, deu 

provimento ao recurso extraordinário e declarou a inconstitucionalidade dos Decretos nos 

31.632, de 01.08.2002 e 35.219, de 15.04.2004, ambos do Estado do Rio de Janeiro. Em 

seguida, o Tribunal, por maioria, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Cármen Lúcia e Luiz 

Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, e, 

por unanimidade, fixou a tese de que somente lei em sentido formal pode instituir o regime 

de recolhimento do ICMS por estimativa. 

 

Fonte: Processo Administrativo nº 2015-102733 TJERJ. 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=3980490
http://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/148288/decreto-31632-02
http://www.normasbrasil.com.br/norma/?id=156849


 Desembargadores participam de posse de jornalista na Academia Fluminense de Letras 

 Programa Justiça Cidadã forma mais de 70 alunos em curso regular 

 Antigo Palácio da Justiça será roteiro do Circuito Cultural Rio Ônibus 

 Tribunal de Justiça do Rio aprova trabalho à distância 

 Processo Eletrônico no X e XI Juizados Especiais Cíveis da Leopoldina a partir do dia 13 

 TJRJ lança 12ª edição da Revista Jurídica 

 'O problema é de todos nós', afirma presidente do TJRJ em encontro com Dom Orani sobre 

adolescentes infratores 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Cassada decisão que absolveu agressor após vítima de violência doméstica desistir de 

processo 

 STF aprova 16 novas súmulas vinculantes no primeiro semestre de 2015 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Acionista não pode mover ação em nome próprio para defender interesses da sociedade 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Revista jurídica 

Foi disponibilizada a Revista Jurídica, sob o tema dano moral coletivo, sendo articulista o 

Excelentíssimo Desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade. 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/16813
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17014
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16812
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17013
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17012
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17108
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16811
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16811
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=295180
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=295180
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=295196
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Acionista-não-pode-mover-ação-em-nome-próprio-para-defender-interesses-da-sociedade
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/12/
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). 

 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0047379-44.2014.8.19.0000 - rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho, j. 29.06.2015 e p. 

02.07.2015 

 

 0024240-10.2012.8.19.0202 – rel. designado Des. Nildson Araujo da Cruz, j. 09.12.2014 e p. 

07.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042565434E9BB987E92EF06B3F39D9925AC5040D5B081C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043E8560218AE5800BF496DA9F663F9E92C50352130116


 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 20, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a 

publicação jornalística com divulgação de notícia caluniosa e difamante e responsabilidade 

civil de fabricante em razão da venda de produtos com prazo de validade vencido. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 112                    Divulgado em 07-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.142, de 6 de julho de 2015 -Altera os arts. 121 e 129 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho 

de 1990 (Lei de Crimes Hediondos). 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000020
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000020
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.142-2015


 Lei Federal nº 13.144, de 6 de julho de 2015 - Altera o inciso III do art. 3º da Lei nº 8.009, de 

29 de março de 1990, que disciplina o instituto do bem de família, para assegurar proteção 

ao patrimônio do novo cônjuge ou companheiro do devedor de pensão alimentícia. 

 

 Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 

com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Presidente do TJRJ participa de programa Juristur 

 Emerj inaugura fórum para discutir a segurança pública 

 ESAJ promove palestra sobre mandado eletrônico, carta precatória e custas processuais 

 TJ do Rio participa de ação social no sábado em Itaboraí 

 Autos de resistência e desaparecimentos serão tema de debate na Emerj 

 Tribunal de Justiça determina operação contra pirataria no camelódromo 

 Corregedora reúne mulheres homenageadas na 15ª Edição da Revista da Corregedoria 

 TJRJ faz homenagem ao ex-presidente do STF, Luiz Octavio Galotti 

 TVTJ estreia nesta terça-feira 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Aquisição de produtos isentos, não tributados ou com alíquota zero não gera crédito de IPI 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13144.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16810
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16906
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17107
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17106
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16808
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Aquisição-de-produtos-isentos,-não-tributados-ou-com-alíquota-zero-não-gera-crédito-de-IPI


 Ecad não pode cobrar multa por atraso sem previsão legal 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

REVISTA DOS TRIBUNAIS ON LINE* 

 

A Biblioteca do TJ do Rio vem informar a disponibilização do acesso à Revista dos Tribunais 

Online para os magistrados e serventuários. 

Os usuários poderão ler, salvar como arquivo, imprimir e enviar por e-mail artigos 

doutrinários, legislação e jurisprudência publicados nos periódicos da Editora Revista dos 

Tribunais. 

A busca pode ser feita através de palavras aleatórias ou através de vocabulário controlado, 

e os resultados podem ser filtrados por ano, periódico e tipo de material. 

Para acessar a Revista dos Tribunais Online, o magistrado ou servidor deve se logar à rede 

intranet (deve clicar em Intranet, no canto superior direito da página inicial do site do TJRJ) 

 

Após, deve fazer o seguinte caminho: 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ecad-não-pode-cobrar-multa-por-atraso-sem-previsão-legal


(botão da página inicial) > Produtos > Revista dos Tribunais online 

Busca Intuitiva, Assertiva e Relevante 

Você encontrará todas as respostas que busca – e até aquelas que ainda não sabe que 

precisa. Vá mais fundo, encontre o melhor caminho, a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Tenha acesso às informações essenciais de maneira dinâmica e eficaz. A Revista dos 

Tribunais Online possui alta usabilidade e o ajudará de forma consultiva. Afinal, não adianta 

ter um banco de dados amplo, selecionado e exclusivo, se o acesso à informação não for 

objetivo, rápido e intuitivo. 

Maior Produtividade por meio de Ferramentas Práticas 

Configurações e preferências que oferecem funções úteis e práticas para o dia a dia. 

Organize seu conteúdo da forma que deseja – o sistema é flexível e se adaptará às suas 

necessidades 

Opções de entrega: Imprimir | Envie por E-mail | Salve em seu Computador 

Serviços: Preferências | Histórico de Pesquisa | Pasta Favoritos, para facilitar a busca de 

temas mais buscados por você. 

Relacionamento entre Conteúdo – Alto Valor Agregado 

Sua pesquisa se tornará mais eficiente e sua rotina mais produtiva devido à integração 

assertiva entre conteúdos. 

Com um único termo pesquisado, você cruza dados, reúne doutrina, jurisprudência, 

legislação e súmulas, e garante uma visão completa sobre um determinado assunto. 

O relacionamento entre os conteúdos antecipa suas necessidades, oferecendo resultados 

além das expectativas. 

Funcionalidades – Diferenciais-Chaves 

Tenha acesso a um banco de dados extenso, exclusivo e selecionado aliado a recursos 

tecnológicos que, juntos, resultam em uma pesquisa que vai além de tudo que você já 

conheceu. 

• Opção de Busca Simples ou Busca Avançada por tipo de Conteúdo 
• Titulação da Jurisprudência 
• Status da Norma Simbolizados por Bandeiras 

Bandeira Verde – Em vigor 
Bandeira Branca – Vacatio legis 
Bandeira Vermelha – Revogada 



• Resultados podem ser ordenados por Relevância ou Data 
• Índice Tesauro (encontra assuntos relacionados ao termo pesquisado) 
• Filtros para Refinar pesquisas 
• Stemming (entende a variação do termo pesquisado através do radical da palavra. Ex.: 
governar, governador, governo) 
• Stop Word (identifica palavras que podem ser consideradas irrelevantes na pesquisa. Ex.: 

a, e, os, de) 

O dinamismo de um avançado sistema de busca jurídica digital permite à REVISTA DOS 

TRIBUNAIS ONLINE® disponibilizar em sua base de dados os mais diversos tipos de 

conteúdo publicados pela Editora Revista dos Tribunais. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Manual do usuário – http://rtonline.com.br/pdf/Manual_RT_online.pdf 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-Biblioteca 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0020689-41.2015.8.19.0000 – rel Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 01.07.2015 e p. 

06.07.2015 

 

 0154646-43.2012.8.19.0001 – rel. Des. Nildson Araujo da Cruz, j. 02.07.2015 e p. 

06.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

http://rtonline.com.br/pdf/Manual_RT_online.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004265F000755AC28C8ABCADC0758EA3BF9C5040E361D51
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A5566E6751E47F13F0CC3BB06129709DC5040E2A5155


 0204839-62.2012.8.19.0001 – rel. Des. Adriana Lopes Moutinho, j. 02.07.2015 e p. 

06.07.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0004024-90.2005.8.19.0002 – rel. Des. Luciano Silva Barreto, j. 25.06.2015 e p. 01.07.2015 

 

 0024312-50.2014.8.19.0000 – rel. Des. Luciano Silva Barreto, j. 25.06.2015 e p. 01.07.2015 

 

 0007441-86.2013.8.19.0029 – rel. Des. Marcia Perrini Bodart, j. 23.06.2015 e p. 26.06.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 111                    Divulgado em 06-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201300500326&CNJ=0204839-62.2012.8.19.0001
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A36F1903F01E6B2A25FD2FD5AB12266BC5040C5D0815
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049BCF4E09BF3F0BCFAEE5DC0BA79353C3C5040C5D0917
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004885CC01E01551757B55F003CDA149CDCC5040C093039


 Corregedora reúne mulheres homenageadas na 15ª Edição da Revista da CGJ 

 TJRJ faz homenagem ao ex-presidente do STF, Luiz Octavio Galotti 

 TVTJ estreia nesta terça-feira 

 Camerata Dedilhada da UFRJ apresenta choro, lundu e maracatu 

 Desembargador lança clipe em homenagem a Raul Seixas 

 Desembargadores suspendem busca e apreensão de ônibus de empresa da Baixada 

 Deputados defendem regulação do uso da maconha 

 Justiça revoga liberdade condicional de ex-segurança de traficante 

 Desembargadores do TJRJ participam de Fórum Regional Itinerante em Barra do Piraí 

 TJ do Rio vai incentivar programa para facilitar acesso de deficientes 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Estado não pode cobrar taxa pela instalação de cabos telefônicos ao longo de rodovias 

 Reformada decisão que limitou juros em empréstimo concedido por entidade de 

previdência aberta 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Prevenções das Massas Falidas – 1ª Vice-Presidência 
Atualização 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16808
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17008
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16804
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Estado-não-pode-cobrar-taxa-pela-instalação-de-cabos-telefônicos-ao-longo-de-rodovias
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Reformada-decisão-que-limitou-juros-em-empréstimo-concedido-por-entidade-de-previdência-aberta
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Reformada-decisão-que-limitou-juros-em-empréstimo-concedido-por-entidade-de-previdência-aberta
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/atual-prev-massas-falidas-09-06-2015.pdf


Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massas Falidas com a inclusão 

da Massa Falida de ELETRONET S.A que se encontra disponibilizado no Banco do 

Conhecimento em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda 

Instância. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0019324-49.2015.8.19.0000 – rel. Des. Fernando Foch, j. 01.07.2015 e p. 03.07.2015 

 

Fonte: Gab. Des. Fernando Foch 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

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=0004BC6A98F6B6438003CD10760937351144C5040E4C1B03


Boletim do Serviço de Difusão nº 110                    Divulgado em 03-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Presidente do TJ anuncia seminário sobre corrupção e violência 

 Justiça nega recurso em processo de redução das passagens de ônibus 

 Justiça que alivia vidas: projeto realiza 65 perícias em São Gonçalo 

 Fórum Central do Rio passará por simulado de evacuação no dia 31 de julho 

 Emerj forma turmas de especialização em direito para carreira da magistratura 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Cabe ao Ministério Público do local da ligação apurar crime de falso sequestro 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Nova qualificação dos fatos não basta para justificar reabertura de investigação 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16904
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294952
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Nova-qualificação-dos-fatos-não-basta-para-justificar-reabertura-de-investigação


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. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos do Direito 

Civil e Direito Constitucional nos respectivos temas: 

 Direito Civil 

Contratos 

Comissão de Corretagem 

Princípio da Boa Fé nos Contratos 

 Direito Constitucional 

Direitos e Garantias Individuais e Coletivos 

Racismo 

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* 

 

 0024141-59.2015.8.19.0000 - rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 01.07.2015 e p. 

03.07.2015 

 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/comissao-de-corretagem.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/principios-boa-fe-nos-contratos.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/2626736/racismo.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000479BDED120973744FBBAE14A0136DCBC1C5040E190511


 

 0305534-29.2009.8.19.0001 - rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 30.06.2015 e p. 

02.07.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 109                    Divulgado em 02-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000455E77191CC3293F344A204441575C5A9C5040D5B383C


 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Projeto Estudar para Qualificar encerra aulas com poesia 

 Mutirão da conciliação em Araruama alcança R$ 100 mil em indenizações para clientes da 

Oi/Telemar 

 Judiciário deve se adaptar à realidade nacional do uso da maconha como medicamento, 

afirma juíza 

 Museu da Justiça cadastra bens de valor histórico 

 Atividades e prazos são suspensos na 5ª e na 10ª Vara de Família da Comarca da Capital 

 Desembargadora Nilza Bitar tem retrato inaugurado na Galeria de Ex-Terceiros Vice-

Presidentes 

 Mulher de Beira-Mar cumprirá pena em regime fechado 

 Justiça nega recurso contra redução das passagens de ônibus municipais 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Inviável HC que questionava nulidade de processo por ausência de defesa prévia 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Sexta Turma tranca ação penal por dispensa de licitação em prefeitura fluminense 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/17005
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294859
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sexta-Turma-tranca-ação-penal-por-dispensa-de-licitação-em-prefeitura-fluminense


Enunciado – Teses Vinculantes 

Síntese dos julgamentos realizados nos conflitos de Competência entre Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis Especializadas, com eficácia vinculante, cujas deliberações são de 

observância obrigatória para todos os órgãos do tribunal. 

O Aviso 15/2015, publicado no DJERJ em 19.06.2015, texto consolidado, com a inclusão dos 

enunciados ns. 69 a 75 pode ser visualizado, na íntegra, na página Enunciados no tema 

Conflito de Competência - Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis especializadas em Direito do 

Consumidor (eficácia vinculante). Além disso, podemos localizar todos os atos 

correlacionados ao tema. 

Atos Correlacionados: 

AVISO 33/2015 – 06/05/2015 – TJ 
AVISO 29/2015 - 17/04/2015 – TJ 
AVISO 25/2015 - 08/04/2015 - TJ 

AVISO 103/2014 - 01/12/2014 -TJ 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=185547&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/conflito-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/conflito-competencia.pdf
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=186965&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=186614&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=186356&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=183975&integra=1


 

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* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 0032204-02.2013.8.19.0014 - rel. Des. Denise Vaccari Machado Paes, j. 25.06.2015 e p. 

01/07/2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 108                    Divulgado em 01-07-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C742346ABA157DB7DB4EC82C6ACCDF36C5040C423F21


NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juiz do TJRJ comenta rejeição da redução da maioridade penal na Câmara 

 Ex-secretário do governo Mujica defende na Emerj relação da política de drogas com saúde 

e inclusão social 

 Justiça determina que Estado e Município do Rio apresentem diagnóstico da Saúde 

 Inauguradas as novas dependências das Câmaras do Consumidor 

 Justiça do Rio busca soluções para o combate à discriminação 

 Justiça bloqueia bens de presidente da Câmara do Rio 

 TJRJ realiza mais de 80 sessões de mediação entre consumidores e banco Santander 

 Inscrições abertas para Curso de Especialização em Direito Administrativo 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Revogada prisão preventiva de acusada de tráfico que teve filho na penitenciária 

 Férias forenses suspendem prazos processuais no STF entre 2 a 31 de julho 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Espólio não é parte legítima para cobrar seguro obrigatório em caso de morte 

 Eleição de foro estrangeiro em contrato não impede ação no Brasil 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Pesquisa selecionada 

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=16606
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=16606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16312
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16311
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16701
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294799
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294848
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Espólio-não-é-parte-legítima-para-cobrar-seguro-obrigatório-em-caso-de-morte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Eleição-de-foro-estrangeiro-em-contrato-não-impede-ação-no-Brasil
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/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. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito do 

Consumidor nos respectivos temas: 

 Direito do Consumidor 

Contratos 

Plano de Saúde - Cobertura de Prótese / Órtese 

Direitos do Consumidor 

Cadastro de Restrição ao Crédito - Tempo Máximo de Permanência do Registro 

Negativo 

Direito de Informação Adequada 

Jazigo Perpétuo - Relação de Consumo 

 

Repetição de Indébito 

Instituição Financeira - Fraude de Terceiro 

Responsabilidade Objetiva 

Contaminação Hospitalar 

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* 

 

 0013741-83.2015.8.19.0000 – rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 23.06.2015 e p. 26.06.2015 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/plano-saude-cobertura-protese-ortese.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cadastro-de-restricao-ao-credito.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cadastro-de-restricao-ao-credito.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/direito-de-informacao-adequada.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/jazigo-perpetuo-relacao-consumo-ps1.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/instituicao-financeira-fraude-de-terceiros-.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/contaminacao-hospitalar-ps.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F9FA5E1A9C3E7EA09B3AE60DBBB1A7D8C5040B4E5A22


Fonte: 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 (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 19, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a 

ilegalidade do ato de contratação de plano de saúde para servidores públicos, sem licitação 

prévia e falha no atendimento em hospital público decorrente da não verificação de 

fratura. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 107                    Divulgado em 30-06-2015 
 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000019
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000019


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Fórum de Bangu passa por treinamento de escape 

 TJ realiza solenidade de posse de remoção de juízes 

 Seminário debate medidas para diminuir a violência contra crianças 

 Gratuidade na comunicação de compra e venda de veículos é considerada inconstitucional 

 Juízes participam de Ação Global em Tanguá 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Sindicatos têm legitimidade para execução de sentença mesmo sem autorização de filiados 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Viúva não tem legitimidade para pedir desaposentação em nome do falecido 

 Quarta Turma dispensa termo específico em caso de penhora on-line 

 Corte Especial definirá possibilidade de cumulação de honorários em execução contra a 

Fazenda 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16310
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16506
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16504
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294670
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Viúva-não-tem-legitimidade-para-pedir-desaposentação-em-nome-do-falecido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quarta-Turma-dispensa-termo-específico-em-caso-de-penhora-on–line
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Corte-Especial-definirá-possibilidade-de-cumulação-de-honorários-em-execução-contra-a-Fazenda
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Corte-Especial-definirá-possibilidade-de-cumulação-de-honorários-em-execução-contra-a-Fazenda


 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização das Petições iniciais de Ação Civil Coletiva abaixo 

elencadas no referido Banco versando sobre Transporte coletivo. 

 

Petições Iniciais Motivo 

0236794-09.2015.8.19.0001 
1ª Vara Empresarial 

 
Manutenção de 
Veículos 
e 
Obrigatoriedade 
de funcionário 
exclusivo para o 
exercício de 
cobrador 
 

0262416-90.2015.8.19.0001 
7ª Vara Empresarial 

 
Falta de serviço 
no período 
noturno 
e 
Descumprimento 
da frota fixada 
pela SMTR 
 

 
0270607-27.2015.8.19.0001 
2ª Vara Empresarial 
 

 
Descumprimento 
de quadro de 
horários 
 

 
0242151-67.2015.8.19.0001 
3ª Vara Empresarial 
 
0252174-72.2015.8.19.0001 
7ª Vara Empresarial 

 
 
Falta de serviço 
no período 
noturno 
 

 

Veja essas e outras ações civis públicas de natureza consumerista acessando o Banco de 

Ações Civis Públicas no portal Institucional. 

Realize a busca por assunto ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido 

através do ícone na página inicial do Banco do Conhecimento. 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150012146859&FORMA=1&SEF=1&JOB=483&PAL=&CNJ=20150012146859
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150012373712&FORMA=1&SEF=1&JOB=483&PAL=&CNJ=20150012373712
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150012445061&FORMA=1&SEF=1&JOB=19055&PAL=&CNJ=20150012445061
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150012194647&FORMA=1&SEF=1&JOB=483&PAL=&CNJ=20150012194647
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150012283206&FORMA=1&SEF=1&JOB=2670&PAL=&CNJ=20150012283206


Para informações, sugestões e contato: dicac@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0018778-91.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 10.06.2015 e p. 12.06.2015 

 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0065058-57.2014.8.19.0000 – rel. Des. Mauro Dickstein, j. 18.06.2015 e p. 22.06.2015 - 

Órgão Especial 

 

 0180288-81.2013.8.19.0001 – rel. Des. Adriana Moutinho, j. 18.06.2015 e p. 22.06.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0032033-75.2013.8.19.0004 - rel. Des. Luciano Silva Barreto, j. 30.04.2015 e p. 22.06.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

mailto:dicac@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004586FDFAF19F3FBFA9176A8A18C4F5A55C50408081524
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000424C6C22DE1FA6A35DB48DA1046DC4376C5040A3E594F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046A46205DE0AD53B2F2EFCAAED7EE494CC5040A3A4E2C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000405039DA9E09725CCDB45F2E9387F2370C5040A3E0A0A


Boletim do Serviço de Difusão nº 106                    Divulgado em 29-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 7026, de 26 de junho de 2015 - Cria o Sistema Estadual de Prevenção ao 

Roubo ou Furto e ao Comércio Ilegal de Bicicletas no estado do Rio de Janeiro, e dá outras 

providências. 

 

 Lei Estadual nº 7031, de 26 de junho de 2015 - Proibe o porte de arma branca no território 

do Estado e dá outras providências. 

 

 Emenda Constitucional Estadual nº 60, de 24 de junho de 2015 - Acrescenta o inciso XII no 

artigo 98 da Constituição do estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Federal nº 13.140, de 26 de junho de 2015 - Dispõe sobre a mediação entre particulares 

como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito 

da administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 

70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 

1997. 

 

 Lei Federal nº 13.138, de 26 de junho de 2015 - Altera o art. 19 do Regulamento a que se 

refere o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a profissão de Leiloeiro 

ao território da República, para incluir como competência dos leiloeiros a venda em hasta 

pública ou público pregão por meio da rede mundial de computadores. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Caso Jaime Gold: Justiça condena primeiro e terceiro menores envolvidos 

 Justiça do Rio terá vara especializada para julgar violência contra crianças e adolescentes 

 Revista Compartilhe será arquivada no site do TJRJ 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/3a01d9d9226798fe83257e73004cd8cf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/e75769b87e33f64883257e73004ddec8
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/f93728b0c976b81283257e6d0074bc66
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13138.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16309


 OAB lança livro que homenageia a mulher no meio jurídico 

 CCPJ-Rio recebe 40 professores de programa da Secretaria Municipal de Educação 

 Emerj e Fiocruz promovem seminário sobre maconha, políticas de saúde e direitos 

 Jornalistas e autoridades cobram mais rigor no combate à violência fora dos estádios 

 População já pode visitar o Museu da Justiça aos sábados 

 Interdição de lojas no Shopping da Gávea é suspensa 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Reconhecida repercussão geral sobre conflito entre juizado federal e juízo estadual 

 Lei do RJ sobre saúde ocupacional de profissionais de enfermagem é questionada no STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Concessionária de veículos terá de devolver em dobro valor de frete cobrado a mais 

 

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. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos de Direito 

Civil e Direito Constitucional nos respectivos temas: 

 Direito Constitucional 

Direito à Saúde 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16304
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294530
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294561
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Concessionária-de-veículos-terá-de-devolver-em-dobro-valor-de-frete-cobrado-a-mais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada


Fertilização In Vitro 

Rede Pública Hospitalar - Transferência - Cirurgia de Emergência 

Direitos e Garantias Individuais e Coletivos 

Falsa Imputação de Crime 

 Direito Civil 

Sucessão 

Espólio e Possibilidades de Dano Moral 

Inventário - Posse dos Bens do Espólio 

Renúncia à Herança 

Retificação de Partilha 

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* 

 

 0004759-80.2015.8.19.0000 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 23.06.2015 e p. 

26.06.2015 

 

 0480808-41.2008.8.19.0001 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j.16.06.2015 e p. 

23.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1019732/fertilizacao-in-vitro.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/rede-publica-hospitalar-transferencia-cirurgia.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/falsa_imputacao_de_crime.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/inventario-posse-bens-espolio.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/inventario-posse-bens-espolio.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/renuncia-heranca.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/rat-part.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000478A63C0CED9D77A7A4237A0FA4529246C5040C040255
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048B406B66F3DAF64821170FDF8B717456C5040B0E4D1D


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

NOVOS VERBETES SUMULARES DO TJERJ 

 

Nº. 330 

CONSUMIDOR 
FATO CONSTITUTIVO DO ALEGADO DIREITO 
NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA 
 
"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." 
 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0053831-70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
04/05/2015 – Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação por maioria. 
 
 
Nº. 331 
 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO 
NATUREZA CONSUMERISTA 
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
INÍCIO DA CONTAGEM 
 
"Nas ações de repetição de indébito de natureza consumerista, a correção monetária e os 
juros moratórios contam-se a partir da data do desembolso." 
 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0053831-70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
04/05/2015 – Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação unânime. 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201424000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201424000004


Nº. 332 
 
ENDOSSO 
PROTESTO INDEVIDO 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
ENDOSSANTE E ENDOSSATÁRIO 
 
"No caso de endosso, endossante e endossatário respondem solidariamente pelo protesto 
indevido de título de crédito com vício formal anterior à transmissão." 
 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0053831-70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
04/05/2015 – Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação por maioria. 
 
Nº. 333 
 
ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES 
MULTA CONTRATUAL 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
NÃO CONFIGURAÇÃO DE “BIS IN IDEM” 
 
"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." 
 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0053831-70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
04/05/2015 – Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação unânime. 
 
Nº. 334 
 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
TEMPO DA POSSE DO FIDUCIANTE 
IRRELEVÂNCIA 
CONCESSÃO DE LIMINAR 
 
"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." 
 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0053831-70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
04/05/2015 – Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação por maioria. 
 
Nº. 335 
 
MORA OU INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 
PENALIDADE EXCLUSIVAMENTE AO CONSUMIDOR 
PRÁTICA ABUSIVA 
IMPOSIÇÃO TAMBÉM AO FORNECEDOR 
SITUAÇÕES ANÁLOGAS 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201424000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201424000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201424000004


"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." 
 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0053831-70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
04/05/2015 – Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação por maioria. 
 
Nº. 336 
 
REPASSE DO FINANCIAMENTO 
TAXAS DE DESLOCAMENTO OU INTERVENIÊNCIA 
RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR E CONSTRUTOR 
VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO ADQUIRENTE 
 
"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." 
 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0053831-70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
04/05/2015 – Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação unânime. 
 
Nº. 337 
 
PLANO DE SAÚDE 
INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA 
RECUSA INDEVIDA 
DANO MORAL IN RE IPSA 
 
"A recusa indevida, pela operadora de planos de saúde, de internação em estado de 
emergência/urgência gera dano moral in re ipsa." 
 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0053831-70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
04/05/2015 – Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação unânime. 
 
Nº. 338 
 
PLANO DE SAÚDE 
EXCLUSÃO DE TRATAMENTO DOMICILIAR ESSENCIAL 
CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA 
 
"É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para 
garantir a saúde e a vida do segurado." 
 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0053831-70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
04/05/2015 – Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação por maioria. 
 
Nº. 339 
 
PLANO DE SAÚDE 
COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO 
RECUSA INDEVIDA OU INJUSTIFICADA 
DANO MORAL 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201424000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201424000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201424000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201424000004


 
"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." 
 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0053831-70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
04/05/2015 – Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação unânime. 
 
Nº. 340 
 
PLANO DE SAÚDE 
PREVISÃO DE COBERTURADE DOENÇA 
EXCLUSÃO DE MEIOS E MATERIAIS AO TRATAMENTO 
CLÁUSULA ABUSIVA 
 
"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." 
 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0053831-70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
04/05/2015 – Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação por maioria. 
 
Nº. 341 
 
PLANO DE SAÚDE 
PRÓTESES PENIANAS E MAMÁRIAS 
COBERTURA DE TRATAMENTO 
RECUSA ABUSIVA 
RESSALVADO PROCEDIMENTO ESTÉTICO 
 
"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." 
 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0053831-70.2014.8.19.0000 - Julgamento em 
04/05/2015 – Relator: Desembargador Jesse Torres. Votação unânime. 

 
Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 105                    Divulgado em 26-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201424000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201424000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201424000004


 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Identificação de torcedores é apontada como um dos meios de combate à violência nos 

estádios 

 Nota de esclarecimento sobre soltura de suspeitos de depredar sindicato 

 TJRJ se prepara para a segunda edição da campanha Semana da Justiça Pela Paz em Casa 

 Decretada prisão temporária de acusado pelo homicídio do PM Tarsis Doria Noia 

 Debate na Emerj cobra a verdade sobre o que aconteceu no período do regime militar 

 Site do Globo Esporte transmite I Encontro Pela Paz No Futebol 

 Presidente do TJRJ lança Mapa Estratégico com projetos para Judiciário fluminense 

 Acusados da morte de filho de Carlinhos de Jesus irão a júri popular 

 TJRJ debate soluções para a crise hídrica 

 Seminário da FGV reúne magistrados e advogados do Brasil e EUA 

 Sábado (27) tem Ruy Barbosa e deusa Têmis no 'Por Dentro do Palácio' 

 Fórum de Campo Grande ganha a 7ª Vara Cível 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Liminar afasta aposentadoria compulsória de agente de polícia legislativa aos 65 anos 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16303
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16303
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16401
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16002
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294485


 Banco não responde por prejuízo de comerciante que recebeu cheque roubado ou 

extraviado 

 Para Terceira Turma, sonegação de bens no inventário só deve gerar punição em caso de 

má-fé 

 Ministro concede liminar para afastar prisão preventiva de manifestantes 

 

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* 

 

 0234357-39.2008.8.19.0001 – rel. Des. José Carlos Varanda dos Santos - j.10.06.2015 e 

p.25.06.2015 

 

 0006568-47.2013.8.19.0042 – rel. Des. Suimei Meira Cavalieri, j.16.06.2015 e p. 24.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Banco-não-responde-por-prejuízo-de-comerciante-que-recebeu-cheque-roubado-ou-extraviado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Banco-não-responde-por-prejuízo-de-comerciante-que-recebeu-cheque-roubado-ou-extraviado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Para-Terceira-Turma,-sonegação-de-bens-no-inventário-só-deve-gerar-punição-em-caso-de-má–fé
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Para-Terceira-Turma,-sonegação-de-bens-no-inventário-só-deve-gerar-punição-em-caso-de-má–fé
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ministro-concede-liminar-para-afastar-prisão-preventiva-de-manifestantes
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=00043742CF28A116A99310C2533E6DF6BB10C5040B492B38
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004961A32A42ABC6AAE1634CBEB10AE9A22C5040B273D5D


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 104                    Divulgado em 25-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ participa de Ação Global em Tanguá 

 Programa Juristur recebe alunos de Petrópolis 

 Justiça relaxa prisão de suspeitos de depredar Sindicato dos Comerciários 

 Seminário comemora 1º ano de vigência da 'Lei da Palmada' 

 Fórum de Bangu terá simulado de incêndio nesta 6ª feira 

 Presidente do TRE-RJ é entrevistado para o programa Deles e Delas 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15903


 Juiz Marcello Rubioli: 'queremos aproximar os clubes do Judiciário' 

 Emerj debate sustentabilidade no Judiciário 

 Justiça determina que acusado de matar funkeira passe por exame de sanidade mental 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 STF mantém validade de interrogatório na Justiça Militar realizado antes de alteração no 

CPP 

 Concedido HC para afastar aumento de pena decorrente de procedimentos penais em 

curso 

 Quebra de sigilo não pode ocorrer sem fundamentação, decide Celso de Mello 

 Inconstitucional norma do STM sobre requisitos para admissão de embargos infringentes 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Suspensas ações coletivas contra corte de internet em celular pré-pago da Oi 

 Registros em cartório durante incorporação imobiliária devem ser cobrados como ato único 

 Incidente de uniformização discute conversão de tempo de serviço especial para comum 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Revista compartilhe 

Informamos a disponibilização da edição nº 1 da Revista Compartilhe, revista interna do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, agora no Banco do Conhecimento no 

seguinte caminho: www.tjrj.jus.br/ Banco do Conhecimento/ Revistas. A referida 

publicação eletrônica foi elaborada pela Equipe do Departamento de Comunicação 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/16001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15901
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294381
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294381
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294380
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294380
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294365
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294382
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Suspensas-ações-coletivas-contra-corte-de-internet-em-celular-pré–pago-da-Oi
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Registros-em-cartório-durante-incorporação-imobiliária-devem-ser-cobrados-como-ato-único
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Incidente-de-uniformização-discute-conversão-de-tempo-de-serviço-especial-para-comum
http://app.tjrj.jus.br/revista-compartilhe/01-2015/
http://app.tjrj.jus.br/revista-compartilhe/01-2015/
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/revista-compartilhe


Institucional da Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento e pode ser 

visualizada no formato revista ou em pdf. Encontra-se, também, disponibilizada nos 

Destaques na página inicial do portal institucional do TJRJ. 

 

Edição nº01 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0350430-60.2009.8.19.0001 – rel. Des. Gizelda Leitão Teixeira, j. 06.04.2015 e p.09.04.2015 

 

Fonte: Secretaria do Órgão Especial 

 

 0038905-21.2013.8.19.0000 – rel. Des. Nildson Araujo da Cruz, j.12.11.2014 e p. 24.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000482FF540A110162A18BD7A8FF9FAFF50EC5035A46410B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000469228728E7E63948930BE093C797B3C5C5040B390D43
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2606077/revista-compartilhe.fw.png


 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 103                    Divulgado em 24-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Medida Provisória nº 679, de 23.6.2015 - Dispõe sobre autorização para a realização de 

obras e serviços necessários ao fornecimento de energia elétrica temporária para os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, de que trata a Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009, 

e altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa 

Minha Vida e sobre a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas 

urbanas, a Lei nº 12.035, de 2009, que institui o Ato Olímpico, e a Lei nº 11.473, de 10 de 

maio de 2007, que dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da segurança pública. 

 

 Medida Provisória nº 678, de 23.6.2015 - Altera a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, 

que institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Museu da Justiça de Niterói recebe alunos de colégios estaduais 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv679.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv678.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15801


 Dirigentes de clubes cariocas acreditam que a violência ocorre mais fora do que dentro dos 

estádios 

 Corregedor eleitoral participa do 36º Encontro do Colégio de Corregedores 

 Museu da Justiça recebe alunos da Universidade Estácio de Sá 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Intimação pessoal com entrega dos autos é prerrogativa da Defensoria Pública, decide 2ª 

Turma 

 Cinco novas súmulas vinculantes são publicadas no DJe do Supremo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Direito de quitar dívida antes da arrematação não pode premiar inadimplência de má-fé 

 STJ admite retirada de sobrenome em virtude de casamento 

 

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. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, no ramo de Direito Civil 

nos respectivos temas: 

 Direito Civil 

Direitos da Personalidade 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14813
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15605
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294286
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294286
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294258
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Direito-de-quitar-dívida-antes-da-arrematação-não-pode-premiar-inadimplência-de-má–fé
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-admite-retirada-de-sobrenome-em-virtude-de-casamento


Registro Civil - Alteração 

Direito de Vizinhança 
Poluição Sonora 

Guarda 
Suprimento Judicial de Consentimento para Viagem ao Exterior - Mudança de Domicílio 

Posse 
Função Social da Posse 

Propriedade 
Usucapião Ordinário e Extraordinário 

Proteção da Pessoa dos Filhos 
Alienação Parental 
 

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* 

 

 0415613-70.2012.8.19.0001 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j.18.06.2015 e p. 

22.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2581900/registro-civil-alteracao-ps.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2581900/poluicao-sonora.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2581900/suprimento-judicial-consentimento-viagemexteriornexterior-mudanca-domicilio-ps.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2581900/funcao-social-da-posse-ps.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2581900/usucapiao-ordinario-e-extraordinario-ps.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2581900/alienacao-parental-ps.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042927D30C7AB09EC9433269821A91A087C5040A3E523A


EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Criminal nº 8, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a 

autorização judicial para antecipação terapêutica do parto de gêmeos siameses portadores 

de gemelaridade imperfeita, bem como atentado violento ao pudor, com violência 

presumida, por não poder a vítima oferecer resistência. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 102                    Divulgado em 23-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Decreto Federal nº 8.469, de 22.6.2015 - Regulamenta a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 

1998, e a Lei nº 12.853, de 14 de agosto de 2013, para dispor sobre a gestão coletiva de 

direitos autorais. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

COMUNICADO* 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000008
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000008
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8469.htm


Cancelamento de Verbete Sumular 

Comunicamos que o Verbete nº. 329 (“É competente a Câmara Cível Especializada para 

dirimir controvérsia entre associado de plano de saúde e a entidade gestora, ainda que sem 

fins lucrativos e atue sob a modalidade de autogestão”.) foi cancelado, conforme decisão 

do Órgão Especial em 15.06.2015, sendo reproduzido no enunciado 74 do Aviso 15/2015. 

 

Fonte: DJERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ lança campanha de conscientização dos direitos dos idosos 

 Alunos do programa Justiça Cidadã vão participar de curso de especialização em mediação 

 Corregedoria publica novos editais para servidores que optarem por remoção 

 Música no Palácio apresenta a pianista Miriam Grosman 

 Sistema interno de televisão do TJRJ exibe, hoje, debate sobre o Novo CPC 

 TJRJ vai instalar 7ª Vara Cível Regional de Campo Grande 

 Museu da Justiça recebe membros do Colégio de Ouvidores dos TJs 

 Revista da Amaerj estreia seção com presidente do TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Buscas e apreensões requeridas por CPI têm de ser fundamentadas 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 É possível usucapião especial em propriedade menor que o módulo rural da região 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/conf-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15204
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294183
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-possível-usucapião-especial-em-propriedade-menor-que-o-módulo-rural-da-região


Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 
Proposta de Enunciados – Câmaras Cíveis (1ª a 22ª) 

A página de Enunciados no tema Cível encontra-se atualizada com a inclusão do Aviso TJ 

43/2015 que contempla as propostas de enunciados, votadas e aprovadas pelos integrantes 

das Câmaras Cíveis (1ª a 22ª), cuja apuração foi realizada em sessão administrativa, no dia 

12 de junho de 2015, pelo Centro de Estudos e Debates do Tribunal de Justiça. 

 

 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=187832&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=187832&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=187832&integra=1


 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0029263-53.2015.8.19.0000 - des. Rel. Claudia Telles de Menezes, j. 16.06.2015 e p. 

18.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

 0037468-05.2010.8.19.0014 – rel. Des. Gilberto Campista Guarino, j. 10.06.2015 e 

12.06.2015 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F5648D15D934C31AC96DBA8D86BD1536C50409482431
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D785FD7BB167130210C3458CDDB990FDC50408081714


EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0008462-31.2011.8.19.0203 - rel. Des. Fernando Cerqueira, j. 17.06.2015 e p. 19.06.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0031718-25.2014.8.19.0000 – rel. Des. Maria Angélica G. Guerra Guedes, j.16.06.2015 e 

p.22.06.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 101                    Divulgado em 22-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ promove campanha de valorização dos direitos da 3ª idade 

 Evento debate direito ao esquecimento e liberdade de expressão 

 Comissão Mista de Comunicação tem novo membro 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000409C9357305EA0864CCA30A5C353211C9C5040A223E07
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004743B82B4157FBEFCE2D98F6F2D7597AAC5040A054A1B
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14811
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15202


 Ação Social em Belford Roxo faz mais de dois mil atendimentos 

 Tribunal Pleno escolhe novos membros do Órgão Especial 

 'Compartilhe': revista interna do TJRJ já está disponível na versão online 

 Museu da Justiça relembra vida do desembargador Joaquim A. de Vizeu Penalva Santos 

 Professor Joel Rufino lança livro nesta segunda, dia 22 

 Professora argentina visita o TJ para conhecer o sistema de conciliação e mediação 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Fixação de pensão alimentícia em salários mínimos não viola Constituição 

 STF funcionará em regime de plantão em julho 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Honorários de sucumbência devem ser divididos entre todos os advogados que atuaram na 

causa 

 

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. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos de Direito do 

Consumidor e Direito Tributário nos respectivos temas: 

 Direito do Consumidor 

Contratos 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14810
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/15301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14808
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294031
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=294070
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Honorários-de-sucumbência-devem-ser-divididos-entre-todos-os-advogados-que-atuaram-na-causa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Honorários-de-sucumbência-devem-ser-divididos-entre-todos-os-advogados-que-atuaram-na-causa


Descumprimento da Prestação de Serviço em Casamento 

Superendividamento 

 
Fato do Produto ou Serviço 

Acidente de Consumo 

Responsabilidade Objetiva 

Acidente em Parque de Diversão 
 

 Direito Tributário 

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 

ITBI e Promessa de Compra e Venda 
 

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* 

 

 0318173-40.2013.8.19.0001 - rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva – j. 10.06.2015 e p. 

15.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/descumprimento-da-prestacao-de-servico-em-casamento-2.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/superendividamento-2.pdf
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(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Parque Irajá vai receber ônibus da Justiça itinerante no dia 28/6 

 Ação Social em São João de Meriti, neste sábado, oferece serviços gratuitos e promove 

casamentos 

 Paz no Futebol entra em discussão no TJ na próxima sexta-feira 

 Presidente do TJRJ participa do 103º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes dos 

TJs 

 'A Memória de Todos Nós': livro será debatido na Emerj no dia 25/6 

 

Fonte: TJERJ 

 

* AVISO TJ nº 15/2015 

 

* Texto consolidado, com a inclusão dos enunciados nºs. 69 a 75. 
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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador 

Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, na forma do art. 6º-A, § 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, a síntese dos julgamentos 

realizados nos conflitos de competência entre Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis 

especializadas, com eficácia vinculante, cujas deliberações são de observância obrigatória 

para todos os Órgãos do Tribunal, conforme o disposto na norma regimental supracitada: 

1. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de recursos interpostos em execuções fiscais 

deflagradas em decorrência de multa administrativa imposta pelo PROCON. 

Referência: Conflito de Competência nº 0064993-96.2013.8.19.0000. Julgamento em 

27/01/14. Relator Desembargador Nagib Slaibi. 

2. 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: verbete n º 313, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência nº 0001113-

96.2014.8.19.0000. Julgamento em 17/02/14. Relator Desembargador Jessé Torres. 

3. Exclui-se da competência das Câmaras Cíveis Especializadas demandas em que o Estado 

do Rio de Janeiro ocupe o polo passivo da relação processual, ainda que na condição de 

litisconsorte. 

Referência: Conflito de Competência nº 0066610-91.2013.8.19.0000. Julgamento em 

24/03/14. Relator Desembargador Antonio Eduardo F. Duarte. 

4. 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: verbete n º 302, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência nº 0004766-

09.2014.8.19.0000. Julgamento em 24/03/14. Relator Desembargador Jessé Torres. 

5. 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: verbete n º 303, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência nº 0006866-

34.2014.8.19.0000. Julgamento em 24/03/14. Relator Desembargador Henrique Figueira. 

6. 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. 
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Referência: verbete n º 304, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência nº 0010077-

78.2014.8.19.0000. Julgamento em 24/03/14. Relator Desembargador Luiz Fernando 

Ribeiro de Carvalho. 

7. 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: verbete n º 305, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência nº 0007439-

72.2014.8.19.0000. Julgamento em 24/03/14. Relator Desembargador Jessé Torres. 

8. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de ação ajuizada por 

condomínio edilício, fundada na inexecução ou má prestação de serviço de fornecimento de 

água e esgoto sanitário, salvo se o fornecedor for pessoa jurídica de direito público. 

Referência: Conflito de Competência nº 0008043-33.2014.8.19.0000. Julgamento em 

28/04/14. Relator Desembargador Roberto de Abreu e Silva 

9. 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: verbete nº 306, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência nº 001916-

79.2014.8.19.0000. Julgamento em 05/05/14. Relator Desembargador Ricardo Rodrigues 

Cardozo. 

10. 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. 

Referência: verbete nº 307, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência nº 0068179-

30.2013.8.19.0000. Julgamento em 05/05/14. Relator Desembargador Ricardo Rodrigues 

Cardozo. 

11. 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: verbete nº 308, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência nº 0067843-

26.2013.8.19.0000. Julgamento em 26/05/14. Relator Desembargador Cláudio de Mello 

Tavares. 

12. 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. 
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Referência: verbete nº 309, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência n º 0022141-
23.2014.8.19.0000. Julgamento em 26/05/14. Relator Desembargador Fernando Foch de 
Lemos Arigony da Silva. 
Enunciado cancelado em sessão do E. Órgão Especial de 04/05/2015. Aviso TJ 33, de 

07/05/2015. 

13. 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: verbete nº 310, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência n º 0012599-

78.2014.8.19.0000. Julgamento em 26/05/14. Relator Desembargador Marcus Quaresma 

Ferraz. 

14. 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: verbete nº 311, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência n º 0015946-

22.2014.8.19.0000. Julgamento em 26/05/14. Relator Desembargador Marcus Quaresma 

Ferraz. 

15. 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: verbete nº 312, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência n º 0006066-

06.2014.8.19.0000. Julgamento em 02/06/14. Relator Desembargador Roberto de Abreu e 

Silva. 

16. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de ação ajuizada por pessoa 

jurídica, fundada na inexecução ou má prestação de serviço de fornecimento de água e 

esgoto sanitário, salvo se o fornecedor for pessoa jurídica de direito público. 

Referência: Conflito de Competência nº 0022021-77.2014.8.19.0000. Julgamento em 

09/06/14. Relator Desembargador Luiz Felipe Haddad. 

17. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de recursos que versem exclusivamente sobre 

honorários advocatícios de sucumbência. 

Referência: Conflito de Competência nº 0004509-81.2014.8.19.0000. Julgamento em 

09/06/14. Relator Desembargador Luiz Zveiter. 

18. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de recursos interpostos em 

execuções hipotecárias fundadas em contratos de financiamento para aquisição de imóvel, 

regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, ainda que o credor esteja sob o regime de 

liquidação extrajudicial. 

Referência: Conflito de Competência nº 0006534-67.2014.8.19.0000. Julgamento em 
09/06/14. Relator Desembargador Jessé Torres. 
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Enunciado cancelado em sessão do E. Órgão Especial de 04/05/2015. Aviso TJ 33, de 

07/05/2015. 

19. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de demandas fundadas em 

relação de consumo sendo irrelevante se se trata da fase de conhecimento ou da fase de 

cumprimento da sentença. 

Referência: Conflito de Competência nº 0014636-78.2014.8.19.0000. Julgamento em 

09/06/14. Relator Desembargador Jessé Torres. 

20. 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: verbete nº 326, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência n º 0024157-

47.2014.8.19.0000. Julgamento em 30/06/14. Relator Desembargador Fernando Foch. 

21. Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis Especializadas as demandas que 

resultem de acidente de trânsito e não envolvam contrato de transporte. 

Referência: verbete nº 314, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência nº 0018197-

13.2014.8.19.0000. Julgamento em 07/07/14. Relator Desembargadora Gizelda Leitão 

Teixeira. 

22. 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: verbete nº 316, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência n º 0006598-

77.2014.8.19.0000. Julgamento em 14/07/14. Relator Desembargador Fernando Foch de 

Lemos Arigony da Silva. 

23. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de demanda relacionada à incorporação 

imobiliária, em que é ré pessoa física interessada na alienação de imóvel, que contrata 

serviço de sociedade empresária urbana, para consultoria, estudo de projetos arquitetônico 

e urbanístico, obtenção de licenças ambientais e de construção, destinado a 

empreendimento imobiliário por não ser o seu destinatário final. 

Referência: Conflito de Competência nº 0011728-48.2014.8.19.0000. Julgamento em 

21/07/14. Relator Desembargador Jessé Torres. 

24. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento dos embargos infringentes, que 

versem sobre matéria de consumo, distribuídos após 02/09/13, ainda que os recursos 

anteriores tenham sido apreciados por Câmara Cível. 

Referência: Conflito de Competência nº 0022664-35.2014.8.19.0000. Julgamento em 

04/08/14. Relator Desembargador Luiz Zveiter. 

http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0014636-78.2014.8.19.0000
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=0024157-47.2014.8.19.0000
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800461
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800461
http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0006598-77.2014.8.19.0000
http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0006598-77.2014.8.19.0000
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400800247
http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0022664-35.2014.8.19.0000


25. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de ação de cobrança movida 

por usuário de serviço de telefonia, que tenha por objeto a emissão de ações em quantidade 

inferior à prevista no contrato de adesão. 

Referência: Conflito de Competência nº 0015170-22.2014.8.19.0000. Julgamento em 

18/08/14. Relatora Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira. 

26. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de demanda judicial 

estabelecida entre instituição de previdência privada e seus participantes. 

Referência: Conflito de Competência nº 0011042-56.2014.8.19.0000. Julgamento em 
18/08/14. Relator Desembargador Antonio Eduardo Ferreira Duarte. 
Enunciado cancelado em sessão do E. Órgão Especial de 04/05/2015. Aviso TJ 33, de 

07/05/2015. 

27. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento dos feitos referentes a contrato de seguro 

saúde coletivo, uma vez que a empresa contratante do seguro não é destinatária final, nem 

vulnerável técnica, econômica ou juridicamente. 

Referência: Conflito de Competência nº 0007028-29.2014.8.19.0000. Julgamento em 

25/08/14. Relator Desembargador Roberto de Abreu e Silva. 

28. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de demanda ajuizada em face 

da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI por participante do 

plano de previdência complementar postulando a incorporação de determinado benefício. 

Referência: Conflito de Competência nº 0020765-02.2014.8.19.0000. Julgamento em 
01/09/14. Relator Desembargador Fernando Foch. 
Enunciado cancelado em sessão do E. Órgão Especial de 04/05/2015. Aviso TJ 33, de 

07/05/2015. 

29. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de ações fundadas em 

responsabilidade civil da Santa Casa de Misericórdia pela má prestação de serviços médicos 

hospitalares. 

Referência: Conflito de Competência nº 0022174-13.2014.8.19.0000. Julgamento em 

01/09/14. Relator Desembargador Roberto de Abreu e Silva. 

30. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de ação monitória embasada 

no inadimplemento de mensalidades escolares 

Referência: Conflito de Competência nº 0028227-10.2014.8.19.0000. Julgamento em 

01/09/14. Relatora Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira. 

31. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de ação civil pública proposta 

pelo PROCON, autarquia pública estadual, com vistas ao ressarcimento de consumidores 

atingidos por inundação decorrente do rompimento de adutora de água por se tratar de 

ação que envolve direito do consumidor que teve curso perante Vara Empresarial. 
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Referência: Conflito de Competência nº 0029913-37.2014.8.19.0000. Julgamento em 

08/09/14. Relatora Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira. 

32. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de ação de cobrança fundada no 

inadimplemento de contrato de prestação de serviços de contabilidade contratados entre 

pessoas jurídicas, pois não verificada hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. 

Referência: Conflito de Competência nº 0032212-84.2014.8.19.0000. Julgamento em 

08/09/14. Relatora Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira. 

33. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de ação de cobrança proposta por hospital da 

rede particular em face de paciente, que não é titular de seguro de saúde. 

Referência: Conflito de Competência nº 0020234-13.2014.8.19.0000. Julgamento em 

29/09/14. Relator Desembargador Marcus Quaresma Ferraz. 

34. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de demandas, em que policial 

militar postula a condenação da Caixa Beneficente da Polícia Militar, entidade privada de 

previdência suplementar, ao pagamento de auxílio invalidez. 

Referência: Conflito de Competência nº 0031609-11.2014.8.19.0000. Julgamento em 
29/09/14. Relator Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo. 
Enunciado cancelado em sessão do E. Órgão Especial de 04/05/2015. Aviso TJ 33, de 

07/05/2015. 

35. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de demanda indenizatória 

ajuizada por Igreja Evangélica, embasada em indevida inscrição em cadastro restritivo de 

crédito. 

Referência: Conflito de Competência nº 0039474-85.2014.8.19.0000. Julgamento em 

29/09/14. Relatora Desembargadora Gizelda Leitão Teixeira. 

36. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de demanda indenizatória movida em face de 

fornecedora de serviço de telefonia, em razão da instalação de poste em local prejudicial 

aos interesses do usuário. 

Referência: Conflito de Competência nº 0046972-38.2014.8.19.0000. Julgamento em 

29/09/14. Relator Desembargador Marcus Quaresma Ferraz. 

37. 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: verbete 327, da Súmula TJ-RJ. Conflito de Competência nº 0032560-

05.2014.8.19.0000. Julgamento em 29/09/14. Relator Desembargador Mauro Dickstein. 

38. É competente a Câmara Especializada para dirimir controvérsia referente à prestação de 

serviço por pessoa física a pessoa jurídica na qualidade de destinatária final. 
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Referência: verbete 328, da Súmula do TJ-RJ. Conflito de Competência nº 0023072-

26.2014.8.19.0000. Julgamento em 29/09/14. Relator Desembargador Claudio de Mello 

Tavares. 

39. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de ação monitória, tendo por 

objeto o inadimplemento de prestações decorrentes de contrato global de relacionamento 

comercial e financeiro, Giro Fácil, conta empresarial, firmado por instituição financeira e 

pessoa jurídica. 

Referência: Conflito de Competência nº 0033404-52.2014.8.19.0000. Julgamento em 

29/09/14. Relator Desembargador Mauro Dickstein. 

40. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de ação proposta por 

condomínio edilício em face de empresário individual, fundada na má prestação ou na 

inexecução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de central interfônica, de 

portões automáticos, de semáforos, de antena coletiva de televisão, de sistema de 

monitoramento de imagem e de luzes de emergência. 

Referência: Conflito de Competência nº 0022976-11.2014.8.19.0000. Julgamento em 

13/10/14. Relator Desembargador Fernando Foch. 

41. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de demanda proposta por 

condomínio edilício, em face de concessionária de energia elétrica, tendo por objeto a 

inexecução ou má prestação dos serviços pelo fornecedor. 

Referência: Conflito de Competência nº 0038620-91.2014.8.19.0000. Julgamento em 

13/10/14. Relator Desembargador Mauro Dickstein. 

42. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de ação de cobrança ajuizada por associação 

de moradores sem fins lucrativos em face de associados ou não, em virtude de serviços 

prestados. 

Referência: Conflito de Competência nº 0063944-20.2013.8.19.0000. Julgamento em 

13/10/14. Relator Desembargador Luiz Zveiter. 

43. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de demanda anulatória de fiança, 

estabelecida para garantir contrato de mútuo firmado por pessoa jurídica e instituição 

financeira. 

Referência: Conflito de Competência nº 0047966-66.2014.8.19.0000. Julgamento em 

20/10/14. Relator Desembargador Marcus Quaresma Ferraz 

44. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de demanda que tem por 

objeto indenização por danos material e moral, em razão de defeito em veículo, objeto de 

arrendamento mercantil firmado por pessoa jurídica, para uso exclusivo do sócio. 

Referência: Conflito de Competência nº 0044079-74.2014.8.19.0000. Julgamento em 

20/10/14. Relator Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo. 
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45. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de demanda de cobrança embasada no 

inadimplemento de diárias do “pátio legal”. 

Referência: Conflito de Competência nº 0032252-66.2014.8.19.0000. Julgamento em 

20/10/14. Relator Desembargador Antonio Eduardo Ferreira Duarte. 

46. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de demanda fundada em responsabilidade de 

estabelecimento hospitalar, resultante da queda de visitante de um elevador do nosocômio. 

Referência: Conflito de Competência nº 0016819-22.2014.8.19.0000. Julgamento em 

27/10/14. Relator Desembargador Luiz Felipe Haddad. 

47. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de demanda envolvendo contrato de seguro 

firmado por transportadora e seguradora. 

Referência: Conflito de Competência nº 0020665-47.2014.8.19.0000. Julgamento em 

27/10/14. Relator Desembargador Nagib Slaibi Filho. 

48. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de demanda indenizatória 

decorrente de publicação indevida de conteúdo difamatório em rede social. 

Referência: Conflito de Competência nº 0038690-11.2014.8.19.0000. Julgamento em 

27/10/14. Relator Desembargador Claudio de Mello Tavares. 

49. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de ação proposta por aluno em 

face de instituição de ensino, com fundamento na ocorrência de falha na prestação do 

serviço, em que se postula a realização de provas e entrega de trabalho, referente ao 

período em que o consumidor se encontrava afastado para tratamento de saúde. 

Referência: Conflito de Competência nº 0037106-06.2014.8.19.0000. Julgamento em 

27/10/14. Relator Desembargador Luiz Zveiter. 

50. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de demanda atinente a 

contrato de prestação de serviços, estabelecida entre administradora de imóveis, sociedade 

empresária, e a proprietária, locadora do bem. 

Referência: Conflito de Competência nº 0026641-35.2014.8.19.0000. Julgamento em 

03/11/14. Relator Desembargador Celso Ferreira Filho. 

51. É competente a Câmara Cível Especializada para apreciar recurso em ação indenizatória 

contra concessionária de serviço público, sendo autor consumidor por equiparação, vítima 

de acidente de consumo por fato do produto ou do serviço. 

Referência: Conflito de Competência nº 0043314-06.2014.8.19.0000. Julgamento em 

03/11/2014. Relator Desembargador Mauro Dickstein.´ 

52. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de demanda, que verse sobre 

contrato firmado por pessoas jurídicas, que tenha por objeto a prestação de serviços de 

monitoramento e localização de frota de veículos e o roubo de caminhão com a carga 

transportada. 
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Referência: Conflito de Competência nº 0046335-87.2014.8.19.0000. Julgamento em 

03/11/14. Relator Desembargador Marcus Quaresma Ferraz 

53. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de demandas que resultem de 

acidente de trânsito envolvendo contrato de transporte, ainda que na fase pré-contratual, o 

que se verifica se o evento ocorre quando a vítima já havia feito sinal para o coletivo que 

atendeu ao chamado. 

Referência: Conflito de Competência nº 0038750-81.2014.8.19.0000. Julgamento em 

10/11/14. Relator Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira 

54. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de demanda indenizatória oriunda de acidente 

sofrido na calçada de acesso a instituição financeira por não guardar relação com a 

prestação de serviços bancários. 

Referência: Conflito de Competência nº 0044968-28.2014.8.19.0000. Julgamento em 

10/11/14. Relator Desembargador Agostinho Teixeira 

55. É competente a Câmara Cível Especializada para dirimir controvérsia entre instituição de 

ensino e aluno fundada em inadimplemento de mensalidade escolar. 

Referência: Conflito de Competência nº 0043818-12.2014.8.19.0204. Julgamento em 

10/11/14. Relator Desembargador Mauro Dickstein. 

56. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de demanda, que tenha por objeto a alegação 

de suposto erro médico ocorrido em 1989, cuja pretensão deduzida, após a edição do 

Código de Defesa do Consumidor, esteja fundada no Código Civil. 

Referência: Conflito de Competência nº 0045378-86.2014.8.19.0000. Julgamento em 

17/11/2014. Relator Desembargador Luiz Zveiter. 

57. Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de demandas que versem sobre contrato de 

compra e venda de imóvel firmado entre particulares, os quais não ostentam a qualidade de 

fornecedor e consumidor, ainda que tenha havido a intermediação de imobiliária na sua 

celebração. 

Referência: Conflito de Competência nº 0054054-23.2014.8.19.0000. Julgamento em 

24/11/2014. Relatora Desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira. 

58. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas dirimir controvérsia relativa à aquisição de 

imóvel, por pessoa física, de instituição financeira, que detém a propriedade do bem 

vendido em razão de financiamento à incorporação do correspondente empreendimento 

imobiliário. 

Referência. Conflito de Competência nº 0048425-68.2014.8.19.0000. Julgamento em 

1º/12/14. Relator Desembargador Luiz Zveiter 

59. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas resolver litígios decorrentes do 

inadimplemento do pagamento da prestação de imóvel alienado por sociedade empresária 

vendedora a adquirente, pessoa física, na condição de destinatário final. 
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Referência. Conflito de Competência nº 0055283-18.2014.8.19.0000. Julgamento em 

1º/12/14. Relator Desembargador Luiz Zveiter. 

60. Não há relação de consumo nos serviços prestados por advogados, seja por incidência 

de norma específica, no caso a Lei nº 8.906/94, seja por não ser atividade fornecida no 

mercado de consumo. 

Referência. Conflito de Competência nº 0059203-97.2014.8.19.0000. Julgamento em 

12/01/15. Relator Desembargador Luiz Zveiter. 

61. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas dirimir controvérsias atinentes à alienação 

imobiliária realizada por incorporadora, pessoa jurídica, a adquirente, pessoa física, na 

condição de destinatário f i n a l . 

Referência. Conflito de Competência nº 0058301-47.2014.8.19.0000. Julgamento em 

26/01/15. Relator Desembargador Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos. 

62. É competente a Câmara Cível Especializada para apreciar recurso em ação indenizatória 

contra empresa de factoring, sendo autor consumidor por equiparação, por protesto 

alegadamente indevido, do qual resultou a negativação injustificada de seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito. 

Referência. Conflito de Competência nº 0054009-19.2014.8.19.0000. Julgamento em 

26/01/15. Relator Desembargador Mauro Dickstein. 

63. É competente a Câmara Cível não Especializada para dirimir controvérsia decorrente da 

aplicação de norma técnica obrigatória, expedida pela ABNT, a cursos de formação 

especializada. 

Referência. Conflito de Competência nº 0044242-54.2014.8.19.0000. Julgamento em 

26/01/15. Relator Desembargador Jessé Torres. 

64. As Câmaras Cíveis não Especializadas são competentes para julgar os recursos oriundos 

de ações de regresso ajuizadas por seguradoras, sub-rogadas nos direitos indenizatórios dos 

seus segurados, contra o causador do dano. 

Referência. Conflito de Competência nº 0044591-57.2014.8.19.0000. Julgamento em 

09/02/15. Relatora Desembargadora Maria Augusta Vaz. 

65. Compete às Câmaras Cíveis não especializadas o julgamento dos recursos correlatos às 

demandas intentadas por empresas prestadoras de serviços na área da construção civil, ou 

de empreitada à mesma jungida, em face de administradoras de “shopping centers”, uma 

vez que não se caracteriza a figura do destinatário final, ou consumidor intermediário, 

quanto ao polo passivo, por ausência de vulnerabilidade. 

Referência. Conflito de Competência nº 0042285-18.2014.8.19.0000. Julgamento em 

23/02/15. Relator Desembargador Luiz Felipe Haddad. 
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66. Compete às Câmaras Cíveis especializadas o julgamento de demandas fundadas em 

responsabilidade civil, deduzidas em face de pessoa de cooperação governamental, ainda 

que na condição de consumidor por equiparação. 

Referência. Conflito de Competência nº 0060017-12.2014.8.19.0000. Julgamento em 

02/03/15. Relator Desembargador Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos. 

67. Compete às Câmaras Cíveis especializadas o julgamento de demandas envolvendo 

sociedades empresárias em que uma delas encontre-se em situação de vulnerabilidade 

técnica por não deter os conhecimentos necessários para a demonstração da alegada falha 

na prestação de serviços. 

Referência. Conflito de Competência nº 0054522-84.2014.8.19.0000. Julgamento em 

02/03/15. Relator Desembargador Luiz Zveiter. 

68. A presença de ente público em lide secundária atrai a competência de Câmara Cível não 

especializada para o julgamento de recurso, ainda que a lide principal seja dirigida a 

sociedade de economia mista estadual e a relação entre esta e o autor seja de natureza 

consumerista. 

Referência. Conflito de Competência nº 0000039-70.2015.8.19.0000. Julgamento em 

02/03/15. Relator Desembargador Jessé Torres. 

69. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas, o julgamento das demandas que envolvam 

contrato de financiamento imobiliário entre cooperativa e cooperativado. 

Referência. Conflito de Competência nº 0051024-77.2014.8.19.0000. Julgamento em 

09/03/15. Relatora Desembargadora Katia Jangutta 

70. Compete às Câmaras Cíveis Especializadas o julgamento de ações fundadas em 

responsabilidade civil da Santa Casa de Misericórdia pela má prestação de serviços 

funerários. 

Referência. Conflito de Competência nº 0001343-07.2015.8.19.0000. Julgamento em 

30/03/15. Relator Desembargador Luiz Zveiter. 

71. É competente a Câmara Cível Especializada para dirimir controvérsia referente a 

contrato de fornecimento de energia elétrica prestado em estabelecimento comercial, 

firmado entre a concessionária de serviço público e a pessoa física, na qualidade de 

destinatária final do serviço. 

Referência. Conflito de Competência nº 0057819-02.2014.8.19.0000. Julgamento em 

30/03/15. Relator Desembargador Jessé Torres. 

72. “Em demandas com fundamento na ocorrência de protesto indevido de duplicata 

mercantil, ainda que litiguem somente pessoas jurídicas, a competência é das Câmaras 

Cíveis especializadas em face da existência de relação de consumo por equiparação.” 
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Referência. Conflito de Competência nº 0062816-28.2014.8.19.0000. Julgamento em 

06/04/15. Relator Desembargador Luiz Zveiter. Retificação do enunciado 72 em sessão de 

13/04/15. 

73. “É competente a Câmara Cível especializada para dirimir controvérsia entre seguradora 

e terceiro, referente a contrato de seguro firmado com empresa transportadora, por sinistro 

decorrente de acidente de veículo de que resultou danos a passageiro, por ser este 

beneficiário e destinatário final”. 

Referência. Conflito de Competência nº 0064156-07.2014.8.19.0000. Julgamento em 

13/04/15. Relator Desembargador Mauro Dickstein. 

74. “É competente a Câmara Cível Especializada para dirimir controvérsia entre associado 

de plano de saúde e a entidade gestora, ainda que sem fins lucrativos e atue sob a 

modalidade de autogestão”. 

Referência. Conflito de Competência nº 0017382-79.2015.8.19.0000. Julgamento em 

18/05/15. Relator Desembargador Mauro Dickstein. 

75. "Não há relação de consumo em negócio profissional de parceria, em que o contratante 

utiliza-se dos serviços de seu contratado, profissional autônomo, para oferecê-los ou 

repassá-los a terceiros." 

Referência. Conflito de Competência nº 0001787-40.2015.8.19.0000. Julgamento em 

18/05/15. Relator Desembargador Maurício Caldas Lopes 

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2015. 

Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho 
Presidente do Tribunal de Justiça 

Fonte: DJERJ 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 ICMS por estimativa deve ser previsto em lei, decide Plenário 

 Três novas súmulas vinculantes foram aprovadas na sessão desta quinta (18) 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400802109
http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0064156-07.2014.8.19.0000
http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0017382-79.2015.8.19.0000
http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0001787-40.2015.8.19.0000
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293969
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293963


 Usuário de plano de saúde coletivo pode mover ação contra operadora 

 Valor incontroverso depositado por ordem judicial também entra no cálculo de honorários 

 Plano de saúde é condenado a prestar home care mesmo sem previsão contratual 

 Origem de droga exige exame de provas e não pode ser avaliada em habeas corpus 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Enunciado – Teses Vinculantes – Aviso TJ 15/2015 

Publicação Diário da Justiça Eletrônico DJERJ 19.06.2015 

Síntese dos julgamentos realizados nos conflitos de Competência entre Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis Especializadas, com eficácia vinculante, cujas deliberações são de 

observância obrigatória para todos os Órgãos do Tribunal. Os Conflitos de Competência - 

Aviso TJ 15/2015 podem ser visualizados na página Conflitos de Competência - Câmaras 

Cíveis e Câmaras Cíveis especializadas em Direito do Consumidor no Banco do 

Conhecimento. 

 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Usuário-de-plano-de-saúde-coletivo-pode-mover-ação-contra-operadora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Valor-incontroverso-depositado-por-ordem-judicial-também-entra-no-cálculo-de-honorários
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Plano-de-saúde-é-condenado-a-prestar-home-care-mesmo-sem-previsão-contratual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Origem-de-droga-exige-exame-de-provas-e-não-pode-ser-avaliada-em-habeas-corpus
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/conf-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/conf-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/conflito-de-competencia-direito-do-consumidor
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/conflito-de-competencia-direito-do-consumidor
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0203473-22.2011.8.19.0001 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia – j. 02.06.2013 e p. 

03.06.2015 

 

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 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 99                      Divulgado em 18-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004570971EE2B3B8877308CB45D95300D7DC504062B6461


 Lei Federal nº 13.135, de 17.6.2015 - Altera as Leis nº 8.213, de 24 de julho de 1991, nº 

10.876, de 2 de junho de 2004, nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e nº 10.666, de 8 de 

maio de 2003, e dá outras providências. Mensagem de veto 

 

 Medida Provisória nº 676, de 17.6.2015 - Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. 

 

 Decreto Federal nº 8.468, de 17.6.2015 - Altera o Decreto nº 3.035, de 27 de abril de 1999, 

que delega competência para a prática dos atos que menciona. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Alunos do Colégio de São Bento visitam o TJRJ 

 Palestra da Emerj debate os efeitos da publicidade no consumo infantil 

 Crime na Lagoa: Justiça ouve testemunhas de acusação e defesa 

 Alunos de Teresópolis participarão de 'audiência simulada' 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Plenário: Habeas Data é adequado para obtenção de informações fiscais 

 Ministros aprovam duas novas súmulas vinculantes 

 Constituição estadual pode exigir lei complementar além dos casos previstos na CF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Msg/VEP-213.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv676.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8468.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14805
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293899
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293867
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293898


 Para Quarta Turma, ação indenizatória contra prestadora de serviço público prescreve em 

cinco anos 

 Primeira Turma corrige equívoco na concessão de benefício a segurado do INSS 

 

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. 

•Veplan Hotéis e Turismo Sa. (Em recuperação Judicial) 
•Massa Falida de Geotecnica Sa. 
•Massa Falida de Togil Lanches Ltda Epp e/ou Massa Falida de Antitese Epp 
•Delta Construções 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* 

 

 0016389-47.2008.8.19.0205 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt - j. 10.06.2015 

e p. 15.06.2015 

 

 0020611-47.2015.8.19.0000 - rel. Des. Carlos Eduardo Freire Roboredo – j. 26.05.2015 e p. 

02.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Para-Quarta-Turma,-ação-indenizatória-contra-prestadora-de-serviço-público-prescreve-em-cinco-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Para-Quarta-Turma,-ação-indenizatória-contra-prestadora-de-serviço-público-prescreve-em-cinco-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Primeira-Turma-corrige-equívoco-na-concessão-de-benefício-a-segurado-do-INSS
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/atual-prev-massas-falidas-09-06-2015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/atual-prev-massas-falidas-09-06-2015.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/atual-prev-massas-falidas-09-06-2015.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=000410160891AAD703FFB2E7CC1D44BA9C4EC50408010103
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201505905466


EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 98                      Divulgado em 17-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei nº 13.134, de 16.6.2015 - Altera as Leis nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o 

Programa do Seguro-Desemprego e o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), nº 10.779, de 25 de novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro-

desemprego para o pescador artesanal, e nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe 

sobre os planos de benefícios da Previdência Social; revoga dispositivos da Lei nº 7.998, de 

11 de janeiro de 1990, e as Leis nº 7.859, de 25 de outubro de 1989, e no 8.900, de 30 de 

junho de 1994; e dá outras providências. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13134.htm


 

 Sábado, 20 de junho, é dia de Justiniano e Teodora no 'Por Dentro do Palácio' 

 Mutirão carcerário vai analisar prisões provisórias do estado do Rio 

 Exposição 'Mulher, Direito e Sociedade: o feminino na construção da Justiça' no Fórum de 

Itaboraí 

 Jornada de Direito Civil debate o tema Doações 

 Desembargadores negam recurso de banco em processo de cobrança indevida 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Ministro Edson Fachin é empossado no STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Sexta Turma admite desconto de pena pela leitura 

 Benfeitorias no imóvel não devem ser consideradas em ação revisional de aluguel 

 Fernandinho Beira-Mar não terá acesso a livro que expõe segurança em penitenciárias 

federais 

 Devedor não pode resgatar quantia incontroversa depositada em juízo 

 Prazos processuais ficam suspensos de 2 a 31 de julho 

 

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 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14310
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14901
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293720
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sexta-Turma-admite-desconto-de-pena-pela-leitura
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Benfeitorias-no-imóvel-não-devem-ser-consideradas-em-ação-revisional-de-aluguel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Fernandinho-Beira–Mar-não-terá-acesso-a-livro-que-expõe-segurança-em-penitenciárias-federais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Fernandinho-Beira–Mar-não-terá-acesso-a-livro-que-expõe-segurança-em-penitenciárias-federais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Devedor-não-pode-resgatar-quantia-incontroversa-depositada-em-juízo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prazos-processuais-ficam-suspensos-de-2-a-31-de-julho
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada


PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos de Direito 

Civil e Direito do Consumidor nos respectivos temas: 

 Direito Civil 
Condomínio Edilício 

Condômino Antissocial 
Direito à Voto Proporcional à Fração Ideal 

Contratos 
Imóvel em Construção - Atraso na Entrega 
Índice de Reajuste do Sistema Financeiro de Habitação 
Rescisão de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Devolução de 
Arras 
Seguro de Veículo - Questionário de Avaliação - Boa-Fé Objetiva 

 Direito do Consumidor 
Fato do Produto ou Serviço 

Consumidor por Equiparação 

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* 

 

 0007874-60.2007.8.19.0204 – rel. Des. Gilberto Campista Guarino, j. 27.05.2015 e p. 

12.06.2015. 

 

Fontes: EJURIS e Décima Quarta Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cond-antissocial.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/direito_a_voto_proporcional_a_fracao_ideal.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/imovel-construcao-atraso-entrega1.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/indice-reajuste-habitacao.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/resc-promessa-compra-venda-devolucao-arras.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/resc-promessa-compra-venda-devolucao-arras.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/seguro-de-veiculo-questionario-de-avaliacao-boa-fe-objetiva.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/consumidor-equiparacao.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BDF4814C67DBDC19EB5C9DE7CCB8D737C5040461013F


Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 18, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos ao 

desrespeito com o usuário de transporte coletivo e portador de necessidades especiais e 

responsabilidade civil de shopping center em razão da violação de intimidade em banheiro. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 97                      Divulgado em 16-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.133, de 15.6.2015 - Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.565, de 19 de 

dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, para explicitar a obrigatoriedade do 

uso e da manutenção de sinalizadores ou balizadores aéreos de obstáculos existentes nas 

zonas de proteção dos aeródromos. 

 

Fonte: Presidência da República 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000018
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000018
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13133.htm


 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 'Memórias de Todos Nós': livro sobre ditaduras na América Latina será debatido na Emerj 

 Fórum de Bangu terá simulado de incêndio no dia 26 

 Emerj realiza palestra sobre 'Acesso à Justiça e Processo Judicial Eletrônico' 

 Casamento comunitário atrai centenas de casais ao TJ 

 Juízes e assistentes sociais participam de treinamento para erradicação do sub-registro 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Ministro Edson Fachin é empossado no STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Revelia na ação de divórcio não autoriza exclusão de sobrenome de casada 

 MP pode propor ação civil pública para defender beneficiários do DPVAT 

 Reformado acórdão que autorizou assembleia de condomínio abaixo do quórum 

 

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 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14309
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14701
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293720
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Revelia-na-ação-de-divórcio-não-autoriza-exclusão-de-sobrenome-de-casada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/MP-pode-propor-ação-civil-pública-para-defender-beneficiários-do-DPVAT
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Reformado-acórdão-que-autorizou-assembleia-de-condomínio-abaixo-do-quórum


PJERJ. Comunicamos a disponibilização das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos de 

Direito Tributário nos respectivos temas: 

 Direito Tributário 

Prescrição e Decadência 

Prescrição e ICMS 
Prescrição e IPTU 
Prescrição e IPVA 
Prescrição e ISS 

Contribuições 

Contribuição de Iluminação Pública 

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* 

 

 0300293-35.2013.8.19.0001 - rel. Des. Ines da Trindade Chaves de Melo, j. 10.06.2015 e p. 

15.06.2015 

 

 0011545-43.2015.8.19.0000 - rel. Des. José Muiños Piñeiro Filho, j. 26.05.2015 e p. 

01.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0271205-20.2011.8.19.0001 - rel. Des. José Carlos Varanda dos Santos - j. 13.06.2015 e 

p.15.06.2015 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/prescricao-icms.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/prescricao-iptu.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/prescricao-ipva.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/prescricao-iss.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/contribuicao-iluminacao-publica.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B4C3AFEE21401D131419816FC7DD55E7C50408311906
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046B8345DE5FF81CB25C1C7ACCDCE9CFCBC50404495322
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B2FDD1F64D0574A68B83CA730F214ED2C50408290A14


 

 0015800-45.2012.8.19.0066 – rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira - j. 13.06.2015 e p. 

15.06.2015 

 

 0077992-83.2010.8.19.0001 – rel. Des. Fábio Dutra - j. 22.01.2015 e p. 10.06.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0010451-94.2014.8.19.0000 – rel. Des. Elizabete Alves de Aguiar – j. 10.06.2015 e p. 

12.06.2015. 

 

 0064371-80.2014.8.19.0000 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto – j. 09.06.2015 

e p. 11.06.2015 

 

 0014354-40.2014.8.19.0000 – rel. Des. Katia Maria Amaral – j. 09.06.2015 e p. 12.06.2015. 

 

 0095757-28.2014.8.19.0001 – rel. Des. Katya Maria de Paula Menezes Monnerat – j. 

02.06.2015 e p. 11.06.2015. 

 

 0298740-84.2012.8.19.0001 – rel. Des. Fernando Antônio de Almeida – j. 26.05.2015 e p. 

12.06.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 96                      Divulgado em 15-06-2015 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048D1B77FF68D99202A23AA31BF6B7B3F5C50355395702
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300500367
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000420E580969F7FAC23C334B4569F1AB3B2C50408121135
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000458720A8B332B24E945A6E1D498923680C5040759451E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C8E72E0CD19FF692D11D4208D24796F2C50408055037
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AB020FEBEBA87B650E44F145D98DBA26C50406621158
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B21C1FB8E5128B6EF084652F0FE38CA7C504054D1502


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Justiça absolve Nem de acusação de tráfico na Cruzada São Sebastião 

 TJRJ divulga progressão e promoção de 592 servidores 

 TJRJ realiza mais uma edição da Ação Social em Itaboraí 

 Emerj discute a dimensão simbólica da violência de gênero 

 Emerj debate a questão da liberdade de expressão 

 Comissão Mista de Comunicação Institucional tem novos membros 

 Irmãos de vítima de acidente aéreo receberão indenização da Gol 

 Juizado Especial Criminal de Bangu tem atividades e prazos suspensos nesta segunda, dia 

15 

 Justiça Itinerante faz atendimentos de assistência jurídica na Glória 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Médico pagará multa e indenização por ter adulterado prontuário de paciente 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14509
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14508
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14507
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14506
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14306
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Médico-pagará-multa-e-indenização-por-ter-adulterado-prontuário-de-paciente


 Veículos utilizados no crime ganham finalidade social 

 

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. 

 

 
Sentença Indicada 

 

Impostos/ IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos 
Automotores 

Comarca de Niterói – 5ª Vara Cível 
 
Processo nº: 0002572-69.2010.8.19.0002 
Juíza: Cristiane da Silva Brandão Lima 

 
 

[...] ação indenizatória pelo rito ordinário, em face do Estado do Rio de 
Janeiro e Banco Bradesco S/A [...] contrato de alienação fiduciária em 
relação a um veículo e houve a transferência deste para a referida ré em 
detrimento de ação de busca e apreensão [...] entretanto, seu nome fora 
inscrito na dívida ativa da primeira ré por débito de IPVA do veículo que 
não mais lhe pertencia [...] a obrigação de comunicação da transferência 
era de responsabilidade da autora [...] culpa concorrente entre a autora e 
o segundo réu no que tange à comunicação de transferência do veículo ao 
Estado [...] Quanto ao primeiro réu, inexiste responsabilidade pelos fatos a 
gerar indenização pela inscrição indevida, uma vez que não tinha ciência 
da transferência da propriedade do bem [...] Configurada, pois, a conduta 
ilícita do segundo Réu (Banco) e o nexo causal [...] leia mais 

 

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

na página do Banco de Sentenças. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Veículos-utilizados-no-crime-ganham-finalidade-social
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2010.002.002379-3&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitotributario/0002572-69.2010.8.19.0002.doc
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0137218-48.2012.8.19.0001 - rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho , j. 09.06.2015 e p. 

11.06.2015 

 

 0017744-81.2015.8.19.0000 – rel. Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, j. 

08.06./2015 e p. 09.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000498E1358B1D562ADF452D3A231C2B41F3C50407502143
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048821D281B2F9FF4B6DF31FD21923C924C50405172845


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Desembargador Nagib Slaibi Filho toma posse no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói 

 TJRJ inaugura primeira unidade móvel do Juizado da Violência Doméstica em Campos 

 Juiz condena Consórcio Maracanã a indenizar torcedor impedido de assistir jogo 

 Novo diretor do Desau toma posse 

 Justiça do Rio decreta prisão preventiva do promoter José Phillipe 

 TJRJ lança revista interna 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Plenário nega aposentadoria especial a oficiais de justiça 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Credor fiduciário é responsável solidário pelo pagamento do IPVA 

 Indenização por litigância de má-fé não exige prova de prejuízo à parte contrária 

 Nova redação do Código de Trânsito admite condenação baseada apenas em exame de 

alcoolemia 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14501
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293402
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Credor-fiduciário-é-responsável-solidário-pelo-pagamento-do-IPVA
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Indenização-por-litigância-de-má–fé-não-exige-prova-de-prejuízo-à-parte-contrária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Nova-redação-do-Código-de-Trânsito-admite-condenação-baseada-apenas-em-exame-de-alcoolemia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Nova-redação-do-Código-de-Trânsito-admite-condenação-baseada-apenas-em-exame-de-alcoolemia


 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos de Direito 

Tributário e Direito do Consumidor nos respectivos temas: 

 Direito Tributário 

Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis 
ITBI e Promessa de Compra e Venda 

 Direito do Consumidor 

Fato do Produto ou Serviço 
Consumidor por Equiparação 

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* 

 

 0427553-95.2013.8.19.0001 – rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 26.05.2015 e p. 

09.06.2015 

 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/itbi-prom-compr-venda.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/consumidor-equiparacao.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F775F54177B5AB4FE678D3823C01D94BC504041C1364


 0065430-06.2014.8.19.0000 – rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 27.05.2015 e p. 

08.06.2015 

 

 0047066-71.2014.8.19.0004 – rel. Des. Marcus Basílio, j. 26.05.2015 e p. 29.05.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

NOVO VERBETE SUMULAR DO TJERJ 

 

Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Novo Verbete 

Nº 329 

PLANO DE SAÚDE 
ENTIDADE GESTORA 
IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA JURÍDICA 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
COMPETÊNCIA 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C59FB8BBA7E5A3F7019AB141D25FD21EC504045E274F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F146FE855023DB50E761AAACFE875062C50404385007


“É competente a Câmara Cível Especializada para dirimir controvérsia entre associado de 

plano de saúde e a entidade gestora, ainda que sem fins lucrativos e atue sob a modalidade 

de autogestão”. 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº. 0017382-79.2015.8.19.0000 – Julgamento em 

18/05/2015 – Relator: Desembargador Mauro Dickstein. Votação unânime. 

 

Fonte: DJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ debate a questão da atuação do poder público em relação à crise hídrica 

 'Por Dentro do Palácio' fará visitas teatralizadas nos sábados de junho e julho 

 Justiça Itinerante prioriza atendimento aos domingos para trabalhador que não tem acesso 

à Justiça durante a semana 

 Ciclo de palestras discute 'Direito Civil - Constitucional Contemporâneo' 

 Líderes comunitários do projeto Justiça Cidadã participam do 'Conhecendo o Judiciário - 

Juristur' 

 Homem é condenado a 15 anos de prisão por matar amiga da ex-mulher 

 Justiça Cidadã debate a maioridade penal no TJRJ 

 TJ do Rio inaugura nesta sexta unidade móvel de combate à violência doméstica 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0017382-79.2015.8.19.0000
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14301


NOTÍCIAS STF* 

 

 STF afasta exigência prévia de autorização para biografias 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Vigilância eficaz, por si só, não caracteriza como crime impossível a tentativa de furto em 

comércio 

 Em regime de separação convencional, cônjuge sobrevivente concorre com descendentes 

 

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. Contempla 
todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293336
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Vigilância-eficaz,-por-si-só,-não-caracteriza-como-crime-impossível-a-tentativa-de-furto-em-comércio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Vigilância-eficaz,-por-si-só,-não-caracteriza-como-crime-impossível-a-tentativa-de-furto-em-comércio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Em-regime-de-separação-convencional,-cônjuge-sobrevivente-concorre-com-descendentes
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


 

 0050938-14.2012.8.19.0021 - rel. Des. Antônio Jayme Boente, j. 26.05.2015 e p. 11.06.2015 

 

 0007082-43.2011.8.19.0212 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira – j. 09.06.2015 e p. 

11.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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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=0004F08B862949C7A52ADEE872E255E20547C50407221A46
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047D7A239AA011A837FD25BDA89B39B062C5040751041C


 

 Desembargador do TRF2 lança terceira edição do livro 'Curso de Direito Financeiro 

Brasileiro' 

 Emerj promove palestra sobre violência de gênero 

 Caso João Roberto: Justiça condena ex-PM William de Paula a 18 anos de reclusão 

 Desembargador Roberto de Abreu e Silva recebe Medalha de Honra da Magistratura 

Fluminense 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Liminar garante cumprimento de decisão a partir de publicação da ata de julgamento 

 2ª Turma: busca e apreensão sem mandado judicial é possível em flagrante de crime 

permanente 

 2ª Turma anula condenação de réu preso declarado revel por não ter sido conduzido à 

audiência de instrução 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Recurso contra decisão que rejeita impugnação a loteamento tem caráter administrativo 

 

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 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/14001
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293240
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293229
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293229
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293230
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293230
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Recurso-contra-decisão-que-rejeita-impugnação-a-loteamento-tem-caráter-administrativo


PJERJ. Comunicamos a atualização da pesquisa Prazo para Propositura da Ação Renovatória 

em Contratos no ramo de Direito Civil. 

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* 

 

 0026269-52.2015.8.19.0000 - rel. Des. Claudia Telles de Menezes - j. 02.06.2015 e p. 

08.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

 0051145.88.2003.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Campista Guarino – j. 25.03.2015 e p. 

27.03.2015 

 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

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/10136/31851/prazo-para-propositura-acao-renovatoria.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044B04022CC9D54C20486DC7F372E8A055C50406242B43
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B51DD489DE9D640FFB8897443BAE0537C503573C3106


 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 17, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

solidariedade entre Estado e Município quanto a internação hospitalar de dependente 

químico, face a garantia constitucional do direito à saúde e irregularidades praticadas pelo 

vizinho em imóvel em péssimo estado e não destinado a moradia, inocorrência do direito 

de vizinhança, uso da propriedade e danos moral. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 92                      Divulgado em 09-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Decreto Federal nº 8.465, de 8.6.2015 - Regulamenta o § 1º do art. 62 da Lei nº 12.815, de 

5 de junho de 2013, para dispor sobre os critérios de arbitragem para dirimir litígios no 

âmbito do setor portuário. 

 

 Decreto Federal nº 8.464, de 8.6.2015 - Altera o Decreto nº 8.033, de 27 de junho de 2013, 

que regulamenta o disposto na Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, e as demais 

disposições legais que regulam a exploração de portos organizados e de instalações 

portuárias. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000017
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000017
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8465.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8464.htm


NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Doação de mudas no TJRJ chama atenção para a importância do replantio 

 Crime na Lagoa: menores são ouvidos em audiência 

 Homenagem ao Dia do Meio Ambiente terá distribuição de mudas 

 TJ do Rio vai inaugurar unidade móvel do Juizado de Violência Doméstica em Campos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Rejeitado HC de ex-secretário de Mangaratiba (RJ) acusado de integrar quadrilha 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Passageiro deixado em parada durante viagem de ônibus não terá indenização 

 Segunda Seção definirá hipóteses de devolução em dobro para o consumidor 

 Não há cumulação de indenizações em seguro de vida com cobertura adicional de invalidez 

 

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 – Maio 2015 elaboradas 

pela Equipe da Divisão de Distribuição do Departamento de Autuação e Distribuição Cível - 

Primeira Vice-Presidência em Institucional/ Vice-Presidências. Além da Estatística de 

Distribuição de processos, visualizamos a Digitalização, Indexação, Autuação, Prevenção e 

recebimento dos processos pelo Portal Eletrônico. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13803
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=293163
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Passageiro-deixado-em-parada-durante-viagem-de-ônibus-não-terá-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Segunda-Seção-definirá-hipóteses-de-devolução-em-dobro-para-o-consumidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Não-há-cumulação-de-indenizações-em-seguro-de-vida-com-cobertura-adicional-de-invalidez
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica


Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0024303-35.2012.8.19.0008 - rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 02.06.2015 e p. 

08.06.2015. 

 

 0022135-79.2015.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo Freire Roboredo – j. 26.05.2015 e p. 

08.06.2015. 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0021609-61.2010.8.19.0203 – rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro – j. 02.06.2015 e p. 

08.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0062849-18.2014.8.19.0000 – rel. Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior – j. 27.05.2015 e 

p. 29.05.2015 

 

 0065585-09.2014.8.19.0000 – rel. Des. Marcelo Anátocles – j. 21.05.2015 e p. 27.05.2015 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000453465732DD6A6E52209D4263DB92EEC1C50406375003
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046F4C44B910308F1F63C4B1FB2889C462C50406330D3E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000477BEF29739A4E92CF7A9E657A87BCB52C504062F3352
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042C1D60AB9B35308776F2E5F77F7904D8C50404480827
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D0A85D42FF2BDF6DC7E2F4F047B9C652C504031C3938


 0048611-59.2012.8.19.0001 – rel. Des. Marcelo Anátocles – j. 21.05.2015 e p. 27.05.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

 0408176-80.2009.8.19.0001 – rel. Des. Paulo de Oliveira Lanzellotti Baldez – j. 10.02.2015 e 

p. 03.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 91                      Divulgado em 08-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Decreto nº 8.463, de 5.6.2015- Regulamenta as medidas tributárias referentes à realização, 

no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016 de que trata a Lei 

nº 12.780, de 9 de janeiro de 2013, e altera o Decreto nº 7.578, de 11 de outubro de 2011, 

que regulamenta as medidas tributárias referentes à realização, no Brasil, da Copa das 

Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014 de que trata a Lei nº 12.350, de 

20 de dezembro de 2010, e dá outras providências. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Desembargadora Áurea Pimentel é homenageada em seminário na Emerj 

 Órgão Especial instaura processo administrativo disciplinar contra juiz 

 'Música no Palácio' estreia dia 11/6 com concerto em homenagem aos 450 da cidade Rio de 

Janeiro 

 Justiça Itinerante vai atender na Glória no domingo, dia 14 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041D02A079F88E1C70E3D00B9781E9F8BFC504031C3863
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004891DCC9991A8D0F91B688E1ADDD42542C50405454033
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8463.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13503


 Participantes de programas sociais do TJ do Rio conhecem estação do Guandu 

 Ações que envolvem Furnas têm prazos suspensos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Suspensa liminar que determinava nomeação de candidatos em vagas criadas por lei 

inconstitucional 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Envio de cartão de crédito não solicitado é prática abusiva sujeita a indenização 

 Montadora pagará reparação a vítima por falha de airbag em acidente 

 Imóvel financiado pelo SFH e hipotecado não pode ser objeto de usucapião 

 Falta de credenciamento do mestrado impõe a faculdade obrigação de indenizar aluna 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização da Liminar proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. 

Fernando Cesar Ferreira Viana, no Banco de Ações Civis Públicas, nos autos do processo nº 

0160625-78.2015.8.19.0001, que tramita no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital, versando precipuamente sobre Prática abusiva de venda casada. Linhas de Plano 

pré-pago e pós-pago. 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13401
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292979
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292979
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Envio-de-cartão-de-crédito-não-solicitado-é-prática-abusiva-sujeita-a-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Montadora-pagará-reparação-a-vítima-por-falha-de-airbag-em-acidente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Imóvel-financiado-pelo-SFH-e-hipotecado-não-pode-ser-objeto-de-usucapião
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Falta-de-credenciamento-do-mestrado-impõe-a-faculdade-obrigação-de-indenizar-aluna
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150011452203&FORMA=2&SEF=1&JOB=3751&PAL=&CNJ=20150011452203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento


processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

 

 

Para informações, sugestões e contato: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0495175-31.2012.8.19.0001 – rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, j. 27.05.2015 e p. 

08.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F01C0FB34A816449D9144E57D638AD05C5040622454D
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


Fonte: TJERJ 

 

NOVO VERBETE SUMULAR DO TJERJ 

 

Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Novo Verbete 

Nº 329 

PLANO DE SAÚDE 
ENTIDADE GESTORA 
IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA JURÍDICA 
CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS 
COMPETÊNCIA 

“É competente a Câmara Cível Especializada para dirimir controvérsia entre associado de 

plano de saúde e a entidade gestora, ainda que sem fins lucrativos e atue sob a modalidade 

de autogestão”. 

REFERÊNCIA: Conflito de Competência nº. 0017382-79.2015.8.19.0000 – Julgamento em 

18/05/2015 – Relator: Desembargador Mauro Dickstein. Votação unânime. 

 

Fonte: DJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 90                      Divulgado em 03-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

http://srv85.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0017382-79.2015.8.19.0000


NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Presidente do TJRJ: 'Até quando reféns de corrupção e violência?' 

 Abertas as inscrições para o seminário 'Discriminação Zero' 

 TJRJ empossa 126 novos servidores 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 2ª Turma aplica princípio da insignificância a furto de peças no valor de R$ 4 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Para Terceira Turma, perito não pode atuar em processo quando é parte em ação idêntica 

 Avalista não consegue se liberar de título não prescrito cobrado em ação monitória 

 Advogado omite condenação de cliente em recurso, e ministros determinam comunicação 

à OAB 

 

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. Contempla 

todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13301
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292855
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Para-Terceira-Turma,-perito-não-pode-atuar-em-processo-quando-é-parte-em-ação-idêntica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Avalista-não-consegue-se-liberar-de-título-não-prescrito-cobrado-em-ação-monitória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Advogado-omite-condenação-de-cliente-em-recurso,-e-ministros-determinam-comunicação-à-OAB
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Advogado-omite-condenação-de-cliente-em-recurso,-e-ministros-determinam-comunicação-à-OAB
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao


Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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* 

 

 0077446-91.2011.8.19.0001 – rel. Des. Myriam Medeiros da Fonseca Costa, j. 30.04.2015 e 

p. 05.05.2015 

 

Fonte: Quarta Câmara Cível 

 

 0019200-50.2012.8.19.0007 - rel. Designado Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto – j. 

26.05.2015 e p. 03.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

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/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2011.001.064609-1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000493F67D97B0B80DAF31C145287B4A5EA6C50404404A24


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 16, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

recusa de provedor de internet em fornecer documentação relacionada ao I.P. (Internet 

Protocol) e dano ambiental em razão de aterramento irregular. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 89                      Divulgado em 02-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 7014, de 29 de maio de 2015 - Dispõe sobre o auxílio educação devido aos 

Magistrados e Servidores do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro e dá outras 

providências. 

 

 Lei Complementar nº 150, de 1º.6.2015 - Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico; 

altera as Leis nº 8.212, de 24 de julho de 1991, nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e nº 

11.196, de 21 de novembro de 2005; revoga o inciso I do art. 3º da Lei nº 8.009, de 29 de 

março de 1990, o art. 36 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei nº 5.859, de 11 de 

dezembro de 1972, e o inciso VII do art. 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 1995; e dá 

outras providências. 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000016
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000016
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/e8e597178f84408783257e2f0060f343
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp150.htm


Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Abertas as inscrições para o seminário 'Discriminação Zero' 

 TJRJ empossa 126 novos servidores 

 Justiça concede adicional noturno a enfermeiros 

 TJRJ une forças com órgãos públicos para a segunda edição da Semana da Justiça Pela Paz 

em Casa 

 Celso Silva Filho toma posse como desembargador 

 Festa reúne participantes de Casamento Comunitário em São Gonçalo 

 Inscrições para o "Seminário Nacional Criança Sujeito de Direitos" 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Exclusão de substância da lista de entorpecentes proibidos da Anvisa descaracteriza tráfico 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Igreja é parte legítima para defender propriedade registrada em nome de santo 

 É possível cessão de crédito do seguro obrigatório em caso de morte 

 Corte Especial vai definir termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13102
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292757
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Igreja-é-parte-legítima-para-defender-propriedade-registrada-em-nome-de-santo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-possível-cessão-de-crédito-do-seguro-obrigatório-em-caso-de-morte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Corte-Especial-vai-definir-termo-inicial-dos-juros-de-mora-na-indenização-por-danos-morais


• Direito Tributário 

Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana 
IPTU e Função Social da Propriedade 

Imunidade Tributária 
Imunidade Tributária de Templos Religiosos e Entidades Filantrópicas 

Responsabilidade Tributária 
Sucessão ou Substituição do Responsável Tributário 

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* 

 

 0145711-34.2011.8.19.0038 – Des. rel. Sônia de Fátima Dias, j. 29.05.2015 e 02.06.2015 

 

 0005224-83.2014.8.19.0078 - Des. rel. Carlos Eduardo Freire Roboredo, j. 19.05.2015 e p. 

02.06.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/iptu-fun-social-proprie.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/imunidade-ributaria-templos-religiosos.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/sucessao-substituicao-resp-tributario.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043BD65E10D0FD00EF6A80AA97C461B4FDC5040532574C
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201505003596


 

 0001042-19.2011.8.19.0059 - Des. Gilmar Augusto Teixeira – j. 15.04.2015 - Oitava Câmara 

Criminal 

 

 0023926-24.2013.8.19.0204 - Des. Gilmar Augusto Teixeira - j. 15.04.2015 - Oitava Câmara 

Criminal 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 88                      Divulgado em 01-06-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Festa reúne participantes de Casamento Comunitário em São Gonçalo 

 Inscrições abertas para o "Seminário Nacional Criança Sujeito de Direitos - Um Ano da Lei 

13.010/2014" 

 TJRJ e FGV vão criar projeto para reduzir número de processos 

 TJRJ firma parceria com o Ministério do Meio Ambiente 

 Decretada a prisão de acusado de esfaquear rapaz em trem 

 CGJ publica Edital de Remoção para Comarca de Rio das Ostras 

 Projeto do TJRJ voltado para a família é apresentado na Puc-Rio 

 25 anos do Código de Defesa do Consumidor: fique atento aos contratos 

 Desembargador Sérgio Verani ganha retrato na Galeria de Diretores-gerais da Emerj 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042464508F1FB7F52F154A23E25BD44A42C5035D043535
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D5100B05B9D25F5CDE1A1701281B3A52C5035D261915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/13001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12615
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12614
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12613
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12412


 Visitas teatralizadas aproximam o Tribunal de Justiça da sociedade 

 Presidente do TJRJ recebe documento em que juízes reivindicam eleições diretas no 

tribunal 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Compra de material de limpeza gera créditos de PIS e Cofins para empresa de alimentos 

 Prescrição para pedir devolução de IR indevido conta do pagamento após ajuste anual 

 Empresa brasileira deve indenização milionária a companhia britânica por negócio não 

cumprido 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização da petição inicial, referente aos autos do processo n° 

0220413-23.2015.8.19.0001 da Ação Civil Coletiva, versando sobre a não disponibilização 

de número telefônico gratuito para SAC em produtos comercializados por meio de 

televendas e comércio eletrônico, que tramita no Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca 

da Capital. 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12612
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12411
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12411
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Compra-de-material-de-limpeza-gera-créditos-de-PIS-e-Cofins-para-empresa-de-alimentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Compra-de-material-de-limpeza-gera-créditos-de-PIS-e-Cofins-para-empresa-de-alimentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prescrição-para-pedir-devolução-de-IR-indevido-conta-do-pagamento-após-ajuste-anual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Empresa-brasileira-deve-indenização-milionária-a-companhia-britânica-por-negócio-não-cumprido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Empresa-brasileira-deve-indenização-milionária-a-companhia-britânica-por-negócio-não-cumprido
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0015558-08.2004.8.19.0021 – Rel. Des. Maurício Caldas Lopes, j. 13.05.2015 e p. 

18.05.2015. 

 

Fonte: Gab. Maurício Calda Lopes 

 

 0061201-03.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Nildson Araujo da Cruz, j. 25.05.2015 e p. 

27.05.2015. 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DE4182015F75AC0B2DFA9160E2B584D5C50364110E39
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201405910123
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 87                      Divulgado em 29-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Participantes de Casamento Comunitário têm festa hoje em São Gonçalo 

 Presidente do TJRJ é homenageado com Medalha Pedro Ernesto 

 Justiça condena motorista que furou blitz da Operação Lei Seca 

 'A sustentabilidade envolve também questões econômicas e sociais', diz o desembargador 

Jessé Torres 

 Fórum Permanente da Emerj debate o Estatuto da Família 

 Sábado tem os imperadores Justiniano e Teodora no 'Por Dentro do Palácio' 

 Presidente do TJRJ defende investimentos nas instituições durante seminário na Polícia 

Federal 

 Ouvidora do TJRJ participa de encontro latino-americano 

 Crime na Lagoa: Justiça decreta busca e apreensão de menor que estaria envolvido 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12610
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12410
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12408
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12407
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12407
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12406


NOTÍCIAS STF* 

 

 Inconstitucionalidade não tem efeito automático sobre sentenças, decide STF 

 Plenário: Efeitos de condenação não podem ser impostos em transação penal 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Herdeiros respondem por dívida após a partilha na proporção do quinhão recebido 

 Moradores podem ajuizar ação de caráter individual para pedir rede de esgoto 

 

Fonte: 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 

 

Acompanhem a atualização para o mês de junho de 2015 com a inclusão do Decreto nº 

45.262, de 28 de maio de 2015 

 

Meses 
Suspensão dos Prazos Processuais e Expedientes 

Forenses 
Feriados e dias Santos 2015 

Junho 

SÁBADOS: 06,13, 20 e 27 
DOMINGOS: 07, 14,21 e 28 
 
Feriados: 
 
04 – (quinta-feira) – Corpus Christi 
 
05 – (sexta-feira) – Fica considerado facultativo o ponto 
nas repartições públicas estaduais – Decreto nº 45.262, 
de 28 de maio de 2015 (29/005/2015 – DORJ-I, n. 94, p. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292518
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292517
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Herdeiros-respondem-por-dívida-após-a-partilha-na-proporção-do-quinhão-recebido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Moradores-podem-ajuizar-ação-de-caráter-individual-para-pedir-rede-de-esgoto


1) 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0093381-66.2014.8.19.0002 – Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos – j. 26/05/2015 – p. 

27/05/2015. 

 

 0017530-90.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Elizabete Alves de Aguiar – j. 06/05/2015 – p. 

26/05/2015. 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A7026280E98C800D87EFFD8E7AE3551FC504040A6304
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048C76A68F6B32EE9F9ADA44493B3A5B34C503620D3115


Boletim do Serviço de Difusão nº 86                      Divulgado em 28-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual 7.012, de 26 de maio de 2015 - Autoriza o Poder Executivo a criar o Regime 

Assistencial Especial de atendimento de emprego e renda às mulheres vítimas de violência 

conjugal no estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual 7.013, de 26 de maio de 2015 - Torna obrigatória a divulgação do Serviço Viva 

Voz 132 do Governo Federal, que orienta e informa sobre a prevenção e o uso de drogas. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Justiça e Cultura: TJRJ lança I Encontro de Corais 

 Palestras vão marcar Dia do Assistente Social 

 Crime na Lagoa: Justiça marca nova audiência para ouvir testemunhas 

 Servidores do TJRJ e população participam da Campanha de Doação de Medula Óssea 

 TJRJ autoriza aborto de fetos gêmeos siameses 

 Judiciário mais sustentável: TJRJ e Ministério do Meio Ambiente firmam acordo na próxima 

segunda 

 Fórum de Magé realiza primeiro casamento comunitário e inaugura biblioteca 

 Justiça nega habeas corpus de ex-delegado da DPMA 

 TJRJ suspende atividades e prazos na Vara Única da Comarca de Arraial do Cabo 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Confirmada liminar que mantém regras antigas para renovação de contratos do FIES 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/d6662aea9c5242e183257e520061e945
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/54a367905ffdf66183257e49005bc630
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12609
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12608
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12503
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292405


 Perda do mandato por troca de partido não se aplica a eleições majoritárias 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Entregar veículo a quem não pode dirigir é crime que não exige prova de perigo concreto 

 Optante do Refis tem direito a mudar para parcelamento mais vantajoso 

 Apreensão de veículo usado em transporte irregular de madeira exige prova de má-fé do 

proprietário 

 Verba do fundo partidário não pode ser penhorada nem para pagar dívida de propaganda 

eleitoral 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos de Direito 

Empresarial e Direito Previdenciário com os respectivos temas: 

• Direito Empresarial 
Tipos de Sociedade 
Sociedade Anônima de Capital Fechado 
Sociedade Empresária – Dissolução Irregular 
 
 
• Direito Previdenciário 
Benefícios 
Abono de Permanência 
 
Previdência Privada 
Previdência Complementar 
 
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 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292424
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Entregar-veículo-a-quem-não-pode-dirigir-é-crime-que-não-exige-prova-de-perigo-concreto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Optante-do-Refis-tem-direito-a-mudar-para-parcelamento-mais-vantajoso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Apreensão-de-veículo-usado-em-transporte-irregular-de-madeira-exige-prova-de-má–fé-do-proprietário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Apreensão-de-veículo-usado-em-transporte-irregular-de-madeira-exige-prova-de-má–fé-do-proprietário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Verba-do-fundo-partidário-não-pode-ser-penhorada-nem-para-pagar-dívida-de-propaganda-eleitoral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Verba-do-fundo-partidário-não-pode-ser-penhorada-nem-para-pagar-dívida-de-propaganda-eleitoral
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/soc-anonima-capital-fech.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/sociedade-empresarial-dissolucao-irregular.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2526178/abono-de-permanencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/previdencia-complementar-2.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br


 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0009438-13.2010.8.19.0061 – Rel. Des. Paulo Rangel – j. 19/05/2015 – p. 27/05/2015 

 

 0043785-87.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior - j. 19/05/2015 – 

p. 26/05/2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 85                      Divulgado em 27-05-2015 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040E31A55F9DFA7F562577D1D1303CC737C504041C2107
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500115345


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 7011, de 25 de maio de 2015 - Dispõe sobre o sistema de revista de 

visitantes nos estabelecimentos de atendimento ao cumprimento de medidas sócio-

educativas privativas de liberdade do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7010, de 25 de maio de 2015 - Dispõe sobre o sistema de revista de 

visitantes nos estabelecimentos prisionais do estado do Rio de Janeiro e dá outras 

providências. 

 

 Lei Federal nº 13.129, de 26 de maio de 2015 - Altera a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 

1996, e a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para ampliar o âmbito de aplicação da 

arbitragem e dispor sobre a escolha dos árbitros quando as partes recorrem a órgão 

arbitral, a interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas 

cautelares e de urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral e a sentença arbitral, e 

revoga dispositivos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

 

 Lei nº Federal 13.127, de 26.5.2015 - Altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 

dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, para eximir as entidades 

de autogestão constituídas sob a forma de fundação, de sindicato ou de associação da 

obrigação de constituir pessoa jurídica independente, especificamente para operar planos 

privados de assistência à saúde. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Tribunal do Rio convida para o I Encontro de Corais 

 Alunos de escola pública visitam TJRJ com 'Projeto Uni-Duni-Tê A Justiça com Você' 

 Programa de Incentivo à Aposentadoria do TJRJ vai abrir vagas para novos servidores 

 Alerj aprova auxílio-educação para magistrados e servidores 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/3b11d6dd23b9c16883257e52006184d2
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/1df1a194b3d7867883257e51005f1de5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13129.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13127.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12701


 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Plenário aprova mais duas súmulas vinculantes 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Prazo em dobro para procuradores distintos permanece no processo eletrônico até o novo 

CPC 

 Estágio vale como prática forense para concursos anteriores à Emenda Constitucional 45 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização das petições iniciais de ação civil pública de natureza 

consumerista no Banco versando sobre os assuntos abaixo elencados. 

Petições Iniciais Selecionadas 
 

0195052-04.2015.8.19.0001 
1ª Vara Empresarial 

 
Transporte coletivo por falta de manutenção 
 
de veículos. Prestação inadequada e ineficiente 
 
do serviço. 
 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292382
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prazo-em-dobro-para-procuradores-distintos-permanece-no-processo-eletrônico-até-o-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prazo-em-dobro-para-procuradores-distintos-permanece-no-processo-eletrônico-até-o-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Estágio-vale-como-prática-forense-para-concursos-anteriores-à-Emenda-Constitucional-45
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150011774462&FORMA=1&SEF=1&JOB=8187&PAL=&CNJ=20150011774462


0213843-21.2015.8.19.0001 
7ª Vara Empresarial 

 
Redução de veículos nos finais de semana. 
 
Descumprimento da frota fixada pelo órgão competente. 
 
 

 

Veja essas e outras ações civis públicas de natureza consumerista acessando o Banco de 

Ações Civis Públicas no portal Institucional. 

Realize a busca por assunto ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido 

através do ícone na página inicial do Banco do Conhecimento. 

Para informações, sugestões e contato: dicac@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0032655-40.2011.8.19.0000 – Rel. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto – j. 11/06/2012 – p. 

19/06/2012 

 

Fonte: Secretaria do Órgão Especial 

 

 0009498-96.2015.8.19.0000 – Rel. Des Nagib Slaibi - j. 20/05/2015 – p. 26/05/2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150011942073&FORMA=1&SEF=1&JOB=7626&PAL=&CNJ=20150011942073
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
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
mailto:dicac@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003E336659AEE8AEEC0F97B0519901F0CA360C403291437
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048CAF2479A8FE86E5FDC716E8D04AAA72C50403124E32


 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Criminal nº 07, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

pratica do crime de corrupção passiva por Policial Militar e absolvição por inexistência de 

prova, no crime de peculato. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 84                      Divulgado em 26-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000007
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000007


NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ participa de ação social em Itaboraí no próximo dia 13/6 

 Rio sediará próximo Encontro Nacional de Corregedores 

 Tributação e Sustentabilidade Ambiental em debate na Emerj 

 TJRJ convida para Campanha de Doação de Medula Óssea 

 Marcos André Chut é o novo desembargador do TJRJ 

 Crime na Lagoa: Justiça ouvirá adolescente na quarta-feira 

 Povos indígenas e o Direito: biblioteca do TJRJ realiza montagem sobre o índio 

 TJRJ comemora Dia Nacional da Adoção 

 Tribunal do Rio condena torcedor do Corinthians 

 Facebook do TJRJ terá novo endereço a partir de quinta-feira, dia 28 

 I Encontro Nacional pela Paz no Futebol tem inscrições abertas 

 OE decide gratificar auxiliares de magistrados das Câmaras de Consumo 

 TJRJ extingue Sistema de Cartório Unificado de Niterói 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Associação cultural deve ser considerada entidade educacional para fins de isenção 

 Seção uniformiza entendimento sobre sucessão em regime de comunhão parcial de bens 

 Juiz não pode proferir sentença parcial de mérito e seguir com o processo 

 Professor que ficou 26 anos afastado da função não tem direito à aposentadoria 

compulsória 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12115
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12216
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12021
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12020
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12215
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12214
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Associação-cultural-deve-ser-considerada-entidade-educacional-para-fins-de-isenção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Seção-uniformiza-entendimento-sobre-sucessão-em-regime-de-comunhão-parcial-de-bens
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Juiz-não-pode-proferir-sentença-parcial-de-mérito-e-seguir-com-o-processo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Professor-que-ficou-26-anos-afastado-da-função-não-tem-direito-à-aposentadoria-compulsória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Professor-que-ficou-26-anos-afastado-da-função-não-tem-direito-à-aposentadoria-compulsória


 

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. 

 
Sentença Indicada 

 

Contratos de Consumo/ Fornecimento de Água 
 
Comarca de Búzios – 2ª Vara 
Processo nº: 0000510-22.2010.8.19.0078 
Juiz: Marcelo Alberto Chaves Villas 
 
[...] pedido de obrigação de fazer (pedido de tutela cominatória) 
consubstanciado na extensão da rede de água potável à residência da 
autora, e, alternativamente, em não havendo viabilidade técnica, o 
fornecimento de água potável através de dois caminhões pipa [...] o 
ponto controvertido da demanda se cinge à completa falta de 
prestação de serviço, embora com beneplácito do Poder Concedente e 
da Agência Reguladora, que configura prática mais do que abusiva de 
recusar atendimento à demanda do consumidor [...] aplicação 
simultânea do CDC com mais de uma lei geral ou especial, de acordo 
com a TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES [...] no caso vertente foi a 
mais completa falta de investimentos da concessionária na ampliação 
da rede [...] condenação da ré na obrigação de fazer de realizar, no 
prazo de 06 meses, a extensão da rede de água até a residência da 
autora [...] de fornecer mensalmente à autora, dois caminhões pipa de 
água em sua residência [...] leia mais 

 

 
Sentença Indicada 

 

Coisas/Propriedade/ Propriedade Intelectual – Industrial/ Programa 
de Computador 
 
Comarca da Capital – Regional do Méier – 1ª Vara Cível 
Processo nº: 0024331-87.2009.8.19.0208 (2009.208.028798-5) 
Juíza: Mirela Erbisti Halmosy Ribeiro 
 
[...] ação ordinária de obrigação de fazer e indenização por danos 
morais e materiais proposta por MICROSOFT CORPORATION [...] uso 
fraudulento de obra intelectual (software) [...] não houve a intenção de 
praticar qualquer espécie de concorrência desleal ou comprometer a 
indústria legalizada, pelo que não há que se falar em contrafação [...] a 

http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2010.078.000509-3&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0000510-22.2010.8.19.0078.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2009.208.028798-5&acessoIP=intranet&tipoUsuario=


utilização do software falso (´pirata´) não se confunde com a 
edição/reprodução do software, ou seja, a criação de novas cópias [...] 
os réus deverão se abster de utilizar os programas destituídos de 
licença, desinstalando-os de todas as suas máquinas [...] reparação de 
natureza civil no valor atual de mercado dos produtos utilizados de 
forma indevida [...] Para os produtos que não sejam mais 
comercializados, deverá ser considerado o valor atual daqueles que lhe 
sucederam na linha de produção [...] leia mais 

 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0042800-58.2012.8.19.0021 – Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia – j. 19/05/2015 – p. 

22/05/2015. 

 

Fonte: 5ª Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0003298-76.2011.8.19.0012 – Rel. Des. Lúcio Durante – j. 19/05/2015 – p. 21/05/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0003646-37.2012.8.19.0052 – Rel. Des. Marcus Henrique Pinto Basílio – j. 19/05/2015 – p. 

22/05/2015 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitocivil/0024331-87.2009.8.19.0208.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044BBF8D7ADCADF3E3CF4FBF8ED2A0423EC5040205390D
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000460E599BE65BC526BBC5BE18854D196ECC50402130509
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DE943AA6679815D872A5E8A898BD47C3C50402331361


 

 0099998-79.2013.8.19.0001 – Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto – j. 

19/05/2015 – p. 22/05/2015. 

 

 0474284-86.2012.8.19.0001 – Rel. Des. Rosa Helena Penna Macedo Guita – j. 12/05/2015 – 

p. 20/05/2015. 

 

 0010878-25.2013.8.19.0001 – Rel. Des. Paulo de Oliveira Lanzellotti Baldez – j. 05/02/2015 

– p. 20/05/2015. 

 

 0307856-17.2012.8.19.0001 – Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida – j. 05/05/2015 – p. 

20/05/2015 

 

 0011951-98.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Paulo de Oliveira Lanzellotti Baldez – j. 05/02/2015 

– p. 20/05/2015. 

 

 0000564-22.2012.8.19.0044 - Rel. Des. Paulo de Oliveira Lanzellotti Baldez – j. 05/02/2015 

– p. 20/05/2015. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 83                      Divulgado em 25-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049119D0FAFFBC67AC47773E5D2068C0C9C50402363E22
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C08B4257BA56761655C3C8572A63496B38C504011A04
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004662ADAA8555FF120BEDF8B80FF5F1BCBC50364413560
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CEE890B629098960CFE0D3FFB525D73AC5036350575F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C8851BAC69791A78D81B1C8E3014148AC503635B124A
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201405400312


Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ tem vaga para desembargador 

 Canal 5 do TJRJ exibe nova programação 

 Caminhada pela adoção reúne famílias na orla de Copacabana 

 Novo CPC e o Advogado na Mediação em debate no dia 27 

 Evento no TJRJ dará partida para meta de 1 mil adoções de crianças em um ano 

 Escola é condenada por se omitir em caso de bullying 

 Prêmio Innovare deste ano tem sete práticas inscritas pelo TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Mãe que foi presa ao acompanhar apreensão do filho adolescente consegue liberdade no 

STJ 

 Montadora não vai responder por erro de concessionária que vendeu carro alienado 

 Restituição de previdência privada depende de desligamento da empresa 

 Reynaldo Fonseca, novo ministro do STJ, toma posse nesta terça-feira (26) 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12114
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12019
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12113
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12111
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12211
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Mãe-que-foi-presa-ao-acompanhar-apreensão-do-filho-adolescente-consegue-liberdade-no-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Mãe-que-foi-presa-ao-acompanhar-apreensão-do-filho-adolescente-consegue-liberdade-no-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Montadora-não-vai-responder-por-erro-de-concessionária-que-vendeu-carro-alienado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Restituição-de-previdência-privada-depende-de-desligamento-da-empresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Reynaldo-Fonseca,-novo-ministro-do-STJ,-toma-posse-nesta-terça–feira-(26)


 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas no ramo do Direito 

Civil. 

Adoção 
Adoção – Maior Idade 

Alimentos 
Alimentos Gravídicos 
Desconsideração da Personalidade Jurídica em Execução de Alimentos 
Pensão Alimentícia Sobre Participação nos Lucros da Empresa 

Contratos 
Alienação Fiduciária – Busca e Apreensão – Consignação em Pagamento 

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* 

 

 0013784-20.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Maurício Caldas Lopes – j. 12/05/2015 – p. 

14/05/2015. 

 

Fonte: 18ª Câmara Cível 

 

 0002674-72.2013.8.19.0039 - Rel. Márcia Perrini Bodart - j. 28/04/2015 – p. 06/05/2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/adocao-maior-de-idade-ps.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/alimentos-gravidicos-ps.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/desconsideracao-personalidade-juridica-execucao-alimentos-ps.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=8074df55-b5d5-4f11-9b3b-3abb0e713d21&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/alienacao-fiduciaria.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D73D1221E009C040427BF6C925382A70C50364110E22
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201505000584


EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 82                      Divulgado em 22-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.124, de 21 de maio de 2015 - Altera a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, 

que dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que 

exigem repressão uniforme, para os fins do disposto no inciso I do § 1º do art. 144 da 

Constituição Federal. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ suspende atividades e prazos no XII Juizado Especial Cível do Méier 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13124.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12110


 Presidente do TJ abre Campanha de Doação de Medula Óssea 

 Ouvidora do TJRJ participa de encontro latino-americano de ouvidores 

 25 anos do Código de Defesa do Consumidor: fique atento em compras pela internet 

 TJRJ participa de caminhada pela adoção em Copacabana 

 Presidente do TJRJ faz palestra de encerramento do Curso de Formação de Magistrados e 

anuncia Conselho de Direitos Humanos 

 1ª vice-presidente do TJRJ recebe Comenda da Ordem do Mérito Judiciário Militar 

 Justiça decreta busca e apreensão de menor suspeito de esfaquear médico na Lagoa 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Suspensa nova sabatina para ministros que permanecerem no cargo após 70 anos 

 Direto do Plenário: STF concede liminar em ação que discute Emenda Constitucional 

88/2015 

 TCU pode declarar inidoneidade de empresa para licitar com a administração 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Registro da sentença de usucapião está condicionado ao registro da reserva legal 

 Mãe de menor que morreu ao cair de trem receberá pensão mensal e indenização 

 Quarta Turma dispensa ex-companheiro de pagar alimentos definitivos 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

ÍCONES DO CONHECIMENTO DO PJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12012
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12108
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12107
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12106
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12011
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12210
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292040
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292036
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292036
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=292029
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Registro-da-sentença-de-usucapião-está-condicionado-ao-registro-da-reserva-legal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Mãe-de-menor-que-morreu-ao-cair-de-trem-receberá-pensão-mensal-e-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quarta-Turma-dispensa-ex–companheiro-de-pagar-alimentos-definitivos


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. 

 

Acesse o Banco do Conhecimento do PJERJ por meio dos ícones na página inicial e conheça 

os conteúdos disponibilizados. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0380928-66.2014.8.19.0001 – Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos – j. 30/04/2015 – p. 

05/05/2015 

 

Fonte: Gab. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

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=0004FC769B54B06F020FE6ED5EBF0601FCCFC503605A261E


 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 81                      Divulgado em 21-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.123, de 20 de maio de 2015 - Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do 

art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o 

Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, 

promulgada pelo Decreto no 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao 

patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e 

sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; 

revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ convoca candidatos para curso de formação de juiz leigo 

 Auditoria recomenda recertificação do Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos 

 Servidores da Comarca da Capital se reúnem com Administração do TJRJ 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12010


 Projetos de acesso à Justiça do Rio são debatidos no 'Café com Conhecimento' 

 Secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos visita o TJRJ 

 Administração do TJ se reúne com juízes do 1º Núcleo Regional 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Pensionistas abrangidos pela regra de transição da EC 47 têm direito a paridade com 

servidores da ativa 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Não é deserto recurso especial cujo preparo foi recolhido em GRU diferente da prevista em 

resolução 

 Terceira Turma julga válida limitação de concorrência imposta em parceria comercial 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, que encontra-se no 

Grupo Direito Administrativo no tema Servidores Públicos. 

 Concurso Público/ Processo de Seleção – Limite de Idade 
 Concurso Público – Teoria do Fato Consumado 
 Eliminação de Candidato em Etapas de Concurso Público 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12301
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291960
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291960
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Não-é-deserto-recurso-especial-cujo-preparo-foi-recolhido-em-GRU-diferente-da-prevista-em-resolução
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Não-é-deserto-recurso-especial-cujo-preparo-foi-recolhido-em-GRU-diferente-da-prevista-em-resolução
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Turma-julga-válida-limitação-de-concorrência-imposta-em-parceria-comercial
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/concurso-publico.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/teoria-consumado.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/eliminacao-candidato.pdf


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* 

 

 0005236-94.2012.8.19.0037 – Rel. Des. Ferdinaldo Nascimento – j. 14/04/2015 – p. 

17/04/2015. 

 

Fonte: DICAC 

 

 0423095-35.2013.8.19.0001 – Des. Carlos Eduardo Freire Roboredo – j. 12/05/2015 – p. 

18/05/2015. 

 

Fonte: 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/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=0004382EEEAF40454633A6B0366F59654E05C5035D095E5A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044056438D00C748635730C788A7C58342C50364470B36


Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 80                      Divulgado em 20-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Alunos e professores da Estácio de Sá lançam livro em homenagem ao desembargador 

Nagib Slaibi Filho 

 TJRJ e MP assinam convênio para priorizar mediação de conflitos 

 Vacinação contra a gripe começa dia 20 no TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 1ª Turma concede HC para substituir prisão preventiva por internação compulsória 

 Ministro estende liminar que autoriza pagamento de abono de permanência a magistrados 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12006
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291855
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291854


NOTÍCIAS STJ* 

 

 Devolução de perdas da poupança deve incluir expurgos posteriores ao Plano Verão 

 Para Sexta Turma, quebra de sigilo telefônico exige fundamentação própria 

 É nula execução de alimentos que cobra valores pagos por liberalidade antes do título 

judicial 

 Não há direito adquirido a regime de custeio em plano de previdência privada 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Enunciados por Assunto 

Os Enunciados do TJERJ estão classificados nos assuntos abaixo relacionados e se 

encontram localizados na página do Banco do Conhecimento em Jurisprudência. 

Matéria de Pessoal - Conselho da Magistratura 
Administrativo - FETJ 
Cível 
Conflito de Competência - Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis especializadas em Direito do 
Consumidor (eficácia vinculante) 
Consumidor 
Criminal 
Dívida Ativa 
Execuções Penais 
Família 
Fazenda Pública 
Infância Juventude e Idoso 
Juizados Especiais 
Órfãos e Sucessões 
Registro Público - Conselho da Magistratura 

Navegue na página Enunciados em Jurisprudência no Banco do Conhecimento. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Devolução-de-perdas-da-poupança-deve-incluir-expurgos-posteriores-ao-Plano-Verão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Para-Sexta-Turma,-quebra-de-sigilo-telefônico-exige-fundamentação-própria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-nula-execução-de-alimentos-que-cobra-valores-pagos-por-liberalidade-antes-do-título-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-nula-execução-de-alimentos-que-cobra-valores-pagos-por-liberalidade-antes-do-título-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Não-há-direito-adquirido-a-regime-de-custeio-em-plano-de-previdência-privada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/mat-pessoal-cm.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=89f8438e-1b7f-4ad1-aeae-7c7fc53cb566&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=dd2f6377-df3c-47bb-a547-9ff5fbb95cbd&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/conflito-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/conflito-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/consumidor.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/criminal.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=433b94a5-8854-4db8-80e7-5bb7c737d63a&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=16fafa1a-8ef8-486e-a91b-1e717b58b812&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/famila.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=a8c7565a-a17d-452d-b05f-d2c931a09e1b&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/infancia_juventude_idoso.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/juizados-especiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=32d53721-7e6f-44e3-ac18-e762afd50a07&groupId=10136
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/regist-public-cons-magist.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom


 

 0013107-23.2007.8.19.0209 - Des. Inês da Trindade Chaves de Melo – j.06/05/2015 – p. 

11/05/2015 

 

 0000998-64.2005.8.19.0041 – Des. Jose Muiños Piñeiro Filho - j. 12/05/2015 – p. 

18/05/2015 

 

Fonte: 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 hoje (20/15), no D.J.E.R.J, o Ementário de Jurisprudência 
Cível nº 15, onde foram selecionados, dentre outros, julgado que eleva o valor da 
indenização fixado ao apelante que concluiu o curso de Direito mas, em decorrência de um 
retardo injustificado da Universidade em expedir Certidão de Colação de Grau e de outros 
erros praticados, só pôde exercer a profissão dois anos após a conclusão do curso; bem 
como, julgado que reduz o valor da indenização recebida por leitora participante de 
campanha promocional de um jornal – troca de cupons/selos por produtos- que não obteve 
sucesso, em razão de os artigos não estarem disponíveis. 
O Ementários de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 5 também foi disponibilizado hoje. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046F107A2456229E69EE5C1824250DD865C50362323E45
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004405C9EAF0D85567A35189AFCB5298172C503635C2A33
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000015
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000015
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2015000005


 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 79                      Divulgado em 19-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 7006, de 15 de maio de 2015 - concede prioridade para atendimento nas 

Delegacias de Polícia do estado do Rio de Janeiro a crianças, adolescentes e Conselheiros 

Tutelares no exercício da sua função e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Tribunal de Justiça começa a testar tecnologia Wi-Fi 

 Roma e o Direito será tema de evento na Escola da Magistratura 

 TJRJ vai mediar 348 audiências na solução de conflitos entre consumidores e empresas 

 Colégio de presidentes de tribunais reprova projeto sobre depósitos judiciais 

 Museu da Justiça inaugura exposição 'O Rio de Janeiro continua índio' 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo selecionado 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/5d4062ff1160614583257e49005b94c6
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12002


Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 STJ edita mais três súmulas na área penal 

 Pais de menor que morreu em alojamento socioeducativo conseguem reparação do estado 

 Empresas terão de indenizar por fornecimento de prótese peniana com defeito 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

Clique aqui para visualizar as atualizações 2015 

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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo, não 

substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio 

de Janeiro - DJERJ. 

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* 

 

 0247897-86.2010.8.19.0001 – Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior – j. 

12/05/2015 – p. 14/05/2015 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-edita-mais-três-súmulas-na-área-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Pais-de-menor-que-morreu-em-alojamento-socioeducativo-conseguem-reparação-do-estado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Empresas-terão-de-indenizar-por-fornecimento-de-prótese-peniana-com-defeito
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2015.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=0004F93F647CCB2F8B24BBA63B11D35ACF1EC503640A0C31


 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0029661-02.2012.8.19.0001 – Rel. Des. Márcia Ferreira Alvarenga – j. 06/05/2015 - p. 

12/05/2015. 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0052005-50.2007.8.19.0001 – Rel. Des. Cairo Ítalo Franca David – j. 07/05/2015 - p. 

14/05/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 78                      Divulgado em 18-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FD3F36B489564B4253A0B776797168B1C50362572F4E


 

 TJRJ vai participar de nova ação social em Itaboraí 

 Comitê de tecnologia vai implantar auditoria externa para avaliar sistema informatizado e 

distribuição em 1º e 2º graus do TJRJ 

 460 casais dizem 'sim' em casamento no TJ do Rio 

 Presidente do TJRJ é homenageado e recebe placa da Escola Superior de Direito Eleitoral 

 Presidente do STJD diz que combate à violência nos estádios no Rio é exemplo para outros 

estados 

 Sentença anula cobrança da taxa marítima em Búzios 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo selecionado 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Preparo admite complementação posterior à interposição do recurso 

 Quarta Turma permite que empresa conteste desconsideração da personalidade jurídica 

 Falta de embargos em execução não garantida antes de 2006 não configura inércia do 

executado 

 Segunda Seção aprova três novas súmulas 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ/Assuntos de 

Diminuta Complexidade 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/12001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11808
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Preparo-admite-complementação-posterior-à-interposição-do-recurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quarta-Turma-permite-que-empresa-conteste-desconsideração-da-personalidade-jurídica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Falta-de-embargos-em-execução-não-garantida-antes-de-2006-não-configura-inércia-do-executado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Falta-de-embargos-em-execução-não-garantida-antes-de-2006-não-configura-inércia-do-executado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Seção-aprova-três-novas-súmulas


Coletânea de todas as súmulas do TJERJ correlacionadas com a tabela unificada do CNJ, 

cujos temas são considerados assuntos de Diminuta Complexidade e aplicados na 

Distribuição de processos na 1ª Vice-Presidência. A visualização das 328 Súmulas TJERJ 

pode ser realizada por meio dos índices Analítico e Remissivo. Além disso, são 

contempladas as Súmulas não Correlacionadas, bem como, os Enunciados contidos nos 

Avisos 15, 25, 29 e 33/2015, que retratam a síntese dos julgamentos realizados nos 

Conflitos de Competência entre Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis Especializadas, com 

eficácia vinculante, cujas deliberações são de observância obrigatória para todos os Órgãos 

do Tribunal disponibilizados no item Compilação dos Enunciados. 

 

 

Navegue na página Assuntos de Diminuta Complexidade em Jurisprudência no Banco do 

Conhecimento 

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/assun-dimin-comple
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/assun-dimin-comple
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/diminuta-complexidade-13-maio-aviso-15-25-29-33.pdf


JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0001961-15.2007.8.19.0005 – Rel. Des. Letícia Sardas – j. 21/01/2015 – p. 23/01/2015 

 

Fonte: Secretária do Órgão Especial 

 

Fonte: EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 77                      Divulgado em 15-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000449CB05D536CDBA7E87B64E891FC2A21CC50347561D5A


Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Emerj promove palestra sobre prisão e tortura 

 TJRJ e Prefeitura do Rio assinam convênio para conciliação de débitos fiscais dos 

contribuintes 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 STF fixa requisitos para atuação do Ministério Público em investigações penais 

 Eventual erro de julgamento não pode ser corrigido por embargos de declaração 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Terceira Seção confirma remição de pena por trabalho fora do presídio 

 Advogado substabelecido não pode cobrar honorários sem intervenção do substabelecente 

 Primeira Turma aplica de ofício Lei 13.043 e afasta honorários sucumbenciais 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11801
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291563
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291562
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Seção-confirma-remição-de-pena-por-trabalho-fora-do-presídio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Advogado-substabelecido-não-pode-cobrar-honorários-sem-intervenção-do-substabelecente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Primeira-Turma-aplica-de-ofício-Lei-13.043-e-afasta-honorários-sucumbenciais


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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos de Direito 

do Consumidor e Direito Civil com os respectivos temas: 

• Direito do Consumidor 

Responsabilidade Objetiva 
Cartão de Crédito Recusado/ Bloqueado no Exterior 

Responsabilidade Objetiva 
Travamento de Porta Giratória em Agência Bancária 

• Direito Civil 
Contratos 

Negativa de Cobertura de Cirurgia Reparadora 

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* 

DECISÃO INDICADA 

 

O Juiz Titular 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, Luiz Roberto Ayoub, proferiu 

decisão em que invoca o princípio da colaboração ou da cooperação, uma das marcas do 

novo Código de Processo Civil, para requerer ao juízo fazendário, em espírito de parceria, a 

realização de audiência conjunta a fim de evitar eventual decisão conflitante a ser 

prolatada por ambos os juízos. 

A decisão foi proferida hoje (15/05) no processo nº 0318527-31.2014.8.19.0001. Leia a 

íntegra abaixo: 

O dever de cooperação/colaboração, previsto no novo Código de Processo Civil, e que não 

é objeto de vedação em nenhum ordenamento jurídico, não raro é necessário e salutar à 

busca de uma decisão que mais se aproxima de sua justeza. Vale aqui citar que o que não é 

vedado, é permitido praticar. Quando causas em curso, em juízos distintos, traga 

consequências para todos, parece-me bastante razoável que o referido dever de 

colaboração seja aplicado, a depender do caso concreto, cabendo ao magistrado analisá-lo. 

Nos feitos recuperacionais, a possibilidade de decisões conflitantes em processos correndo 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cartao-cred-bloqu-exter.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/travamento-de-porta-giratoria-banco.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/negativa-cobertura-cirurgia-reparadora.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2014.001.276113-8&acessoIP=intranet&tipoUsuario=


em juízos diversos é de enorme relevância, especialmente porque não há, como nas 

falências, a via atrativa. Para tanto, vê-se do disposto na Súmula 480 do STJ, que assim 

dispõe: “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição 

de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”. Nos processos de 

falências, apesar da via atrativa citada pelos art. 109 da CF e art. 76 da LRF, a situação, em 

determinados casos, não difere daqueloutra. Segundo a dicção do citado art. 76 da LRF, 

exclui-se da via atrativa aquelas ações em que a massa é autora e a ação não é regulada 

pela lei específica. E em razão dessa exceção a mesma situação de decisões conflitantes 

pode ocorrer. Por tudo quanto exposto, entendo deva realizar esta audiência em 

cooperação com o juízo da 10ª Vara de Fazenda Pública, onde as questões de interesse 

comum deverão ser debatidas e refletidas. A título de ilustração, a partir da iniciativa da 

justiça brasileira, a legislação norte americana sobre recuperações judiciais foi alterada, 

criando-se um cenário de verdadeira cooperação entre juízos distintos, com o objetivo, 

renove-se, de buscar a melhor decisão para os personagens envolvidos no processo e, em 

geral, para toda a sociedade. Refiro-me ao capítulo 15 da lei específica de recuperação 

judicial. No caso concreto, vê-se que o crédito em discussão junto ao juízo fazendário é 

também de interesse do juízo falimentar, motivo bastante para, novamente, invocar o 

dever de cooperação/colaboração, designando audiência especial, com a presença das 

partes envolvidas, inclusive, o Administrador Judicial e o perito judicial fazendário, bem 

como os Curadores em exercício naquele juízo e o que atua junto à esta Vara, que deverão 

ser intimados, estes últimos, pessoalmente. Solicito que o juízo da 10ª Vara de Fazenda 

Pública, oficiado, desde já, esclareça se concorda com o procedimento sugerido e, caso 

positivo, indique três datas disponíveis para podermos adequar nossas agendas. Intimem-

se. 

 

Fonte: 1ª Vara Empresarial da Capital, Processo 0318527-31.2014.8.19.0001, fls. 970/971 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 



 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juiz participa do Programa do Jô 

 Corregedoria publica nove editais de remoção voluntária para Comarcas do 2º e 4º NUR 

 Fórum de São Gonçalo realiza edição do 'Justiça Itinerante Especializada em Perícias' 

 25 anos do Código de Defesa do Consumidor: o produto veio com defeito. E agora? 

 Justiça determina fechamento de abrigo para adolescentes em Jacarepaguá 

 TJRJ faz a progressão/promoção de 491 servidores 

 Museu da Justiça conta a vida do jurista Francisco Pereira de Bulhões Carvalho 

 Fernandinho Beira-Mar é condenado a 120 anos de prisão 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo selecionado 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11026
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11121
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11025


 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Passageiro que ficou paraplégico aos 20 anos receberá R$ 400 mil por danos morais e 

estéticos 

 Reajuste de seguro de vida por faixa etária só é abusivo se atingir maiores de 60 anos 

 Advogados vencedores em ação não conseguem cobrar sucumbência de seu próprio cliente 

 Sociedades limitadas podem ser regidas de forma subsidiária pela Lei das SA 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, que encontra-se no 

Grupo Direito Administrativo, Tema Servidores Públicos. 

• Direito Administrativo 
Servidores Públicos 
Concurso Público – Cadastro de Reserva 
Concurso Público – Convocação 
Concurso Público – Direito Subjetivo à Nomeação 

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* 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Passageiro-que-ficou-paraplégico-aos-20-anos-receberá-R$-400-mil-por-danos-morais-e-estéticos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Passageiro-que-ficou-paraplégico-aos-20-anos-receberá-R$-400-mil-por-danos-morais-e-estéticos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Reajuste-de-seguro-de-vida-por-faixa-etária-só-é-abusivo-se-atingir-maiores-de-60-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Advogados-vencedores-em-ação-não-conseguem-cobrar-sucumbência-de-seu-próprio-cliente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sociedades-limitadas-podem-ser-regidas-de-forma-subsidiária-pela-Lei-das-SA
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/cad-reserva.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/conc-convocacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/conc-nomeacao.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br


 

 094480-12.2007.8.19.0004 – Rel. Des. Gilberto Matos – j. 12/05/2015 – p. 14/05/2015. 

 

Fonte: Gab. Décima Quinta Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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COMUNICADO 

 

Cancelamento de Verbete Sumular 

Comunicamos que foi publicado no DJERJ o cancelamento do Verbete Sumular n. 309, 

reproduzido no Aviso TJRJ nº 15/2015 (enunciado 12). 

Confira abaixo a íntegra do verbete cancelado: 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000493A0DED646F98846014D1646FBC1BF29C5036354324F
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/aviso-tj-rj-n-15.pdf


Verbete sumular 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”. 
Cancelado, conforme decisão do Órgão Especial em sessão administrativa realizada no dia 
04/05/2015. 
Votação unânime. 

 

Fonte: DJERJ de 13.05.2015, p. 42 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 6997, de 08 de maio de 2015 - Cria Programa Estadual de Prevenção ao 

Consumo de Crack no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 6998, de 08 de maio de 2015 - Dispõe sobre o direito à objeção de 

consciência como escusa ao Princípio Constitucional insculpido no artigo 9º, §1º da 

Constituição Estadual. 

 

 Lei Estadual nº 7003 de 11 de maio de 2015 - Dispõe sobre os pontos perdidos por 

infrações de trânsito anteriores à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Justiça do Rio começa a julgar Beira-Mar por mortes em Bangu 1 

 Café com Conhecimento recebe a desembargadora Cristina Gaulia 

 Emerj debate a redução da maioridade penal 

 Emerj debaterá questões controvertidas do varejo 

 Desembargador Nagib Slaibi Filho é homenageado em livro por docentes e alunos da 

Estácio de Sá 

 Museu da Justiça participa da 13ª Semana de Museus 

 Alunos da rede pública terão gratuidade nos 'frescões' 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/cbc55cfbe960921783257e43006456d2
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/8e7b9d49473cfd6c83257e430066063c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/6f38ea7d2e800f6783257e440069e901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11224
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11223
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11222
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11314
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11323
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11323
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11024
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11023


 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Rejeitado HC de condenado pela morte de criança de um ano em Belford Roxo (RJ) 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Fiador responde por dívida de locação prorrogada se houver previsão em cláusula 

contratual 

 Título executivo extrajudicial com cláusula arbitral pode ser executado no Judiciário 

 Lei brasileira não se aplica à herança de imóvel situado na Alemanha 

 Seção reconhece incidência de 28,86% sobre gratificação de auditores fiscais entre 1995 e 

1999 

 

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. 

 

 
Sentença Indicada 

 

 
Crimes contra a Fé Pública/ Falsidade Ideológica 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291374
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Fiador-responde-por-dívida-de-locação-prorrogada-se-houver-previsão-em-cláusula-contratual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Fiador-responde-por-dívida-de-locação-prorrogada-se-houver-previsão-em-cláusula-contratual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Título-executivo-extrajudicial-com-cláusula-arbitral-pode-ser-executado-no-Judiciário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Lei-brasileira-não-se-aplica-à-herança-de-imóvel-situado-na-Alemanha
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Seção-reconhece-incidência-de-28,86%25-sobre-gratificação-de-auditores-fiscais-entre-1995-e-1999
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Seção-reconhece-incidência-de-28,86%25-sobre-gratificação-de-auditores-fiscais-entre-1995-e-1999


Comarca da Capital – Auditoria da Justiça Militar 
 

Processo: 0204716-98.2011.8.19.0001 
 

Juíza: ANA PAULA MONTE FIGUEIREDO PENA BARROS 
 

[...] denunciado como incurso nas penas do artigo 312, c/c artigo 70, II, 
´l´ do Código Penal Militar [...] o acusado inseriu declaração falsa em 

documento publico [...] devidamente comprovado não só pela 
confissão em juízo, mas também pela prova documental e os demais 
testemunhos [...] deve ser reconhecida a agravante prevista no artigo 

70, II, ´l´ do Código Penal Militar, já que quando o crime foi cometido o 
acusado encontrava-se de serviço [...] o encarceramento do réu em 

nada contribuiria para a sua ressocialização e muito menos traria 
qualquer benefício à sociedade, concedemo-lhe a SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DA PENA, pelo período de 2 (dois) anos, desde que ele 
se submeta às seguintes condições [...] leia mais 

 

 

 
Sentença Indicada 

 

 
Contratos de Consumo/ Fornecimento de Água 

 
Comarca da Capital – 8ª Vara de Fazenda Pública 

 
Processo nº: 0112127-58.2009.8.19.0001 (2009.001.112363-8) 

 
Juiz: Renato Lima Charnaux Sertã 

 
 

[...] a autora, pretende na ação cautelar que a ré se abstenha de 
interromper a prestação dos serviços, até o deslinde definitivo da ação 

principal [...] requer a declaração de prescrição quanto a débitos 
antigos que a ré insiste em cobrar-lhe [...] impossibilidade de o corte 
ter por fundamento dívida pretérita [...] a privação de acesso à água 
geraria prejuízo à parte autora de difícil reparação [...] o consumidor 
possui o prazo prescricional de 05 (cinco anos) para ajuizar a ação de 

repetição do indébito, por certo que a CEDAE igualmente, por 
imperativo de isonomia, possui idêntico prazo para a cobrança de 

débitos ao consumidor [...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE [...] 
julgando extinta a exigibilidade dos débitos anteriores aos últimos 

cinco anos a contar da propositura da ação [...] leia mais 
 

 

Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do direito 
na página do Banco de Sentenças. 

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

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2011.001.176249-9&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitopenal/0204716-98.2011.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2009.001.112363-8&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0112127-58.2009.8.19.0001.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0008637-13.2015.8.19.0000 – Rel. designado para o acórdão: Des. Gabriel de Oliveira Zefiro 

- j. 29.04.2015, p. 06.05.2015 

 

Fonte: 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 (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 14, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

divulgação em veículos de comunicação do resultado parcial de investigação criminal e 

responsabilidade civil de proprietário de animal por morte de menor. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B6C14CD078FDDB5D9E3511EB3F13D307C503611A0453
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000014
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000014


 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 74                      Divulgado em 12-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Seminário "Discriminação Zero" vai debater questões de gênero, raça e orientação sexual 

 Últimos dias para adesão ao Programa de Incentivo à Aposentadoria 

 Revista íntima em presídios é debatida na Emerj 

 Coordenadoria das Varas da Infância promove encontro especial com mães e jovens do 

Degase 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11322
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11221
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11321
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11320
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11320


 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Pensão por morte no trânsito se transmite aos herdeiros do causador do acidente 

 Prazo em dobro para recorrer não se aplica a credores de sociedade em recuperação 

judicial 

 Relator manda reabrir prazo para complementação de defesa deficiente 

 

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. O material pode ser encaminhado 

para o e-mail: seesc@tjrj.jus.br 

Clique aqui e Navegue na página 

Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0024879-15.2009.8.19.0014 – Rel. Des. Nildson Araujo da Cruz - j. 04/11/2014 - p. 

12/05/2015 

 

 0218634-09.2010.8.19.0001 - Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia - j. 11/05/2015 - p. 

12/05/2015 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Pensão-por-morte-no-trânsito-se-transmite-aos-herdeiros-do-causador-do-acidente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prazo-em-dobro-para-recorrer-não-se-aplica-a-credores-de-sociedade-em-recuperação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prazo-em-dobro-para-recorrer-não-se-aplica-a-credores-de-sociedade-em-recuperação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Relator-manda-reabrir-prazo-para-complementação-de-defesa-deficiente
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000452CF8C389468FAE364423D59965D26B7C50363095F23
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049387C426145F0F8098CB37ADD08E98C1C50363153C2F


Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo não disponibilizado no site 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo não disponibilizado no site 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 73                      Divulgado em 11-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Resolução cria Banco de Assessores de Desembargador 

 Três novos desembargadores tomam posse no Órgão Especial do TJRJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11319
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11318


 TJRJ exibe programa em canal de TV interno 

 Diretores de Escolas Judiciais Ibero-Americanas estarão reunidos até amanhã na Emerj 

 Tribunal Pleno escolhe lista tríplice para vaga do quinto constitucional do MP 

 Centro Cultural do Poder Judiciário participa da 13ª Semana de Museus 

 Justiça libera obras da Linha 4 do metrô no período noturno 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Resolução do TJ-RJ que permite reeleição para cargos diretivos é tema de ADI 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 A delação premiada e as garantias do colaborador 

 Interesse econômico não autoriza fiador a ajuizar pedido de revisão contratual 

 Quebra de confiança dispensa fornecedor de indenizar cliente por alteração de contrato 

verbal 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Pesquisa Selecionada 

Página com 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 Servidor Público – Desvio de Função – Pagamento de 

Diferenças Remuneratórias, que encontra-se no Grupo Direito Administrativo, Tema 

Servidores Públicos. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11317
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11120
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11316
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11119
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11219
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291129
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/A-delação-premiada-e-as-garantias-do-colaborador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Interesse-econômico-não-autoriza-fiador-a-ajuizar-pedido-de-revisão-contratual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quebra-de-confiança-dispensa-fornecedor-de-indenizar-cliente-por-alteração-de-contrato-verbal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quebra-de-confiança-dispensa-fornecedor-de-indenizar-cliente-por-alteração-de-contrato-verbal
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/serv-pub-desv-func.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/serv-pub-desv-func.pdf


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* 

 

 0014667-64.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo – j. 05/05/2015 – p. 

11/05/2015. 

 

 0397398-12.2013.8.19.0001 – Rel: Des. Maurício Caldas Lopes – j. 01.07.2015, p. 

07.04.2015 

 

Fonte: 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/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=0004B15434138F6ABB41C53B9A7BF1D560F1C50362495319
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C97C4759F8382342756AC5C54B0F6B13C503593F3C5C


(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 72                      Divulgado em 08-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Suspeitos de esfaquear homem no Centro do Rio têm prisão decretada 

 Inscrições para Prêmio Innovare terminam dia 14 

 Amaerj promoverá seminário nacional sobre Lei Menino Bernardo 

 Magistrados debatem maioridade penal na Emerj 

 25 anos do Código de Defesa do Consumidor: não aceite propaganda enganosa ou abusiva 

 Sustentabilidade ambiental em debate na Emerj 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Plenário julga constitucional legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil 

pública 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11217
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11216
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11215
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11313
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11014
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291085
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=291085


 

 Bloqueio de bens em ação civil que não trata de improbidade não pode se basear na LIA 

 Endossos sucessivos na vigência da CPMF impedem execução de cheque 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Enunciado – Teses Vinculantes – Aviso TJ 33/2015 

Comunicamos a disponibilização da íntegra do Ato publicado em 07.05.2015, no DJERJ, com 

o cancelamento dos Enunciados 12, 18, 26, 28 e 34 divulgados no Aviso TJ 15/2015. 

Síntese dos julgamentos realizados nos conflitos de Competência entre Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis Especializadas, com eficácia vinculante, cujas deliberações são de 

observância obrigatória para todos os Órgãos do Tribunal. Os Conflitos de Competência - 

Avisos TJRJ 15, 25/2015 e 29/2015 e TJ 33/2015 podem ser visualizados em Enunciados - 

Conflitos de Competência no Banco do Conhecimento. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0001605-16.2010.8.19.0037 – Rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo – j. 25/03/2015 – 

p. 31/03/2015 

 

 0054111-75.2014.8.19.0021 – Rel.: Des. Jose Muiños Piñeiro Filho - j. 28/04/2015 - p. 

08/05/2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Bloqueio-de-bens-em-ação-civil-que-não-trata-de-improbidade-não-pode-se-basear-na-LIA
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Endossos-sucessivos-na-vigência-da-CPMF-impedem-execução-de-cheque
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/conflitos-de-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/conflitos-de-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/enunciados-conflitos-de-competencia-avisos-tjrj-15-e-25/2015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/enunciados-conflitos-de-competencia-avisos-tjrj-15-e-25/2015
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000430476D6C5FBA32B84D8D9BF9BA9A1A64C5035819401A
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201405013483


EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 71                      Divulgado em 07-05-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 6993, de 05 de maio de 2015- Institui o Programa de Envelhecimento Ativo 

– PEA, no âmbito do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Magistrados debatem maioridade penal na Emerj 

 25 anos do Código de Defesa do Consumidor: não aceite propaganda enganosa ou abusiva 

 Sustentabilidade ambiental em debate na Emerj 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/845a4d936cf89f9183257e3d00603b3c
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11313
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11014


 TJRJ promove comemoração ao Dia Nacional da Adoção, 25/5 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Publicidade de concessionária faz GM responder por defeito em seminovo 

 É legal acumular aposentadoria de emprego público com remuneração de cargo 

temporário 

 

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. Comunicamos as atualizações das pesquisas abaixo elencadas, nos ramos de Direito 

Administrativo e Empresarial com os respectivos temas: 

 Direito Administrativo 
Serviços Públicos 
Prestação de Serviço – CEDAE 

Servidores Público 
Servidor Público - Gratificação – Sistema Municipal de Informática 

 Direito Empresarial 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11214
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Publicidade-de-concessionária-faz-GM-responder-por-defeito-em-seminovo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-legal-acumular-aposentadoria-de-emprego-público-com-remuneração-de-cargo-temporário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-legal-acumular-aposentadoria-de-emprego-público-com-remuneração-de-cargo-temporário
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/prestacao-servico-cedae.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/servidor-municipal-gratificacao-informatica.pdf


Tipos de Sociedade 
Sociedade Limitada 

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* 

 

 0082519-70.2013.8.19.0002 – Rel. Des. Carlos Eduardo Freire Roboredo – j. 24/03/2015 – 

p. 06/05/2015 

 

 0105805-85.2010.8.19.0001 – Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo – j. 03/02/2015 – p. 

06/02/2015 

 

Fonte: Sistema E-JURIS 

 

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/documents/10136/1199289/sociedade-limitada.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D43259036323C1C3BE74609514169F12C5035843151F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004894B3390136F13C84E1CF1D1CD63FE1BC503590F4510


 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 70                      Divulgado em 06-05-2015 
 

 

COMUNICADO 

 

Comunicamos que foram publicadas, no Diário da Justiça Eletrônico, as Resoluções TJ/OE 

13/2015 e 15/2015. 

A Resolução TJ/OE 13/2015 estabelece a divisão dos abrigos de crianças e adolescentes na 

Comarca da Capital, entre a 1ª e a 2ª Varas da Infância, da Juventude e do Idoso. A 

Resolução TJ/OE 15/2015 modifica as competências territoriais entre o III Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Regional Jacarepaguá e o VII Juizado de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – Regional Barra da Tijuca 

 

Fonte: DJERJ de 06.05.2015 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Inscrições para curso de especialização na área de drogas 

 Emerj reunirá Escolas Judiciais ibero-americanas 

 TJRJ promove campanha de doação de medula óssea 

 TJRJ determina prazo de 48 horas para Prefeitura de São Gonçalo 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 2ª Turma anula atos processuais em que defesa de acusado foi feita por falso advogado 

 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=186951&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=186954&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11012
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11118
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11117
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11312
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290905


Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Depósito para pagamento de valor incontroverso não dá início ao prazo de impugnação 

 Por falta de intimação pessoal do devedor, STJ anula multa imposta pelo TJSP 

 Sulacap é condenada por propaganda enganosa do Super Fácil Carro e Super Fácil Casa 

 

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 elaboradas pela Equipe 

da Divisão de Distribuição do Departamento de Autuação e Distribuição Cível - Primeira 

Vice-Presidência em Institucional/ Vice-Presidências. 

Visualizamos, além da Estatística de Distribuição, a Digitalização, Indexação, Autuação, 

Prevenção e recebimento dos processos pelo Portal Eletrônico. E, ainda, as Estatísticas do 

ano de 2014. 

 

Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0255985-50.2009.8.19.0001 – Rel.: Des. Claudia Telles – j. 27/04/2015 – p. 29/04/2015 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Depósito-para-pagamento-de-valor-incontroverso-não-dá-início-ao-prazo-de-impugnação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Por-falta-de-intimação-pessoal-do-devedor,-STJ-anula-multa-imposta-pelo-TJSP
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sulacap-é-condenada-por-propaganda-enganosa-do-Super-Fácil-Carro-e-Super-Fácil-Casa
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B99A4997CDF2069FE2928E9F3107901BC5035F3D0A5C


Fonte: 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 (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 13, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

responsabilidade civil do Estado em razão de perseguição política e prática de crime de 

tortura; conversão de férias não gozadas por servidor público estadual em indenização 

pecuniária e responsabilidade civil do Estado por descaso perpetrado, por agentes da 

operação lei seca, contra motorista portadora de hemiplegia cerebral e com limitações dos 

movimentos da parte esquerda do corpo. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000013
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000013


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Órgão Especial mantêm demissão de ex-funcionário do Detran por venda de habilitação 

 Juiz recebe denúncia contra acusado de matar funkeira 

 Fórum de Campos realiza seminário sobre mediação 

 Justiça limita ruídos em obras da Linha 4 do metrô 

 'A banalidade do mal' em pauta na Emerj 

 TJRJ abre vagas no Órgão Especial para desembargadores 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Reafirmada incompetência do CNJ para intervir em decisões de natureza jurisdicional 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Moradores da aldeia do Imbuí, em Niterói (RJ), terão de desocupar a área 

 Novos conselheiros para CNJ e CNMP serão indicados pelo Pleno nesta quarta-feira (6) 

 Turma reconhece nexo causal e manda hospital indenizar filho de paciente que morreu 

após cirurgia 

 Relação material com imóvel define responsabilidade pelas obrigações de condomínio 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11011
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11213
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11116
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11115
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11211
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290813
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Moradores-da-aldeia-do-Imbuí,-em-Niterói-(RJ),-terão-de-desocupar-a-área
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Novos-conselheiros-para-CNJ-e-CNMP-serão-indicados-pelo-Pleno-nesta-quarta–feira-(6)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Turma-reconhece-nexo-causal-e-manda-hospital-indenizar-filho-de-paciente-que-morreu-após-cirurgia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Turma-reconhece-nexo-causal-e-manda-hospital-indenizar-filho-de-paciente-que-morreu-após-cirurgia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Relação-material-com-imóvel-define-responsabilidade-pelas-obrigações-de-condomínio


 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Pesquisa Selecionada 

Página com 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 Indenização por falta de Energia Elétrica, que 

encontra-se no Grupo Direito Administrativo, Tema Serviços Públicos. 

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* 

 

 0045008-10.2014.8.19.0000 – Rel: Des. Marco Antonio Ibrahim , j. 29/04/2015 - p. 

05/05/2015 

 

Fonte: eJuris 

 

 0043174-69.2014.8.19.0000 - Rel. designado: Des. Katia Maria Amaral – j. 04/11/2014 – p. 

05/05/2015 

 

Fonte: eJuris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/indenizacao-energia.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041DCC956C9F394C2E5D41DABB24389C41C50360430D17
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043DDD87F135B3EC768417C569E1453FD8C503384B1E50


 

Não disponível no site 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0042625-59.2014.8.19.0000 – Rel.: Des. Jose Muiños Piñeiro Filho – j. 28/04/2015 – p. 

05/05/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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COMUNICADO 

 

Comunicamos que o Eg. Órgão Especial aprovou a Resolução TJ/RJ nº 10/2015, alterando o 

art. 6º A, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, que trata da competência das 

Câmara Cíveis especializadas. 

A publicação ocorreu no dia 29 de abril, às páginas 25 e 26, do DJERJ. 

Resolução TJ/OE/RJ nº 10/2015 

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas 

atribuições legais, em especial as do art. 3º, inciso VI, "a", do Regimento Interno do Tribunal 

de Justiça, e tendo em vista o decidido na sessão realizada em 27 de abril de 2015 

(Processo nº 2015-065191); 

Considerando que de acordo com o art. 125, § 1º, da Constituição Federal, às constituições 

estaduais cabe definir a competência dos tribunais de justiça; 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000421833BC89FDFC1FBABF54C4CDDBD6A13C50360322F32


Considerando que o art. 161, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro estabelece 

normas de competência do Tribunal de Justiça, não esgotando, contudo, a matéria, sendo 

referida disposição complementada pelo art. 158, inciso I, alínea b, da mesma Carta 

Estadual, o qual atribui ao Regimento Interno dispor sobre regras de competência e 

funcionamento dos órgãos jurisdicionais do Tribunal de Justiça; 

Considerando que em face dos consideranda anteriores, a competência das Câmaras Cíveis 

e especializadas deve ser estabelecida por norma regimental; 

Considerando a política judiciária fundada na razoável duração do processo (art. 5º, inciso 

LXXVIII, da Constituição Federal), o princípio da eficiência (art. 37, caput, do mesmo 

diploma constitucional) e o enorme acervo distribuído, diariamente, para as Câmaras Cíveis 

especializadas; 

Considerando que demandas de natureza consumerista podem ser julgadas por Câmaras 

Cíveis, conforme conveniência e oportunidade normativa (regimental); 

Considerando a recorrência da suscitação de conflitos de competência sobre certas 

matérias perante o Órgão Especial; 

RESOLVE: 

Art.1º. O §2º, do art. 6º A, do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 6º (...). 

"§2º. Ficam excluídas das Câmaras Cíveis de numeração 23ª a 27ª as seguintes causas: 
I- demandas em que pessoas jurídicas de direito público integrem a relação processual; 
II- feitos que resultem de acidente de trânsito e não envolvam contrato de transporte; 
III- processos oriundos de litígios entre instituição de previdência privada aberta ou fechada 
e seus participantes; 
IV- execuções fundadas em título extrajudicial, ainda que opostos embargos ou ajuizada 

demanda anulatória." 

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2015. 

 

Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho 
Presidente 

 

Fonte: DJERJ 

 

SUSPENSÃO DE SÚMULAS* 



 

Informamos que estão suspensos os verbetes sumulares nos 202 e 301 do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conforme publicado, hoje (04/05), no Caderno 

Administrativo do DJERJ, páginas 23 e 24. 

Confira o teor dos verbetes suspensos: 

O verbete nº. 202 (“Nas obrigações periódicas inadimplidas, as instituições financeiras não 
estão vinculadas à taxa de juros fixada na lei de usura, vedada, no entanto, a prática da 
capitalização mensal.”) da Súmula da Jurisprudência Predominante do TJERJ teve sua 
eficácia suspensa conforme decisão do Órgão Especial no Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência nº 0009812-44.2012.8.19.0001. Julgamento em 13/04/2015. 
Relator Desembargador Carlos Eduardo da Fonseca Passos. Votação unânime. 

O verbete nº. 301 (“A previsão de parcelas prefixadas 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.”) teve sua eficácia suspensa 

conforme decisão do Órgão Especial no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 

0009812-44.2012.8.19.0001. Julgamento em 13/04/2015. Relator Desembargador Carlos 

Eduardo da Fonseca Passos. Votação unânime. 

 

Fonte: DJERJ/DIJUR 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juiz do TJRJ defende mudanças na política 

 TJRJ assina Pacto de Mediação 

 TJRJ suspende efeitos de leis que permitem soltura de balões sem fogo 

 Juizados especiais tornam a Justiça mais célere, diz presidente do TJRJ 

 Emerj realiza palestra sobre dez anos da Lei de Falências 

 Operadoras não poderão bloquear internet quando atingir pacote de dados 

 25 anos do Código de Defesa do Consumidor: conheça os Juizados Especiais Cíveis 

 TJRJ realiza promoção e remoção de 37 juízes 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11209
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11113
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11112
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11111
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11008
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11007


Sem conteúdo selecionado 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Sérgio Kukina é o novo presidente da Primeira Turma 

 É sanável a falta de demonstrativo de débito na petição inicial de ação monitória 

 Bayer indenizará perda de produtividade causada por defeito em fungicida 

 Registro em cartório afasta presunção de boa-fé do comprador de imóvel hipotecado 

 Consumidor que compra pela internet tem assegurado o direito de se arrepender 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

O referido Banco de Dados especializado reúne acervo de petições iniciais, tutelas 

antecipadas, liminares, sentenças, acórdãos e o acompanhamento processual das ações 

civis públicas que têm por objeto o Direito do Consumidor. 

Comunicamos a disponibilização da Liminar proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. Maria 

da Penha Nobre Mauro, no referido Banco, nos autos do processo nº 0052224-

82.2015.8.19.0001, que tramita no Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, 

versando sobre Acesso à internet em Telefonia móvel. 

Para acompanhamento do resultado de outras ações coletivas, basta acessar o portal 

Institucional em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por 

assunto ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do 

ícone na página inicial do Banco do Conhecimento. 

 

Para informações, sugestões e contato: dicac@tjrj.jus.br 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sérgio-Kukina-é-o-novo-presidente-da-Primeira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-sanável-a-falta-de-demonstrativo-de-débito-na-petição-inicial-de-ação-monitória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Bayer-indenizará-perda-de-produtividade-causada-por-defeito-em-fungicida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Registro-em-cartório-afasta-presunção-de-boa–fé-do-comprador-de-imóvel-hipotecado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Consumidor-que-compra-pela-internet-tem-assegurado-o-direito-de-se-arrepender
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150010431253&FORMA=2&SEF=1&JOB=18264&PAL=&CNJ=20150010431253
mailto:dicac@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


 

Fonte: DICAC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0470455-97.2012.8.19.0001 – Rel.: Des(a). Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves 

de Oliveira, j. 14.04.2015, p. 16.04.2015. 

 

Fonte: Vigésima Sexta Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E6A6AAA82F015163D6125A3E50C5B440C503591D043F


COMUNICADO 

 

Comunicamos que as solicitações de busca de óbitos, direcionadas anteriormente à Santa 

Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, devem ser encaminhadas ao Consórcio Prever Rio 

PAx S/A (cemitérios São João Batista, Inhaúma, Irajá, Jacarepaguá, Campo Grande e Piabas) 

e ao Consórcio Reviver ( cemitérios São Francisco Xavier, Paquetá, Ilha do Governador, 

Ricardo de Albuquerque, Realengo, Guaratiba e do Crematório), conforme processo 

administrativo nº 2015-051031 

 

Fonte: Processo 2015-051031 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Decreto nº 8.442, de 29.4.2015 - Regulamenta os art. 14 a art. 36 da Lei nº 13.097, de 19 de 

janeiro de 2015, que tratam da incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, 

da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social - Cofins, no mercado interno e na importação, sobre produtos dos Capítulos 21 e 22 

da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Dossiê Mulher: mais de 12% das mulheres vítimas de homicídio doloso dentro de casa 

 Corregedoria convida para missa de sétimo dia da servidora Mônica Atanázio 

 Emerj promove seleção para ingresso no Curso de Especialização em Direito para a Carreira 

da Magistratura 

 Desembargador lança livro sobre os direitos da infância 

 TJRJ lança edital para movimentação de magistrados para a Comarca de Maricá 

 Justiça Cidadã promove palestra sobre violência obstétrica e parto humanizado 

 Emerj promove debate sobre o filme Match Point e o livro Crime e Castigo 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8442.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11108
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11107
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11206


NOTÍCIAS STF* 

 

 Reconhecida repercussão geral em recurso sobre usucapião de imóvel urbano 

 Liminar mantém regras antigas para renovação de contratos do FIES 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Reformada decisão que considerou indevido protesto de cheque após prazo de 

apresentação 

 É legal contratação de profissionais temporários para a ANS 

 Não é obrigatório recolhimento de custas nos embargos à ação monitória 

 Banco do Brasil terá de fornecer documentos em braile a clientes com deficiência visual 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização das Petições Iniciais de Ação Civil Pública de natureza 

consumerista no Banco versando sobre os assuntos abaixo elencados. 

 
Ação Civil Pública 

 
Assunto 

0091649-19.2015.8.19.0001 
5ª Vara Empresarial 

Fornecimento de água imprópria 
para o consumo - água amarela e 
com mau cheiro. 
 

0071073-05.2015.8.19.0001 
3ª Vara Empresarial 

Descredenciamento de Instituto 
médico - Redimensionamento por 
redução da rede hospitalar sem a 
autorização da ANS. 
 

0049647-34.2015.8.19.0001 
5ª Vara Empresarial 

 
Cobrança de quantia indevida. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290510
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290485
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Reformada-decisão-que-considerou-indevido-protesto-de-cheque-após-prazo-de-apresentação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Reformada-decisão-que-considerou-indevido-protesto-de-cheque-após-prazo-de-apresentação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/É-legal-contratação-de-profissionais-temporários-para-a-ANS
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Não-é-obrigatório-recolhimento-de-custas-nos-embargos-à-ação-monitória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Banco-do-Brasil-terá-de-fornecer-documentos-em-braile-a-clientes-com-deficiência-visual
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150010783832&FORMA=1&SEF=1&JOB=15867&PAL=&CNJ=20150010783832
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150010598603&FORMA=1&SEF=1&JOB=16249&PAL=&CNJ=20150010598603
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150010410419&FORMA=1&SEF=1&JOB=15232&PAL=&CNJ=20150010410419


Cobrança de taxa de conveniência 
em valor superior ao limite legal - 
cobrança de taxa de entrega - 
descumprimento da Lei Estadual 
nº 6.103/2011 
 

 

Visualize também as sentenças das ações selecionadas no quadro abaixo que tramitam na 

1ª Vara Empresarial. 

 
Ação Civil Pública 

 
Assunto 

0040273-67.2010.8.19.0001 

 
Publicidade enganosa - Repelente 
eletrônico de pernilongo e 
mosquito - ineficácia do produto - 
prática comercial abusiva. 
 

0150792-75.2011.8.19.0001 

 
Material didático escolar - 
linguagem popular - diversidade 
linguística – ausência de dano à 
coletividade. 
 

 

Veja essas e outras ações civis públicas de natureza consumerista acessando o Banco de 
Ações Civis Públicas no portal Institucional. 
Realize a busca por assunto ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido 

através do ícone na página inicial do Banco do Conhecimento. 

Para informações, sugestões e contato: dicac@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0263775-17.2011.8.19.0001 - Rel.: Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 08.04.2015, p. 

30.04.2015 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/14ffa9a5a3b6b194832579650060ea20
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/14ffa9a5a3b6b194832579650060ea20
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20100010376127&FORMA=3&SEF=1&JOB=15232&PAL=&CNJ=20100010376127
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20110011287591&FORMA=3&SEF=1&JOB=18404&PAL=&CNJ=20110011287591
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
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
mailto:dicac@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046D9F1E7B5655F1F942174A9E8457E14AC5035E4D3014


Fonte: Sétima Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 66                      Divulgado em 29-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ vai prorrogar prazos se sistema ficar indisponível por mais de 60 minutos 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11003


 Paraty terá que criar serviço de atendimento aos idosos 

 Condenada quadrilha acusada de fraudar vistorias no Detran de Macaé 

 Magistrados aposentados têm primeira reunião para apresentar demandas 

 Artigo: "Valeu a pena?", por Joel Rufino dos Santos 

 Revista íntima será tema de debate na Emerj 

 Delitos contra a dignidade sexual em pauta na Emerj 

 Presidente do TJRJ manifesta pesar por morte de servidora 

 Desembargador da Corregedoria Nacional de Justiça analisa processos contra magistrados 

do TJRJ 

 Tribunal de Justiça nomeia 14 psicólogos e assistentes sociais aprovados no último 

concurso 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Negado HC a ex-deputado do RJ condenado por quadrilha armada 

 Ministro nega habeas corpus a professor acusado de duplo homicídio na Paraíba 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Multa por não pagamento de condenação em 15 dias exige prévia definição do valor 

 Primeira Seção mantém incidência de IR sobre adicional de férias gozadas 

 Havendo duplo registro da marca, domínio na internet é de quem chegou primeiro 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Enunciado – Teses Vinculantes 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11004
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290382
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290380
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Multa-por-não-pagamento-de-condenação-em-15-dias-exige-prévia-definição-do-valor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Primeira-Seção-mantém-incidência-de-IR-sobre-adicional-de-férias-gozadas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Havendo-duplo-registro-da-marca,-domínio-na-internet-é-de-quem-chegou-primeiro


Síntese dos julgamentos realizados nos conflitos de Competência entre Câmaras Cíveis e 
Câmaras Cíveis Especializadas, com eficácia vinculante, cujas deliberações são de 
observância obrigatória para todos os órgãos do tribunal. 
O Aviso 29/2015, publicado no DJERJ em 20.04.2015, em Consolidação ao Aviso nº 

15/2015, retifica o enunciado nº 72 e acrescenta um novo enunciado. Pode ser visualizado, 

na íntegra, na página Enunciados no tema Conflito de Competência - Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis especializadas em Direito do Consumidor (eficácia vinculante). 

 

Navegue na página Enunciados em Jurisprudência no Banco do Conhecimento. 

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

 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=186614&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=185547&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=185547&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/conflito-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/conflito-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
mailto:seesc@tjrj.jus.br


Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0004644-59.2015.8.19.0000 - Rel. designado para o acórdão: Des. Gilberto Campista 

Guarino – j. 11.03.2015, p. 24.03.2015. 

 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

 0032182-49.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Nildson Araújo da Cruz – j. 18/12/2014 – p. 

29/04/2015 

 

Fonte: 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=0004457FD009EF8B86F3DCA759D94F7F57BEC50356342C36
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C03CB704A1982178D757EDFFAA3730EBC5035E03322F


 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Criminal 06, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

hipóteses em que a gravação clandestina é válida; abuso sexual de crianças praticado por 

pastor de igreja evangélica e furto de sinal de internet. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 65                      Divulgado em 28-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juristas e historiadores falam sobre Justiça e herança do Tiradentes 

 Órgão Especial rejeita queixa-crime contra deputado Domingos Brazão 

 'Tira a corda do pescoço, deixa o Homem respirar' 

 TJRJ vai participar de mutirão para renegociação de débitos fiscais dos contribuintes 

 José Acir Lessa Giordani é o novo desembargador do TJRJ 

 Justiça determina prisão de jogador se não pagar multa 

 TJRJ estimula participantes dos projetos de inclusão social para o mercado de trabalho 

 Justiça começa audiência de réus acusados de atuar em clínicas de aborto clandestinas 

 Desembargador Ademir Pimentel recebe homenagem no Órgão Especial 

 Corregedoria Nacional de Justiça apresenta programa de execução fiscal aos juízes do TJRJ 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000006
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/11001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10603


Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Ministro aplica princípio da consunção e anula condenação imposta a lavrador mineiro 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Execução individual deve incluir expurgos de planos posteriores para assegurar correção 

plena 

 Terceira Turma admite embargos à arrematação em procedimento de jurisdição voluntária 

 Relator admite querela nullitatis contra decisão transitada que se baseou em lei 

inconstitucional 

 Portadora de hepatite B eliminada de concurso poderá tomar posse 

 Empresa responde por mensagens postadas por terceiros em seu portal de notícias 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

O referido Banco de Dados especializado reúne acervo de petições iniciais, tutelas 

antecipadas, liminares, sentenças, acórdãos e o acompanhamento processual das ações 

civis públicas que têm por objeto o Direito do Consumidor. 

Comunicamos a disponibilização de mais uma Petição inicial de Ação Civil Coletiva no 

referido Banco, referente aos autos do processo nº 0052224-82.2015.8.19.0001, versando 

sobre Acesso à internet em Telefonia móvel e que tramita no Juízo da 5ª Vara Empresarial 

da Comarca da Capital. 

Para acompanhamento do resultado dessa e de outras ações coletivas, basta acessar o 

portal Institucional em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290299
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Execução-individual-deve-incluir-expurgos-de-planos-posteriores-para-assegurar-correção-plena
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Execução-individual-deve-incluir-expurgos-de-planos-posteriores-para-assegurar-correção-plena
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Terceira-Turma-admite-embargos-à-arrematação-em-procedimento-de-jurisdição-voluntária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Relator-admite-querela-nullitatis-contra-decisão-transitada-que-se-baseou-em-lei-inconstitucional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Relator-admite-querela-nullitatis-contra-decisão-transitada-que-se-baseou-em-lei-inconstitucional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Portadora-de-hepatite-B-eliminada-de-concurso-poderá-tomar-posse
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Empresa-responde-por-mensagens-postadas-por-terceiros-em-seu-portal-de-notícias
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150010431253&FORMA=1&SEF=1&JOB=705&PAL=&CNJ=20150010431253
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


assunto ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do 

ícone na página inicial do Banco do Conhecimento. 

 

Para informações, sugestões e contato: dicac@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0055719-74.2014.8.19.0000 – Rel: Des. Renata Machado Cotta – j. 14.04.2015, p. 

16.04.2015. 

 

Fonte: Terceira Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0023291-33.2010.8.19.0209 - Rel. Des (a). Marcia Cunha Silva Araújo de Carvalho – j. 

16/04/2015 – p. 22/04/2015 

 

 0010418-88.2012.8.19.0028 - Rel. Des. Leila Albuquerque – j. 15/04/2015 - p. 16/04/2015 

 

 0403646-91.2013.8.19.0001 – Rel. Des. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio – j. 

15/04/2015 – p. 17/04/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

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=0004F8E64A3961891E2E6FB75047728323C3C5035C40063B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000407264F6E5683CEC88239398B89DCB7C0C5035D502625
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A4667B38B3561A4E53DE08E659F8F29EC5035D024B64
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004805F04A640AC63AF3A2F26AB54E33D8EC5035D140A3C
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0266093-02.2013.8.19.0001 – Rel. Des. Joao Ziraldo Maia – j. 07/04/2015 – p. 17/04/2015 

 

 0023926-24.2013.8.19.0204 - Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira – j. 15/04/2015 - p. 

17/04/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 64                      Divulgado em 27-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJ do Rio tem novo desembargador 

 Vídeo: presidente do TJRJ ouve demandas de juízes e servidores da Baixada Fluminense 

 Deape prestigia parceria na capacitação técnica para ex-detentos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B129821F5EE78AAAF2ED451125B315A3C5035C1E1B39
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D5100B05B9D25F5CDE1A1701281B3A52C5035D261915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10502


 

 Incidência de IR sobre juros de mora recebidos por pessoa física é tema de repercussão 

geral 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Reformada decisão que considerou abusivo aumento de plano de saúde em razão da idade 

 Divulgação de pesquisa sobre preferência de leitores não gera dano moral a jornal citado 

 O encontro fortuito de provas na jurisprudência do STJ 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Enunciado – Teses Vinculantes – Aviso 29/2015 

Síntese dos julgamentos realizados nos conflitos de Competência entre Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis Especializadas, com eficácia vinculante, cujas deliberações são de 

observância obrigatória para todos os Órgãos do Tribunal. Os Conflitos de Competência - 

Avisos TJRJ 15, 25/2015 e 29/2015 podem ser visualizados em Enunciados - Conflitos de 

Competência no Banco do Conhecimento. Visualize a retificação do Enunciado nº 72, bem 

como o novo enunciado (nº 73). 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290232
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290232
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Reformada-decisão-que-considerou-abusivo-aumento-de-plano-de-saúde-em-razão-da-idade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Divulgação-de-pesquisa-sobre-preferência-de-leitores-não-gera-dano-moral-a-jornal-citado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/O-encontro-fortuito-de-provas-na-jurisprudência-do-STJ
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/conflitos-de-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/conflitos-de-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/enunciados-conflitos-de-competencia-avisos-tjrj-15-e-25/2015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/enunciados-conflitos-de-competencia-avisos-tjrj-15-e-25/2015


 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0005608-76.2012.8.19.0026 - Rel: Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes - j. 

11.03.2015, p. 17.03.2015 

 

Fonte: eJuris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000452E9747FD2625199E593E5371A450AA9C50354225704


Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 63                      Divulgado em 24-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.116, de 20.4.2015 - Estabelece normas gerais para implantação e 

compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações e altera as Leis nos 9.472, de 16 

de julho de 1997, 11.934, de 5 de maio de 2009, e 10.257, de 10 de julho de 2001. 

 

 Decreto nº 8.437, de 22 de abril de 2015 - Regulamenta o disposto no art. 7º, caput, inciso 

XIV, alínea “h”, e parágrafo único, da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, 

para estabelecer as tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento 

ambiental será de competência da União. 

 

 Lei Estadual nº 6987 - Altera a Lei nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, para possibilitar a retificação de 

informações, declarações e arquivos, de forma espontânea, sem a aplicação de 

penalidades. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13116.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.437-2015
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/eb71fc98b751843983257e2d00605255


NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Presidente do TJRJ participa de entrevista com outros dois presidentes de tribunais 

 Vara Cível de Vila Inhomirim vai reunir 300 pessoas para casamento comunitário 

 Desenforcamento do Tiradentes ganha repercussão na mídia 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 STF rejeita omissão na regulamentação de propaganda de bebidas alcoólicas 

 Cabe ao STF julgar ação que discute requisitos para porte de arma de magistrados 

 STF decide que é legítima a divulgação de vencimentos de servidores 

 Judiciário não pode interferir em critérios fixados por banca examinadora de concurso 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Primeira Seção aprova três novas súmulas 

 Futuro ministro do STJ é aprovado pelo Senado 

 Turma define termo inicial de prazo para embargos de terceiro em penhora online 

 Ações de cobrança e diferenças de valores do DPVAT prescrevem em três anos 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Sentenças - atinge mais de 2.000 sentenças selecionadas 

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/10501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10311
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290008
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289978
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290103
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=290101
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Primeira-Seção-aprova-três-novas-súmulas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Futuro-ministro-do-STJ-é-aprovado-pelo-Senado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Turma-define-termo-inicial-de-prazo-para-embargos-de-terceiro-em-penhora-online
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ações-de-cobrança-e-diferenças-de-valores-do-DPVAT-prescrevem-em-três-anos
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf


São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de instrumento de 

pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes aos magistrados e à 

comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e agilizando a prestação 

jurisdicional. 

 

Acesse o Banco de Sentenças no portal Institucional através do ícone no Banco do 

Conhecimento. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0007947-59.2003.8.19.0208 – Rel: Des. Paulo Sergio Prestes dos Santos – j. 07.04.2015, p. 

09.04.2015 

 

Fonte: 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/10136/18199/bancodesentencas.pdf
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=0004E09C3DA7CEC46A06AFA2C3ED34819A40C5035A3A3A2F
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/


 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 62                      Divulgado em 22-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 6986, de 17 de abril de 2015 - proíbe a prestação de serviços de vigilância 

por cães de guarda com fins lucrativos, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 6985, de 17 de abril de 2015 - disciplina a prestação de serviços por 

provedores de acesso a internet, provedores de hospedagem, sites de relacionamento, ou 

qualquer outro serviço de uso contínuo, cuja utilização seja remunerada, no âmbito do 

estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ comemora 450 anos do Rio com ações do programa Justiça Itinerante 

 'Desenforcamento' contribui para resgatar história do País 

 Corregedora Nacional de Justiça e presidente do TJRJ vão se reunir com juízes 

 Delitos contra a dignidade sexual entram em debate na Emerj 

 Emerj realiza palestra sobre Política Nacional de Defesa Civil 

 Tiradentes será tema de palestra na Escola da Magistratura 

 Personalidades e autoridades assistem e apoiam 'Desenforcamento do Tiradentes' 

 Cortejo do 'desenforcamento' reúne 600 pessoas com samba e funk 

 Tiradentes é 'desenforcado' no Tribunal de Justiça do Rio 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/8a1116d4bc673fa583257e31005fe241
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/bde19e88fe6d932e83257dbd005c9bd6
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10118
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10310
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10117
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10309
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10116
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10115
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10114


Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Cerveja não alcoólica pode ter até 0,5% de álcool 

 Comparecimento espontâneo para celebração de acordo extrajudicial não dispensa citação 

 Empresa não pode ser obrigada a incluir outra em seu quadro societário 

 Leiloeiro e proprietário vão responder por falta de documentos de veículos arrematados 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Pesquisa Selecionada 

Página com 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 Corte de Luz sem Aviso Prévio, que encontra-se no 

Grupo Direito Administrativo, Tema Serviços Públicos. 

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 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2273351/boletim-do-servico-de-difusao-62.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Comparecimento-espontâneo-para-celebração-de-acordo-extrajudicial-não-dispensa-citação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Empresa-não-pode-ser-obrigada-a-incluir-outra-em-seu-quadro-societário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Leiloeiro-e-proprietário-vão-responder-por-falta-de-documentos-de-veículos-arrematados
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/corte-luz-aviso.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br


JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0003360-16.2015.8.19.0000 – Rel: Des. Gilberto Campista Guarino, j. 15.04.2015, p. 

17.04.2015. 

 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

 0039520-81.2013.8.19.0203 – Rel: Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 24.03.2015, p. 

26.03.2015. 

 

Fonte: eJuris 

 

 0039272-45.2013.8.19.0000 – Rel: Des. Nildson Araujo da Cruz, j. 21.10.2014, p. 16.03.2015 

 

Fonte: eJuris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049E348C2FA5972D12FDF51444A63E08EEC5035D1F5C32
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040BA94A2C6224B244D00A7800AF3C3BFDC50357143553
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000499D652FF88DF5FC17984407AFB4870CFC50352182F3B


 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Criminal 05, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos ao 

transporte de droga dentro de ônibus; apropriação de coisa achada e fraude em certame 

de interesse público. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 61                      Divulgado em 20-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Historiadores elogiam iniciativa do TJRJ de promover 'desenforcamento' do Tiradentes 

 Nas semifinais do Carioca, TJRJ exibe faixa com pedido de paz no futebol 

 Presidente do TJRJ ouve reivindicações de juízes e servidores da Baixada Fluminense 

 Decretada prisão preventiva de noivo de dançarina de funk 

 

Fonte: DGCOM 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000005
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9750
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10112


NOTÍCIAS STF* 

 

 Constitucionalidade de direitos sucessórios diferenciados para companheiro e cônjuge será 

discutida pelo STF 

 Exame criminológico para progressão penal só pode ser exigido com base em 

fundamentação concreta 

 Suspenso ato do CNJ que alterou contagem de títulos em concurso para cartórios no RJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Gravidez, parto e expectativas frustradas 

 Laurita Vaz explica recursos contra inadmissão de extraordinário baseada em repercussão 

geral 

 Defesa de crianças e adolescentes exercida pelo MP dispensa intervenção da Defensoria 

Pública 

 

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 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289807
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289807
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289756
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289756
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289755
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Gravidez,-parto-e-expectativas-frustradas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Laurita-Vaz-explica-recursos-contra-inadmissão-de-extraordinário-baseada-em-repercussão-geral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Laurita-Vaz-explica-recursos-contra-inadmissão-de-extraordinário-baseada-em-repercussão-geral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Defesa-de-crianças-e-adolescentes-exercida-pelo-MP-dispensa-intervenção-da-Defensoria-Pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Defesa-de-crianças-e-adolescentes-exercida-pelo-MP-dispensa-intervenção-da-Defensoria-Pública
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador


 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0185129-90.2011.8.19.0001 – Rel.: Des. Cláudio Dell’Orto – 01.04.2015, p. 07.04.2015 

 

Fonte: eJuris 

 

 0037551-59.2012.8.19.0205 – Rel.: Des. Nagib Slaibi Filho –16.03.2015, j. 31.03.2015 

 

Fonte: eJuris 

 

 0064770-12.2014.8.19.0000 - Des. Carlos Eduardo Roboredo – j. 03.03.2015, p. 24.03.2015 

 

Fonte: eJuris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C1BAA05B73C25EB9D29AE1ABD4F714E3C503562B1F5B
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500109515
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EDABAA1A1728BE0E27E89EC341CC1469C50351504854


Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 60                      Divulgado em 17-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Emenda Constitucional nº 87, de 16 de abril de 2015 - Altera o § 2º do art. 155 da 

Constituição Federal e inclui o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

para tratar da sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 

e de comunicação incidente sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços 

a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado 

 

 Decreto nº 8.433, de 16 de abril de 2015 - Dispõe sobre a regulamentação dos art. 9º a art. 

12, art. 17 e art. 22 da Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015. 

 

 Lei nº 13.114, de 16 de abril de 2015. - Dispõe sobre a obrigatoriedade de os serviços de 

registros civis de pessoas naturais comunicarem à Receita Federal e à Secretaria de 

Segurança Pública os óbitos registrados, acrescentando parágrafo único ao art. 80 da Lei nº 

6.015, de 31 de dezembro de 1973. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Desembargador Siro Darlan participa da XIX Reunião do Conselho das Autoridades Centrais 

Brasileiras 

 Servidores do TJRJ vão receber no último dia do mês trabalhado 

 Milton Gonçalves: 'Tiradentes se destacou porque escolheu um caminho diferenciado' 

 Sustentabilidade ambiental é tema de palestra na Emerj 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc87.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8433.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13114.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9824
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9823


 Moradores de Rio das Ostras receberam atendimento do TJRJ na Ação Global 

 'Guarda Compartilhada: Aspectos Controvertidos' em pauta na Emerj 

 Emerj debate a questão da maioridade penal 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Plenário julga improcedente ação sobre aposentadoria especial de mulheres policiais 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Sem má-fé, parte não pode ser prejudicada por dúvida razoável sobre natureza e prazo do 

recurso 

 

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. 

 

 
Sentença Indicada 

 

Obrigações / Preferências e Privilégios Creditórios 
 
Comarca de Campos dos Goytacazes – 4ª Vara Cível 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9748
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10109
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289674
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sem-má–fé,-parte-não-pode-ser-prejudicada-por-dúvida-razoável-sobre-natureza-e-prazo-do-recurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sem-má–fé,-parte-não-pode-ser-prejudicada-por-dúvida-razoável-sobre-natureza-e-prazo-do-recurso
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/


Processo nº: 0039403-17.2009.8.19.0014 
Juíza: Lindalva Soares Silva 
 
[...] ação de cobrança movida por servidor público municipal 
postulando o reconhecimento do seu direito à percepção de horas 
extras [...] Lei nº 5.247/91, Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Campos dos Goytacazes conferiu ao servidor do 
Município de Campos dos Goytacazes a percepção de horas 
extraordinárias [...] descabe a pretensão de uma vantagem 
vencimental incidir sobre qualquer outro tipo de base de cálculo que 
não seja o vencimento base [...] PROCEDENTE o pedido de RAUL 
VALNIRO SIQUEIRA em face de MUNICIPIO DE CAMPOS DOS 
GOYTACAZES para reconhecer o direito ao cálculo de suas horas 
extraordinárias com base no divisor de 150 desde 01/06/2003 e até 
17/05/2004, e com base no divisor de 200 desde 18/05/2004, além do 
percentual de 75% sobre as horas extras noturnas, [...] não havendo a 
incidência do adicional de risco de vida sobre as horas extraordinárias 
[...] leia mais 

 

 
Sentença Indicada 

 

Militar/ Sistema Remuneratório e Benefícios/ Licença Prêmio 
 
 
Comarca de Pinheiral – Vara Única 
Processo nº: 0002325-71.2012.8.19.0082 
Juíza: Denise Ferrari Maeda Bayeux 
 
[...] ação Ordinária de Cobrança em face do MUNICÍPIO DE PINHEIRAL 
[...] direito do autor de receber os valores referentes às licenças 
prêmios não gozadas [...] as faltas foram oriundas de licença médica 
devidamente autorizada pelo município [...] não há previsão legal para 
o indeferimento de licença-prêmio por licença sem vencimentos [...] 
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar que 
o réu pague à autora o período de licença prêmio não gozada [...] leia 
mais 

 

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

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2009.014.039241-1&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0039403-17.2009.8.19.0014.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2012.082.002350-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0002325-71.2012.8.19.0082.doc
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitoadministrativo/0002325-71.2012.8.19.0082.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0003256-24.2015.8.19.0000 – Rel: Des. Gilberto Campista Guarino – j. 15.04.2015, 

p.17.04.2015 

 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

 0004611-35.2012.8.19.0207 – Rel.: Des. Maria Regina Nova - j.14/04/2015, p. 17/04/2015. 

 

Fonte: Colegiado da Décima Quinta Câmara Cível 

 

 0000228-12.2008.8.19.0059 – Rel.: Des. Marcus Basilio, j. 14.04.2015, p. 17.04.2015 

 

Fonte: eJuris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045E07BCC3098DD7A3ABF43130AB8C604EC5035D1F5C27
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000454991445FF2CB7FB676EAB6640B8790CC5035C5D0E5E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047EA3ADB81F4BD90FF1CB9B82832B1F77C5035C5F4A15


 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 59                      Divulgado em 16-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 6984, de 13 de abril de 2015 - altera a Lei 2519, de 17 de janeiro de 1996, 

que institui a cobrança da meia-entrada em estabelecimento culturais e de lazer do Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Os aspectos controvertidos da guarda compartilhada serão debatidos na Emerj 

 Desenforcamento do Tiradentes: rádio CBN transmite simulação ao vivo 

 Desembargador Siro Darlan participa de reunião sobre adoção internacional 

 Plantão Judiciário volta a funcionar no Fórum Central do Rio 

 Índio terá exposição no TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Suspensa emenda à Constituição do RJ sobre idade para aposentadoria compulsória 

 Teto constitucional deve ser aplicado sobre valor bruto da remuneração de servidor 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/58ab46088f88301383257e2d005f8f12
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9747
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9746
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9744
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289563
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289578


 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Quarta Turma nega pedido de pai adotivo para mudar registro do filho após separação 

 Sentença não condenatória pode ter força executiva quando reconhece direito certo, 

líquido e exigível 

 Má-fé autoriza avalista de nota promissória a questionar origem e legalidade da dívida 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização das Petições iniciais de Ação Civil Coletiva abaixo 

elencadas no referido Banco versando sobre Transporte coletivo. 

Petições Iniciais 
 

Motivo 

 
0063865-67.2015.8.19.0001 

4ª Vara Empresarial 
 

0072834-71.2015.8.19.0001 
7ª Vara Empresarial 

 
0072846-85.2015.8.19.0001 

7ª Vara Empresarial 
 

Falta de circulação de frota na madrugada 

0063870-89.2015.8.19.0001 
1ª Vara Empresarial 

 
Falta de identificação e manutenção dos 

veículos 
 

0053141-04.2015.8.19.0001 
5ª Vara Empresarial 

 
Falta de manutenção dos veículos e de 

regularidade dos intervalos 
 

0091656-11.2015.8.19.0001 
6ª Vara Empresarial 

 
Inobservância do número mínimo de 

veículos – Superlotação 
 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Quarta-Turma-nega-pedido-de-pai-adotivo-para-mudar-registro-do-filho-após-separação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Sentença-não-condenatória-pode-ter-força-executiva-quando-reconhece-direito-certo,-líquido-e-exigível
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Sentença-não-condenatória-pode-ter-força-executiva-quando-reconhece-direito-certo,-líquido-e-exigível
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Má–fé-autoriza-avalista-de-nota-promissória-a-questionar-origem-e-legalidade-da-dívida
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150010535009&FORMA=1&SEF=1&JOB=21561&PAL=&CNJ=20150010535009
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150010614529&FORMA=1&SEF=1&JOB=25913&PAL=&CNJ=20150010614529
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150010614645&FORMA=1&SEF=1&JOB=21561&PAL=&CNJ=20150010614645
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150010535046&FORMA=1&SEF=1&JOB=28042&PAL=&CNJ=20150010535046
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150010439689&FORMA=1&SEF=1&JOB=21561&PAL=&CNJ=20150010439689
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150010783911&FORMA=1&SEF=1&JOB=25913&PAL=&CNJ=20150010783911


Visualize também sobre o mesmo assunto as ações selecionadas no quadro abaixo. 

 

Ação Civil Pública Motivo 

0011207-13.2008.8.19.0001 
1ª Vara Empresarial 

 
Tutela Antecipada 

e Sentença 

 
Número 
insuficiente 
de coletivos 
–
Superlotação 
 

 
0086092-32.2007.8.19.0001 

1ª Vara Empresarial 
Sentença 

 

Falta de 
regularidade 
e 
superlotação 

 

Veja essas e outras ações civis públicas de natureza consumerista acessando o Banco de 
Ações Civis Públicas no portal Institucional. 
Realize a busca por assunto ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido 

através do ícone na página inicial do Banco do Conhecimento. 

Para informações, sugestões e contato: dicac@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0015295-76.2013.8.19.0209 – Rel: Des. Ricardo Couto de Castro - j. 25.03.2014, p. 

10.04.2015 

 

Fonte: DICAC 

 

 0146605-58.2010.8.19.0001 – Rel.: Des. Ricardo Rodrigues Cardozo - j.14.04.2015, 

p.16.04.2015. 

 

Fonte: Colegiado da Décima Quinta Câmara Cível 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20080010115358&FORMA=1&SEF=1&JOB=25913&PAL=&CNJ=0011207-13.2008.8.19.0001
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20070010845190&FORMA=1&SEF=1&JOB=28824&PAL=&CNJ=0086092-32.2007.8.19.0001
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
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
mailto:dicac@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C6C1286AD6ED990572211AF3F762532FC5035A4A1A1E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E02422D774E983CFF886F17B58D98EAEC5035C570D40


 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 58                      Divulgado em 15-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Magistrado defende transparência da informação pelos poderes públicos 

 TJRJ realiza a Justiça Itinerante Especializada em Perícias 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10107
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10106


 Violência é a principal responsável pelo afastamento de torcedores dos estádios, revela 

pesquisa 

 Fernandinho Beira-Mar vai a júri por mortes em Bangu 1 

 Emerj realiza palestra sobre Mercado de Capitais - Valores Mobiliários 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Suicídio nos dois primeiros anos do contrato não dá direito a pagamento de seguro de vida 

 Terceira Turma autoriza penhora de imóvel hipotecado em favor de empresa 

 

Fonte: 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 

 

Acompanhem a atualização para o mês de abril de 2015 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9743
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9743
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9821
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Suicídio-nos-dois-primeiros-anos-do-contrato-não-dá-direito-a-pagamento-de-seguro-de-vida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Terceira-Turma-autoriza-penhora-de-imóvel-hipotecado-em-favor-de-empresa


 

 

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 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0016226-50.2011.8.19.0209 – Rel. Des. Leila Albuquerque – j. 08/04/2015 – p. 10/04/2015 

 

Fonte: DICAC 

 

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
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041307F12E105A0480EEE842E5EED97AF7C5035A5E371D


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 (DJERJ), o Ementário de 
Jurisprudência Cível nº 12 (Consumidor), onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
relativos à direito do usuário à instalação gratuita de hidrômetro individual, em condomínio 
residencial; cláusula abusiva em contrato de plano de saúde, que exclui de sua cobertura o 
tratamento de reeducação postural global e cobrança excessiva de serviços de acesso à 
internet em viagem ao exterior. 
Ainda nesta data, foi publicado no DJERJ o Ementário das Turmas Recursais nº 4. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 57                      Divulgado em 14-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2015000004


Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Museu da Justiça relembra a trajetória do desembargador Vicente Piragibe 

 Princípio da publicidade, transparência e direito à informação em debate na Emerj 

 Casais de São Gonçalo legalizam a união: servidor aproveita a ocasião e também se casa 

 Escândalo na Justiça em debate na Escola da Magistratura 

 TJ realiza palestra e lançamento de livro sobre execução penal 

 Plantão Judiciário retorna maior e mais seguro ao Fórum Central 

 Jair Bolsonaro é condenado por declarações contra homossexuais 

 Ieda e Eduardo apresentam diferentes versões sobre arma usada para matar empresário 

 TJRJ faz remoção e promoção de juízes por antiguidade e merecimento 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 AMB questiona norma que eleva idade para aposentadoria compulsória no RJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Garantia da ampla defesa não exige número excessivo de recursos, diz Luiz Fux 

 Prisão ilegal pode configurar ato de improbidade administrativa 

 Cobertura para invalidez funcional não pode ser pleiteada em caso de incapacidade 

profissional 

 BMW não indenizará por acidente ocorrido no ano em que cinto se tornou obrigatório 

 Vara cível é competente para julgar ação de diácono contra Igreja Católica 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9820
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9819
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9818
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9742
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10037
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289326
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Garantia-da-ampla-defesa-não-exige-número-excessivo-de-recursos,-diz-Luiz-Fux
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Prisão-ilegal-pode-configurar-ato-de-improbidade-administrativa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Cobertura-para-invalidez-funcional-não-pode-ser-pleiteada-em-caso-de-incapacidade-profissional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Cobertura-para-invalidez-funcional-não-pode-ser-pleiteada-em-caso-de-incapacidade-profissional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/BMW-não-indenizará-por-acidente-ocorrido-no-ano-em-que-cinto-se-tornou-obrigatório
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Vara-cível-é-competente-para-julgar-ação-de-diácono-contra-Igreja-Católica


 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Enunciado – Teses Vinculantes 

Síntese dos julgamentos realizados nos conflitos de Competência entre Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis Especializadas, com eficácia vinculante, cujas deliberações são de 

observância obrigatória para todos os Órgãos do Tribunal. Os Conflitos de Competência - 

Avisos TJRJ 15 e 25/2015 podem ser visualizados na página Enunciados no tema Enunciados 

- Conflitos de Competência - Avisos TJRJ 15 e 25/2015 no Banco do Conhecimento. 

 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/conflitos-de-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/conflitos-de-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/enunciados-conflitos-de-competencia-aviso-tjrj-15-e-25/2015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/enunciados-conflitos-de-competencia-aviso-tjrj-15-e-25/2015
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

 0079391-19.2012.8.19.0021 - Rel: Des. Fabio Dutra – j. 03.03.2015, p. 14.04.2015 

 

Fonte: Primeira Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0185172-27.2011.8.19.0001 – Rel: Des. Fernando Cerqueira Chagas – j. 08/04/2015 – p. 

10/04/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0033455-63.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo – j. 17/03/2015 – p. 

10/04/2015 

 

 0005989-25.2013.8.19.0002 - Rel.: Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior– j. 08/04/2015 – 

p. 10/04/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 56                      Divulgado em 13-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004066BE7C83E11164B369C447373F56A8EC5035B413C0A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046ECE22B590E492652EE6990C07D3F992C5035B130704
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BD91BEAC06FBE29F1DCB1694E5929B54C503555A3B53
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000481E81ACBD48E622A9FF154FEB6C2F9ACC5035A644312


 Decreto Federal nº 8.432, de 9 de abril de 2015 - Restringe o uso de aeronaves do Comando 

da Aeronáutica em deslocamentos para o local de domicílio. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Magistrados da Federação Russa visitam o TJRJ 

 TJRJ espera realizar 151 julgamentos na Semana Nacional do Júri 

 Ônibus da Justiça Itinerante reinaugura atendimento quarta-feira no Batan 

 Desembargador defende ampliação da relação com a mídia para um Judiciário mais 

transparente aos cidadãos 

 Presidente do TJRJ participa de programa O Rio em Foco, da TV Alerj 

 Presidente do TJRJ se reúne com magistrados Núcleo Regional de Niterói 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Trombose decorrente de acidente de trabalho é acidente pessoal para fins securitários 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.432-2015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9817
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9816
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9815
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9739
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9739
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10036
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9738
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Trombose-decorrente-de-acidente-de-trabalho-é-acidente-pessoal-para-fins-securitários


 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente 

Forense Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

Clique aqui para visualizar as atualizações 2015 

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* 

 

 0006682-44.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira – j. 25.02.2015 – p. 

27.02.2015 

 

Fonte: DICAC 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/atual-suspensao-de-prazos-institucional-atos-oficiais-do-pjerj-09-04-2015.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=0004954A6F6AB388E35AF858933A166FA5B9C5034F312757


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 55                      Divulgado em 10-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Emenda Constitucional Estadual nº 59, de 2015 – Modifica o inciso II do artigo 89, altera o 

inciso I do §1º do artigo 128 e o inciso VI do artigo 156, e acrescenta dispositivo ao Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, relativo ao limite de 

idade para a aposentadoria compulsória do servidor público em geral. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Semana Nacional do Júri começa na próxima segunda-feira, dia 13 

 A História pouco conhecida do direito brasileiro: entrevista com o historiador Amílcar 

D'Avila de Mello 

 Fórum de São Gonçalo começa a preparar casamento comunitário de 300 casais do 

município 

 O Tiradentes desenforcado e desesquartejado 

 Justiça determina prisão de ex-secretário da Prefeitura de Búzios 

 'Escândalo na Justiça' é tema de debate em evento no TJRJ 

 TJRJ estreia programa de rádio 

 CCPJ-Rio: 180 estudantes visitam o Antigo Palácio da Justiça 

 Justiça determina reintegração de posse do prédio do Flamengo 

 Juíza Adriana de Mello entrega certificado a jovens pela campanha Justiça pela Paz em Casa 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c1eb7d14b66cd425032565000049f541/b8caadeac5b6df1283257e22006ce58e
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9814
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10035
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10035
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9813
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9813
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9736
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9924
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9923
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9812
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10034
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9735
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9922


 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Nova súmula vinculante é aprovada pelo Plenário do STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Cobertura de danos corporais em seguro de automóvel só vale para terceiros 

 Prazo para pedir reparação de danos causados por ação possessória começa com a 

constrição na posse 

 

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. 

São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de instrumento de 

pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes aos magistrados e à 

comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e agilizando a prestação 

jurisdicional. 

 

Excelentíssimos Magistrados, 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289071
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Cobertura-de-danos-corporais-em-seguro-de-automóvel-vale-para-terceiros;-para-condutor,-é-opcional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Prazo-para-pedir-reparação-de-danos-causados-por-ação-possessória-começa-com-a-constrição-na-posse
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Prazo-para-pedir-reparação-de-danos-causados-por-ação-possessória-começa-com-a-constrição-na-posse
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/


Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco do 

Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista. 

 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 



 0013214-71.2010.8.19.0206 – Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali – j. 01/04/2015 – p. 

08/04/2010 

 

Fonte: DICAC 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 54                      Divulgado em 09-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E00AD9C179F9E9E0783B0A5EEACA4122C5035A09260F


NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Pacto entre Judiciário, Executivo e Legislativo firma compromisso de proteção à criança e 

adolescente 

 Inscrições abertas para o 13º Fórum Permanente de Direito e Psicanálise 

 TJRJ realiza palestra de Reforma Tributária e a (In)Justiça Fiscal 

 Prazos processuais estão suspensos no V Juizado Especial Cível da Comarca da Capital 

 Justiça do Rio participará de Ação Global em Rio das Ostras 

 Dom Orani Tempesta celebra Missa da Páscoa da Justiça no TJRJ 

 Justiça submete Daniel Coutinho a medida de segurança de internação 

 A integridade do juiz é princípio para dignificar a função, definiu presidente do TJ para 

novos juízes 

 Especialistas sugerem reflexões sobre violência doméstica durante palestra sobre o tema 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Plenário do STF aprova três novas súmulas vinculantes 

 Decano do STF invalida decreto presidencial que expropriou fazenda em São Paulo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Escola indenizará empregado por moto furtada no estacionamento 

 Nulidade em perícia só interessa à parte e deve ser alegada em momento próprio 

 Homologada sentença do Paraguai que inabilitou empresa brasileira em licitação 

 Poupex deve pagar dez anos de condomínios atrasados relativos a imóvel adjudicado 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10033
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10033
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9811
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10032
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9921
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9920
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9919
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9918
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9917
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9917
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9916
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288986
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288985
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Escola-indenizará-empregado-por-moto-furtada-no-estacionamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Nulidade-em-perícia-só-interessa-à-parte-e-deve-ser-alegada-em-momento-próprio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Homologada-sentença-do-Paraguai-que-inabilitou-empresa-brasileira-em-licitação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Poupex-deve-pagar-dez-anos-de-condomínios-atrasados-relativos-a-imóvel-adjudicado


 

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. 

 

 
Sentença Indicada 

 

Práticas Abusivas 
 
Comarca de Angra dos Reis – 2ª Vara Cível 
Processo nº: 0003627-47.2013.8.19.0003 
Juiz: Ivan Pereira Mirancos Júnior 
 
[...] ação de repetição de indébito [...] se a parte autora aceitou 
expressamente subscrever um contrato com juros remuneratórios 
superiores a 1% ao mês, tal fato não é problema da parte ré [...] Assim, 
por razões óbvias, não há o que cancelar ou revisar no débito da parte 
autora, nem existe qualquer valor a lhe ser restituído, pois é devedora 
dos respectivos valores [...] a tarifa de abertura de crédito e a tarifa de 
emissão de carnê somente seriam válidas nos contratos celebrados até 
30 de abril de 2008, quando terminou a vigência da Resolução CMN nº 
2.303/96 [...] afigura-se ilegal a cobrança. Desta forma, deve o valor ser 
devolvido de forma dobrada [...] por se tratar de cobrança indevida, 
com exceção do IOF, que é devido no caso dos autos da forma 
contratada, eis que os valores contratados incluíram as tarifas 
impugnadas [...] Leia mais 

 

Obrigações / Espécies de Contratos/ Transação 
 
Comarca de Maricá – 2ª Vara Cível 
Processo nº: 0000180-89.1998.8.19.0031 (1998.031.000177-7) 
Juíza: Renata de Lima Machado 
 
ação de cobrança [...] em face de MUNICÍPIO DE MARICÁ [...] forneceu 
serviços médicos ao Município, não havendo, contudo recebido a 
contra prestação pelos mesmos [...] o pagamento está condicionado ao 
empenho, o qual é ato de reserva e que a liquidação da despesa deve 
ser realizada mediante comprovação da efetiva prestação do serviço, o 
que não logrou a autora fazer perante a administração pública [...] 
considerando que houve a efetiva prestação de serviços médicos e de 
Raio X pela autora ao Município réu, o não pagamento pela prestação 
recebida seria atentar contra os mais comezinhos princípios do Direito 
[...] Leia mais 

 

http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2013.003.003553-1&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0003627-47.2013.8.19.0003.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=1998.031.000177-7&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0000180-89.1998.8.19.0031.doc


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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0000361-98.2006.8.19.0067 - Rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro – j. 31.03.2015, p. 

06.04.2015 

 

Fonte: Colegiado da 15ª Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 53                      Divulgado em 08-04-2015 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E77B8C8405DA860367868F8FDBBC7D64C50359292F57


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Militância na ditadura militar é tema de palestra na Emerj 

 Nota da Corregedoria 

 Pacto pela garantia dos direitos da infância e da juventude será firmado nesta quinta-feira 

no TJRJ 

 O controle judicial das políticas públicas será debatido amanhã na Emerj 

 Juiz aceita pedido de recuperação judicial da Galvão Engenharia 

 Desembargador lança primeiros volumes da coleção Curso de Direito Civil 

 Expectativa de melhora na prestação jurisdicional após movimentação de pessoal 

 Magistrados aposentados do TJRJ vão atuar nos processos de mediação 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 TCU pode rever acordo extrajudicial do poder público, diz Primeira Turma 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10031
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9914
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9914
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10030
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9734
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9733
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10029
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9732
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288905


 Adoção de adulto pelo padrasto dispensa consentimento de pai biológico 

 Liberados imóveis dados como garantia em liquidação extrajudicial arquivada há 25 anos 

 É possível aplicar somente pena de ressarcimento de danos em ação de improbidade 

 Empresa de vigilância não terá de indenizar banco por roubo em agência 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

Comunicamos a disponibilização da sentença, referente aos autos do processo nº 0150792-

75.2011.8.19.0001 da Ação Civil Coletiva, versando precipuamente sobre material didático 

escolar – linguagem popular – diversidade linguística – ausência de dano à coletividade, que 

tramita no Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em Banco 

do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do 

processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página inicial do Banco 

do Conhecimento. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0389458-64.2011.8.19.0001 – Rel. Des(a) Elisabete Filizzola – j. 25.03.2015, p. 27.03.2015 

 

 0001138-75.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Nildson Araujo da Cruz - j. 28.03.2015, p. 

31.03.2015 

 

Fonte: eJuris 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Adoção-de-adulto-pelo-padrasto-dispensa-consentimento-de-pai-biológico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Liberados-imóveis-dados-como-garantia-em-liquidação-extrajudicial-arquivada-há-25-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/É-possível-aplicar-somente-pena-de-ressarcimento-de-danos-em-ação-de-improbidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Empresa-de-vigilância-não-terá-de-indenizar-banco-por-roubo-em-agência
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20110011287591&FORMA=3&SEF=1&JOB=15317&PAL=&CNJ=20110011287591
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/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
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=000427DAC1ABA760BBCABEA54E8A23C9BA24C50357402E5D
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004167C072FD6A1A80E76ADE739C7AE9697C503582A1623


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 (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 11, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

ofensa à honra e a imagem de pessoa pública em matéria jornalística; responsabilidade civil 

da Administração Pública em razão da queda de pessoa idosa em logradouro público e 

direito de visita de avós aos netos. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 52                      Divulgado em 07-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000011
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000011


Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TRE-RJ empossa juiz Marco Couto como corregedor eleitoral 

 Ação de conscientização marca Dia Mundial da Saúde no Tribunal de Justiça 

 Ônibus da Justiça Itinerante vai aos moradores do Complexo da Maré 

 Comissão irá propor ações de sustentabilidade na gestão judiciária 

 TJ do Rio mantém proibição a comércio de produtos com amianto 

 Escola da Magistratura realiza palestra sobre Política Nacional de Defesa Civil 

 Marco Civil da Internet e danos causados pelas redes sociais são tema de palestra na Emerj 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Devolução de valores desviados não afasta improbidade de policiais militares 

 Mulher com mais de 70 anos receberá pensão alimentícia após 40 de concubinato 

 Retenção do IR sobre depósito em juízo cabe ao devedor 

 Dívida de companheiro de sócia não autoriza penhora imediata de cotas da empresa 

 Membro do Ministério Público não está imune à perda do cargo em caso de improbidade 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10028
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10027
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9912
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9911
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9910
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9909
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Devolução-de-valores-desviados-não-afasta-improbidade-de-policiais-militares
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Devolução-de-valores-desviados-não-afasta-improbidade-de-policiais-militares
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Mulher-com-mais-de-70-anos-receberá-pensão-alimentícia-após-40-de-concubinato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Mulher-com-mais-de-70-anos-receberá-pensão-alimentícia-após-40-de-concubinato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Retenção-do-IR-sobre-depósito-em-juízo-cabe-ao-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Retenção-do-IR-sobre-depósito-em-juízo-cabe-ao-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Dívida-de-companheiro-de-sócia-não-autoriza-penhora-imediata-de-cotas-da-empresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Dívida-de-companheiro-de-sócia-não-autoriza-penhora-imediata-de-cotas-da-empresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Membro-do-Ministério-Público-não-está-imune-à-perda-do-cargo-em-caso-de-improbidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Membro-do-Ministério-Público-não-está-imune-à-perda-do-cargo-em-caso-de-improbidade


 

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: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0066252-92.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 25/03/2015 – p. 27/03/2015 

 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

 0045813-57.2014.8.19.0001 – Rel. designado para o acórdão: Des. Gilmar Augusto Teixeira, 

j. 25.03.2015, p.31.03.2015 

 

Fonte: eJuris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0144230-79.2013.8.19.0001 – Rel. Des. Andre Gustavo Correa de Andrade – j. 25/03/2015 - 

p. 01/04/2015 

 

Fonte: TJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004845FB132291FC9162E6723B133050724C503573A0E45
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004665F1033CF68700024392C97D183D899C50358362D48
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004574BB20C29F7C0B6950566A14C768C1EC50357573557


 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0024976-81.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Suimei Meira Cavalieri – j. 24/03/2015 – p. 

31/03/2015 

 

 0061979-07.2013.8.19.0000 – Rel: Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto – j. 

31.03.2015, p. 07.04.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 51                      Divulgado em 06-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 6983, de 31 de março de 2015 - Institui pisos salariais no âmbito do Estado 

do Rio de Janeiro para as categorias profissionais que menciona e estabelece outras 

providências. 

 

 Medida Provisória nº 673, de 31.3.2015 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 

Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências. 

 

 Decreto Federal nº 8.426, de 1º.4.2015 - Restabelece as alíquotas da Contribuição para o 

PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas 

jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004860A9245C31A0FA8AD20B522A3557135C503583A0629
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FF05AB22FEFE87B80C387D045FD491C9C5035941052B
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/bde19e88fe6d932e83257dbd005c9bd6
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv673.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8426.htm


 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Liminar suspende demolição de casas no Jockey Club 

 Caso Haíssa: PMs presos por morte de jovem obtêm habeas corpus 

 Bancária é condenada a 16 anos por morte de marido 

 Estado e município de Araruama terão que indenizar paciente por danos morais 

 Vídeo: presidente do TJRJ ouve reivindicações de magistrados e servidores em Itaperuna 

 Justiça determina bloqueio dos bens e quebra dos sigilos bancário e fiscal da deputada 

Benedita da Silva 

 TJRJ vai realizar Semana Nacional do Júri em abril 

 Corregedoria do TJRJ determina instauração de inspeção judicial para apurar representação 

contra juiz 

 Museu da Justiça recebe iluminação azul para marcar o Dia Mundial de Conscientização do 

Autismo 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Para Quarta Turma, incapacidade mental não impede reconhecimento de danos morais 

 Deficiente físico que teve carro roubado consegue nova isenção de IPI antes do prazo legal 

 Falido pode propor ação rescisória para desconstituir decreto falimentar 

 Mantida ação penal contra juíza e advogado acusados de corrupção 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10025
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10024
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9731
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9728
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9727
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2273351/boletim-do-servico-de-difusao-51.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2273351/boletim-do-servico-de-difusao-51.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9725
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9806
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Para-Quarta-Turma,-incapacidade-mental-não-impede-reconhecimento-de-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Deficiente-físico-que-teve-carro-roubado-consegue-nova-isenção-de-IPI-antes-do-prazo-legal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Falido-pode-propor-ação-rescisória-para-desconstituir-decreto-falimentar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Mantida-ação-penal-contra-juíza-e-advogado-acusados-de-corrupção


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Estatísticas – 1ª Vice-Presidência 

Comunicamos a atualização das Estatísticas da 1ª Vice-Presidência elaborado pela Equipe 

da Divisão de Distribuição do Departamento de Autuação e Distribuição Cível - Primeira 

Vice-Presidência em Institucional/ Vice-Presidências. Além da Estatística de Distribuição de 

processos, visualizamos a Digitalização, Indexação, Autuação, Prevenção e recebimento dos 

processos pelo Portal Eletrônico. 

Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0363646-25.2008.8.19.0001 – Rel. Des. José Carlos Paes – j. 20.03.2015 – p. 24.03.2015 

 

Fonte: Sistema E-Juris 

 

 0008711-49.2013.8.19.0061 - Rel: Des. José Muiños Piñeiro Filho, j. 10.03.2015, p. 

16.03.2015 

 

Fonte: Sistema E-Juris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C5E4BB5E663AAE50588103E384AE98F4C50356251956
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000424936961EF3FCA5F85FB397C339A0073C503532B0C46


 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 50                      Divulgado em 01-04-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Emenda Constitucional 86, de 17.3.2015 - Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição 

Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. 

 

 Emenda Constitucional nº 85, de 26.3.2015 - Altera e adiciona dispositivos na Constituição 

Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Homem que diz ter matado mais de 40 pessoas vai passar por exame de sanidade 

 Estado terá de indenizar donos de cadeiras cativas do Maracanã 

 Alerj aprova empréstimo de R$ 6 bi do TJRJ ao governo 

 Crise hídrica não é causada só por ausência de chuvas, alertam especialistas em evento no 

TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc86.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc85.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9723
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10019
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10018
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9722
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9722


Sem conteúdo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Terceira Seção edita mais três súmulas 

 Suspensas todas as ações que discutem interesse de agir em cautelar sobre sistema scoring 

 Admissibilidade do recurso especial é tema da 31ª edição de Jurisprudência em Teses 

 

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 Companhia 

Industrial Santa Matilde e Companhia Brasileira de Antibióticos – CIBRAN em Informações 

das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda Instância no Banco do 

Conhecimento. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0145530-57.2005.8.19.0001 – Rel: Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho j. 19.03.2015, p. 

23.03.2015 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Terceira-Seção-edita-mais-três-súmulas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Suspensas-todas-as-ações-que-discutem-interesse-de-agir-em-cautelar-sobre-sistema-scoring
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Admissibilidade-do-recurso-especial-é-tema-da-31ª-edição-de-Jurisprudência-em-Teses
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=0004DB39A424B0D62CC3175DAD40D61CFFACC50355606404


Fonte: eJuris 

 

 0003285-74.2015.8.19.0000 – Rel: Des. José Muiños Piñeiro Filho, j. 18.03.2015, p. 

23.03.2015 

 

Fonte: 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 (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 10, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

responsabilidade civil de município em razão de agressão cometida por agente municipal 

de trânsito; exploração da atividade de Bingo sem alvará de credenciamento válido 

configurando violação a princípios administrativos e ação de guarda e regulamentação de 

visita, com filho menor domiciliado no Brasil e pai estrangeiro domiciliado nos Estados 

Unidos. 

 

Fonte: TJERJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D419ACA996AFA4864A1CE8A642C0DD21C503553C424E
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000010
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000010


(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 49                      Divulgado em 31-03-2015 
 

 

COMUNICADO 

 

Comunicamos que o Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, julgou procedente o 

pedido formulado na ADI 3.848 para declarar a inconstitucionalidade do § 6º do art. 89 da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Processo n. 2015-034657 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.112, de 30.3.2015 - Altera os itens 1º e 2º do art. 52 da Lei nº 6.015, de 31 

de dezembro de 1973, para permitir à mulher, em igualdade de condições, proceder ao 

registro de nascimento do filho. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Construção de túnel na Praça Quinze não oferece risco para prédio do TJRJ 

 Novo magistrado do TJRJ, Sergio Nogueira de Azeredo toma posse como desembargador 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13112.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9720
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10017


 STF prorroga prazos processuais em razão do feriado 

 Turmas do STF cancelam sessões previstas para esta terça-feira (31) 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 A fé na justiça dos homens 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Dicas de manuseio do Processo Físico para transformação em Processo Eletrônico 

Comunicamos a disponibilização do tópico “Dicas de manuseio do Processo Físico para 

transformação em Processo Eletrônico”, na página da 1ª Vice-Presidência em Institucional. 

Nele, são encontrados os seguintes temas: 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2273351/boletim-do-servico-de-difusao-49.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2273351/boletim-do-servico-de-difusao-49.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/A-fé-na-justiça-dos-homens
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/23012/dicas-manuseio.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/23012/dicas-manuseio.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/23012/dicas-manuseio.pdf


JULGADOS INDICADOS* 

 

 0057659-74.2014.8.19.0000 – Rel.: Desembargador Nagib Slaibi j. 16.03.2015, p. 

25.03.2015 

 

Fonte: Sexta Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0354161-93.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Jacqueline Montenegro – j. 24/03/2015 - p. 

26.03.2015 

 

 0414626-34.2012.8.19.0001 – Rel. Des. Marcia Cunha de Carvalho – j. 19/03/2015 – p. 

23/03/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0033643-56.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Suely Lopes Magalhaes - J: 18/03/2015 – p. 

20.03.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 48                      Divulgado em 30-03-2015 
 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045E63FBD80B7756156AEEAEEB3C95D20DC503543E581C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044F338CF716BABCE1F19597370C0A4D44C50357162F46
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F5948056851B9BA502CD596113AD4C24C50356031C26
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000440525FDFCE1D4345E307051CD3092506C503553B0A05


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 6978, de 26 de março de 2015- determina a disponibilização ao consumidor 

de suas informações cadastrais pelos Órgãos de Proteção ao Crédito, na forma que 

menciona. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ promove pacto pela garantia dos direitos da infância e da juventude 

 Violência Doméstica contra a Mulher é cultura a ser combatida pelo Judiciário 

 Magistrados e servidores fazem caminhada na orla contra a violência de gênero 

 Juízes vão reavaliar medidas aplicadas a jovens internados no Santo Expedito 

 Corregedoria: nove editais de remoção voluntária já foram publicados até agora 

 Painel na Emerj discute controle judicial de políticas públicas 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 REs em causas de juizados especiais cíveis são admitidos apenas em situações excepcionais 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Falta de audiência de conciliação não impede homologação de divórcio consensual 

 Operação Parasitas: juntada tardia de escutas telefônicas não justifica nulidade de ação 

penal 

 Empresa é condenada a indenizar nadador por uso de imagem após término do contrato 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/bde19e88fe6d932e83257dbd005c9bd6
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10016
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9718
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9717
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9716
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9715
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9714
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288307
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Falta-de-audiência-de-conciliação-não-impede-homologação-de-divórcio-consensual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Operação-Parasitas:-juntada-tardia-de-escutas-telefônicas-não-justifica-nulidade-de-ação-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Operação-Parasitas:-juntada-tardia-de-escutas-telefônicas-não-justifica-nulidade-de-ação-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Empresa-é-condenada-a-indenizar-nadador-por-uso-de-imagem-após-término-do-contrato


 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 

Atualização 

O referido Banco de Dados especializado reúne acervo de petições iniciais, tutelas 

antecipadas, liminares, sentenças, acórdãos e o acompanhamento processual das ações 

civis públicas que têm por objeto o Direito do Consumidor. Em funcionamento desde 2008, 

o Banco foi homenageado pelo Prêmio Innovare de Melhores Práticas em 2009. 

Comunicamos a disponibilização de mais uma Petição inicial de Ação Civil Coletiva no 

referido Banco, referente aos autos do processo nº 0091649-19.2015.8.19.0001, versando 

precipuamente sobre fornecimento de água imprópria para o consumo – risco à saúde dos 

consumidores, que tramita no Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. 

Para conhecimento do resultado dessa e de outras ações coletivas, basta acessar o portal 

Institucional em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por 

assunto ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do 

ícone na página inicial do Banco do Conhecimento. 

 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0068965-13.2009.8.19.0001– Rel.: Des. Mauricio Caldas Lopes, j. 25.03.2015, p. 26.03.2015 

 

Fonte: Décima Oitava Câmara Cível 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000462138BCE05A18BB5AE7D342C27E8ADB2C503572C4942
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 47                      Divulgado em 27-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 6973, de 25 de março de 2015 - Altera a lei 4536, de 04 de abril de 2005, 

que estabelece normas de proteção aos consumidores de combustíveis e dá outas 

providências. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/d1feff14d56f2f3883257e14005e4a6d


 Projeto de empréstimo do TJRJ para Governo do Estado deve ser votado semana que vem 

 Magistrados promovem caminhada para combater violência doméstica contra a mulher no 

domingo 

 Especialista apresenta estudo que destaca conquistas das mulheres em Fórum da Emerj 

 Mediação: Agência Nacional de Saúde fará parceria com o TJRJ 

 TJRJ promove campanha de conscientização no Dia Mundial do Autismo 

 Comitiva do TJRJ visita Itaperuna e ouve reivindicações de magistrados e servidores 

 Violência nos estádios: TJRJ se reúne com presidentes de clubes 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 STF reafirma direito a depósitos do FGTS em contrato nulo por ausência de concurso 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Reformado acórdão que admitiu purgação da mora em leasing de veículo 

 Administração deve justificar proporcionalidade entre infração e sanção 

 Triplicata sem aceite pode embasar pedido de falência 

 

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. 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9713
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9712
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9712
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9711
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9710
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9908
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10014
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10013
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288268
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Reformado-acórdão-que-admitiu-purgação-da-mora-em-leasing-de-veículo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Administração-deve-justificar-proporcionalidade-entre-infração-e-sanção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Triplicata-sem-aceite-pode-embasar-pedido-de-falência
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/


 
Sentença Indicada 

 

Práticas Abusivas 
 

Comarca da Capital – Regional de Bangu – 3ª Vara Cível 
Processo nº: 0020452-45.2013.8.19.0204 
Juíza: Karla da Silva Barroso Velloso 
 
[...] O nome da autora foi incluído nos cadastros de inadimplentes [...] 
em razão do não pagamento de débito decorrente de cartão de crédito 
[...] a autora efetuou o pagamento de duas parcelas do acordo de seis 
parcelas [...] o que deu ensejo à antecipação da dívida (fl. 35) e à 
inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito [...] a 
ré não logrou êxito em desconstituir a alegação autoral nem em 
comprovar ter ajustado com a autora que o não pagamento de 
qualquer parcela na data aprazada ensejaria o vencimento antecipado 
de todo o débito, ônus que lhe incumbia [...] foi indevida a emissão de 
fatura no valor integral da dívida, devendo ser restabelecido o 
parcelamento do débito, com a emissão de novas faturas para 
pagamento das quatro prestações restantes [...] o desconforto 
experimentado pela autora se encontra nos limites de mero 
aborrecimento e não configura sofrimento ou humilhação [...] leia mais 

 

 
Sentença Indicada 

 

 
Obrigações/ Inadimplemento/ Cláusula Penal 

 
Comarca da Capital – 25 Vara Empresarial 
Processo nº: 0347859-48.2011.8.19.0001 
Juíza: Eunice Bitencourt Haddad 
 
[...] Demanda ajuizada por promitente comprador em face de 
construtora, que não finalizou empreendimento no prazo estabelecido 
em contrato [...] mesmo ultrapassado o prazo, a Ré não entregou o 
referido imóvel [...] Plenamente caracterizada a mora da Ré quando à 
obrigação específica de entregar o imóvel, configurando-se, em 
consequência, inadimplemento contratual [...] Não se trata apenas de 
insatisfação da Autora pelo descumprimento do contrato, mas de 
infortúnios que transcendem o mero aborrecimento do dia a dia [...] 
leia mais 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2013.204.020334-3&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0020452-45.2013.8.19.0204.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2011.001.306191-9&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0347859-48.2011.8.19.0001.doc


JULGADOS INDICADOS* 

 

 0028967-40.2011.8.19.0204 - Rel: Des. Juarez Fernandes Folhes - j. 25/03/2015 - p. 

27/03/2015 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

 0039682-69.2014.8.19.0000*- Rel: Des. Gilberto Guarino – j. 25.03.2015, p. 27.03.2015 

 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

 0003127-19.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira - j. 04/02/2015 – p. 

06/02/2015 

 

Fonte: Oitava Câmara Criminal 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004931DBF782DC97E7E4099421EABF22AFBC503573B3058
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043D938A9D7291ADDE47BDE5C182BD2109C5035818212C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FED1D71D75D9B074C1CB5D06C28A0817C5034B0E4521


 

Boletim do Serviço de Difusão nº 46                      Divulgado em 26-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.111, de 25.3.2015 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de os empresários que 

comercializam veículos automotores informarem ao comprador o valor dos tributos 

incidentes sobre a venda e a situação de regularidade do veículo quanto a furto, multas, 

taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou quaisquer outros registros que 

limitem ou impeçam a circulação do veículo. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 MC Brunninha terá que indenizar Anitta em R$ 30 mil 

 Adoção e doação: casal homossexual francês adota três irmãos 

 Juiz Marco Couto será o novo corregedor do TRE-RJ 

 TJRJ faz parcerias para aumentar a participação de casais no projeto do Casamento 

Comunitário 

 Emerj debate princípio da publicidade, transparência e direito à informação 

 Museu da Justiça produz resenha biográfica de Frederico Sussekind 

 Aprovados para Psicólogo e Assistente Social deverão comparecer nos dias 7 e 14 de abril 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13111.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10012
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10011
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9907
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9708
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10008


 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Prazo prescricional para rateio de honorários advocatícios é de dez anos 

 Ofendido terá de fornecer URLs se quiser que Google identifique origem de mensagens 

 Incidente de impugnação ao valor da causa no STJ não exige recolhimento de custas 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Revistas Jurídicas 

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). Encontra-se 

no portal institucional do TJRJ e na página do Banco do Conhecimento em Revistas/ Revista 

Jurídica. 

Informamos a inclusão da nova edição (nº 11) sob o tema Lei Maria da Penha: um avanço 

na proteção das vítimas de violência doméstica e familiar, sendo Articulista a Excelentíssima 

Juíza de Direito Maria Daniella Binato de Castro. 

Visualize e acesse a página com as demais edições: 

 Edição Nº 11/2015 
 

 
Juíza Maria Daniella 

Binato de castro 
Visualizar versão em 

PDF 
 
 

Edição Nº 10/2014 
 

 
Juiz de Direito João 

Luiz Ferraz de 
Oliveira Lima 

Visualizar versão em 
PDF 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Prazo-prescricional-para-rateio-de-honorários-advocatícios-é-de-dez-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Ofendido-terá-de-fornecer-URLs-se-quiser-que-Google-identifique-origem-de-mensagens
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Incidente-de-impugnação-ao-valor-da-causa-no-STJ-não-exige-recolhimento-de-custas
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
http://app.tjrj.jus.br/revistas-especiais/
http://app.tjrj.jus.br/revistas-especiais/
http://app.tjrj.jus.br/revistas-especiais/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revistas-especiais/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/10/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/10/files/assets/downloads/publication.pdf


 
 
 

 
 
 

Edição Nº 09/2014 
 

 
Desembargador 
Nagib Slaibi Filho 

Visualizar versão em 
PDF 

 
 
 
 
 

Edição Nº 08/2014 
 

 
Desembargador 

Luciano Silva Barreto 
Advogado Fernando 

Lúcio Esteves de 
Magalhães 

Visualizar versão em 
PDF 

 
 
 

Edição Nº 07/2013 
 

 
Juiz de Direito 
Sandro Pitthan 

Espíndola 
Visualizar versão em 

PDF 
 
 

Edição Especial 
 

 
Desembargador 

Jessé Torres 
Procuradora do 

Município Vanice Lírio 
do Valle 

Visualizar versão em 
PDF 

 
 
 

Edição Nº 05/2013 
 

 
Juiz 

Eduardo Antônio 
Klausner 

Visualizar versão em 
PDF 

Edição Nº 04/2012 
 

 
Juiz 

Alexandre Chini 
Visualizar versão em 

PDF 
 
 
 
 
 
 
 

Edição Nº 03/2012 
 

Edição Nº 02/2012 
 

Edição Nº 01/2012 
 

http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/09/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/09/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/08/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/08/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/07/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/07/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/especial/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/especial/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/05/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/05/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/04/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/04/files/assets/downloads/publication.pdf


 
Desembargador 

Jessé Torres 
Visualizar versão em 

PDF 
 

 
Juiz de Direito 

Flávio Citro Vieira De 
Mello 

Visualizar versão em 
PDF 

 
Desembargador 
Cláudio Dell'Orto 

Visualizar versão em 
PDF 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0006008-66.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Gilberto Matos – j. 24.03.2015 – p. 26.03.2015 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

 0039682-69.2014.8.19.0000- Rel: Des. Gilberto Guarino – j. 25.03.2015, p. 27.03.2015 

 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

 0061960-64.2014.8.19.0000 - Rel: Des. Gilberto Guarino – j. 25.03.2015 

 

 0057428-47.2014.8.19.0000 - Rel: Des. Gilberto Guarino – j. 25.03.2015 

 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 

 

http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/03/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/03/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/02/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/02/files/assets/downloads/publication.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/01/files/revista-juridica-20-08-2012.pdf
http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/01/files/revista-juridica-20-08-2012.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004939A5BB525573FD693508402532251DFC5035716060B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043D938A9D7291ADDE47BDE5C182BD2109C5035818212C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041B0AD82C6310BE8F55A6A19E5EB55A0FC503574B4360
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B426D95700736919796B51F97D71F903C503573A0D42


EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 45                      Divulgado em 25-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Programa Justiça Itinerante retorna à Rocinha, e atrai 2 mil na Maré 

 Crise hídrica será tema de palestra no TJRJ 

 Presidente do TJRJ terá reunião amanhã, dia 26, com juízes e servidores do Noroeste 

fluminense 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9704


 Emerj debate gestão democrática das cidades 

 Delitos contra a dignidade sexual são tema de palestra 

 Emerj debate violência contra a mulher 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Acordo de cooperação promoverá medidas de combate à corrupção 

 1ª Turma reafirma possibilidade da acumulação de aposentadorias na área da saúde 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Previdência privada não é obrigada a conceder aumento real no benefício 

 Prefeita que promoveu desvio de função é condenada por improbidade 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Resíduos Hídricos – Legislação Ambiental 

Comunicamos a atualização do Tema Resíduos Hídricos. 
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 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8502
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288044
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=288026
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Previdência-privada-não-é-obrigada-a-conceder-aumento-real-no-benefício
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Prefeita-que-promoveu-desvio-de-função-é-condenada-por-improbidade
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1201831/recursos-hidricos.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/legislacao/legislacao-ambiental
mailto:seesc@tjrj.jus.br


Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0140261-95.2009.8.19.0001 – Rel. Des. Carlos Jose Martins Gomes j. 17.03.2015, p. 

20.03.2015 

 

 0047348-26.2011.8.19.0001 - Relator p/ Acórdão: Des (a). Carlos Eduardo Freire Roboredo - 

j. 24.02.2015, p. 23.03.2015 

 

Fonte: 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=00042B04FB5A6130A7B3ECC4449E35251B67C50355291731
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F30A386DD179CEC7A4C27DFAEA295A59C503503F5922


Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Criminal nº 4, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a 

furto a idoso, estupro de vulnerável com o desconhecimento, pelo acusado, da real idade 

da vitima e crime de lesão corporal contra civil, cometido por policial militar. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 44                      Divulgado em 24-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Equipamento de segurança impede entrada de munição no Fórum de Resende 

 EMERJ promove debate e lançamento de livro sobre a prevalência da verdade real no 

processo penal 

 Presidente do Nupemec participa de seminário sobre mediação empresarial 

 TRE-RJ tem novos presidente e vice-presidente 

 TJRJ: 'Justiça se mostra sensível à função social do Estado' 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9803


 Suspensa decisão do TCU que determinou corte de abono de permanência 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Quinta Turma nega habeas corpus a padrasto do menino Joaquim 

 Clube e federação terão de indenizar torcedor que caiu da rampa do Morumbi em 1993 

 Tribunal não terá expediente na Semana Santa 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Banco de Ações Civis Públicas 
Atualização 

O referido Banco de Dados especializado reúne acervo de petições iniciais, tutelas 

antecipadas, liminares, sentenças, acórdãos e o acompanhamento processual das ações 

civis públicas que têm por objeto o Direito do Consumidor. Em funcionamento desde 2008, 

o Banco foi homenageado pelo Prêmio Innovare de Melhores Práticas em 2009. 

Comunicamos a disponibilização de mais uma Petição inicial de Ação Civil Coletiva no 

referido Banco, referente aos autos do processo nº 0072846-85-2015-8-19-0001, versando 

precipuamente sobre a falta de regularidade dos coletivos no horário da madrugada e que 

tramita no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. 

Para conhecimento do resultado dessa e de outras ações coletivas, basta acessar o portal 

Institucional em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por 

assunto ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do 

ícone na página inicial do Banco do Conhecimento. 

 

Para informações, sugestões e contato: dicac@tjrj.jus.br 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287910
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Quinta-Turma-nega-habeas-corpus-a-padrasto-do-menino-Joaquim
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Clube-e-federação-terão-de-indenizar-torcedor-que-caiu-da-rampa-do-Morumbi-em-1993
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Tribunal-não-terá-expediente-na-Semana-Santa
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20150010614645&FORMA=1&SEF=1&JOB=19135&PAL=&CNJ=20150010614645
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
mailto:dicac@tjrj.jus.br


 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0018216-43.2011.8.19.0026 – Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos – j. 11.03.2015, p. 

13.03.2015 

 

Fonte: eJuris 

 

 00037403-44.2013.8.19.0001 – Rel. Des. José Muiños Piñeiro Filho j. 10.03.2015, p. 

16.03.2015 

 

Fonte: eJuris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0414626-34.2012.8.19.0001 – Rel: Des(a). Marcia Cunha Silva Araujo de Carvalho j. 

19.03.2015, p. 23.03.2015 

 

 0057180-54.2009.8.19.0001 - Rel: Des. Jose Roberto Portugal Compasso j. 17.03.2015, p. 

19.03.2015 

 

 0002026-51.2012.8.19.0064 – Rel: Des. Mario Guimaraes Neto j. 17.03.2015, p. 20.03.2015 

 

 0114581-40.2011.8.19.0001 – Rel: Des. Monica de Faria Sardas j. 17.03.2015, p. 20.03.2015 

 

 0040636-82.2012.8.19.0066 – Rel: Des. Conceição A. Mousnier j. 11.03.2015, p. 20.03.2015 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043852644466112460C4C6F73E5CD5581DC5034C5C4233
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004773CBADAF65551C5B9DA7338351F72BBC503532B0B5F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F5948056851B9BA502CD596113AD4C24C50356031C26
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000450642242C2EC30331F9F2CC219EA1C3AC5035510191E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C877B38E343835937FF896EDA5BD5683C50355343A12
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000482E8A479FC41D1823BC11F9A150B4497C503554E3449
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000423C128F64E07AF755ECE5A1A0B106D0EC503542D341D


 

 0111687-09.2002.8.19.0001 – Rel: Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa j. 10.03.2015, p. 

24.03.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0033643-56.2014.8.19.0000 – Rel. Des(a). Suely Lopes Magalhaes, j. 18.03.2015, p. 

20.03.2015 

 

 0005465-96.2012.8.19.0023 – Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto j. 17.03.2015, 

p. 20.03.2015 

 

 0047793-59.2013.8.19.0038 - Relator p/ acórdão: Des. Marcus Quaresma Ferraz 

j.11.03.2015, p. 20.03.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 43                      Divulgado em 23-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CDE448549712EB732EB7022BA2E96715C50354203A13
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000440525FDFCE1D4345E307051CD3092506C503553B0A05
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F04A3D053571B79682148F54C1C7C1ACC50355135D39
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EE386C3A63015D93E357EF8E275BBA76C50355515F28


 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ cria novo canal, na Ouvidoria, para mulheres vítimas de violência 

 TJRJ deve economizar mais de R$ 36 mil com envelopes reutilizáveis 

 Magistrados debatem sobre audiência de custódia 

 TJRJ aprova pedido de Pezão para utilizar depósito judicial 

 Presidente do TJRJ faz uma evolução das questões de Direito em Aula Magna na Faculdade 

Católica de Petrópolis 

 Juíza determina afastamento do prefeito de São Sebastião do Alto 

 Nota sobre fiscalização na Central de Inventariantes 

 Justiça decreta prisão de 13 torcedores da Força Jovem e Young Flu 

 Comissão vai ouvir diretorias para elaborar planejamento estratégico do TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Descumprimento da LRF por tribunal de contas não pode gerar restrição a Executivo 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Associação de moradores não pode exigir taxas de quem não é associado 

 Cobrança de água por estimativa de consumo é ilegal 

 Crise hídrica: STJ em sintonia com a preocupação mundial de preservar o meio ambiente 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/10001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9701
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287772
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Associação-de-moradores-não-pode-exigir-taxas-de-quem-não-é-associado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cobrança-de-água-por-estimativa-de-consumo-é-ilegal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Crise-hídrica:-STJ-caminha-em-sintonia-com-preocupação-mundial-de-preservar-o-meio-ambiente


 

Ementários de Jurisprudência - edição especial 

Comunicamos a disponibilização do Ementário de Jurisprudência Criminal, sob o tema 

Violência Doméstica Contra a Mulher. A referida publicação eletrônica encontra-se na 

página do Banco do Conhecimento em Revistas/ Ementários de Jurisprudência – Edições 

Especiais. 

 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0004974-87.2010.8.19.0208* – Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva – j. 11/02/2015 – p. 

19/02/2015 

 

*Republicado por ter sido divulgado com incorreção. 

 

Fonte: eJuris 

 

 0005615-44.2015.8.19.0000 - Rel. Des. Marcus Basilio - j. 17.03.2015, p. 23.03.2015 

 

Fonte: eJuris 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/ementarios-de-jurisprudencia-edicoes-especias
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E916F62759D96600E93B5D995B4CC62AC5034C602D1A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000420B20156783B9B3ADA597DD082A3F059C50355143A13


 0079881-41.2012.8.19.0021* - Rel. Des. Maldonado de Carvalho j. 02.07.2013, 

p.19.07.2013 

 

*Íntegra do acórdão em segredo de justiça 

 

Fonte: Primeira Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 42                      Divulgado em 20-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Medida Provisória nº 671, de 19.3.2015 - Institui o Programa de Modernização da Gestão e 

de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, dispõe sobre a gestão temerária no 

âmbito das entidades desportivas profissionais, e dá outras providências. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2273351/boletim-do-servico-de-difusao-43.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv671.htm


 

 Presidente do TJ é entrevistado pelo Deles & Delas 

 Antigo Palácio da Justiça recebe estudantes de Turismo 

 Juiz condena homem a 24 anos de prisão por matar esposa dentro de casa 

 Juiz arquiva denúncia contra PMs que estavam em protesto no Pavão-Pavãozinho 

 Envolvidos na morte de cinegrafista serão soltos sem tornozeleiras 

 TJRJ participa de ação de combate à violência contra a mulher no Largo da Carioca 

 Segredo profissional entra em debate na Emerj 

 Cedae terá que fornecer carros-pipa para compensar falta de água em Maricá 

 Construtora terá que liberar equipamentos da Petrobras para prosseguimento de obras 

 Juízes realizam 210 conversões de união estável em casamento 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Decisão que autorizava incorporação de quintos ofende princípio da legalidade 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Sexta Turma restabelece qualificadoras no atropelamento de ciclistas no Sul 

 Inmetro não é competente para fiscalizar balança de farmácia 

 

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. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/9102
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287739
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/%C3%9Altimas/Sexta-Turma-restabelece-qualificadoras-no-atropelamento-de-ciclistas-no-Sul
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Inmetro-não-é-competente-para-fiscalizar-balança-de-farmácia


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* 

 

 0004974-87.2010.8.19.0208 – Rel. Des. Eduardo de Azevedo Pinto – j. 11/02/2015 – p. 

19/02/2015 

 

 0028875-63.2014.8.19.0008 – Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira - j. 04/02/2015, p. 

06/02/2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 41                      Divulgado em 19-03-2015 

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=0004E916F62759D96600E93B5D995B4CC62AC5034C602D1A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004283D44365970945A22470B148AECACE0C5034B0E370D


 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Decreto Federal nº 8.420, de 18.3.2015 - Regulamenta a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática 

de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Caso Santiago: dupla terá que cumprir medidas cautelares 

 Remoções emergenciais de servidores do TJRJ aguardarão o estudo da criação de um 

auxílio-remoção 

 Estudantes de Direito visitam Antigo Palácio da Justiça 

 Ações de São José de Ubá serão incluídas na competência da Comarca de Itaperuna 

 Envolvidos na morte de cinegrafista não responderão mais por homicídio doloso 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Concurso para cargos efetivos no STF e no CNJ terá reserva de 20% das vagas para negros 

 Sala de Estado Maior: Plenário julga improcedentes reclamações de advogados 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8420.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8828
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8615
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8615
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8827
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8716
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8618
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287577
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287645


 Doação dissimulada feita por suicida em prejuízo do ex-marido é nula apenas na metade da 

herança 

 Condomínio não consegue impedir uso do subsolo em profundidade que não lhe é útil 

 Equidade leva Terceira Turma a aumentar percentual fixado para honorários advocatícios 

 Atraso em andamento de obra já configura inadimplemento passível de rescisão contratual 

 

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 com a inclusão 

da Massa Falida de BANCO ATLANTIS S.A. em Informações das Serventias Judiciais e dos 

Órgãos Judiciários de Segunda Instância no Banco do Conhecimento. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0204804-39.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Gilberto Dutra Moreira – j. 24/02/2015 – p. 

26/02/2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

 0193993-49.2013.8.19.0001 – Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Mello – j. 10/03/2015 – p. 

13/03/2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Doação-dissimulada-feita-por-suicida-em-prejuízo-do-ex–marido-é-nula-apenas-na-metade-da-herança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Doação-dissimulada-feita-por-suicida-em-prejuízo-do-ex–marido-é-nula-apenas-na-metade-da-herança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Condomínio-não-consegue-impedir-uso-do-subsolo-em-profundidade-que-não-lhe-é-útil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Equidade-leva-Terceira-Turma-a-aumentar-percentual-fixado-para-honorários-advocatícios
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Atraso-em-andamento-de-obra-já-configura-inadimplemento-passível-de-rescisão-contratual
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=00040405A26BAC16358CCB295817DC9FB45BC5034F090517
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041125DD5A56C77B02A544584B2DF5D819C50353085B40


 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 40                      Divulgado em 18-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.106, de 17.3.2015 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto 

da Criança e do Adolescente, para tornar crime vender, fornecer, servir, ministrar ou 

entregar bebida alcoólica a criança ou a adolescente; e revoga o inciso I do art. 63 do 

Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das Contravenções Penais. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13106.htm


 Brigada de Incêndio do TJRJ realiza treinamento com servidores da Comarca de Conceição 

de Macabu 

 Emerj promove debate sobre animais comunitários 

 Candidatos aos cursos de pós-graduação da Esaj terão até dia 27 para fazer a sua inscrição 

 Posto Avançado do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos ganha dois novos caminhões 

 Juiz decreta prisão preventiva de 'Maníaco da Baixada' por morte de mãe e filho 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 1ª Turma nega habeas corpus a condenado por homicídio de trânsito 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Filho de militar morto antes de 2001 consegue direito a pensão até os 24 anos 

 Imposto de Renda não incide sobre auxílio-creche recebido por servidores 

 Recusa a pagar auxílio-funeral custará R$ 10 mil de danos morais ao Santander 

 Filho abandonado poderá trocar sobrenome do pai pelo da avó que o criou 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Enunciado – Teses Vinculantes 

Síntese dos julgamentos realizados nos conflitos de Competência entre Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis Especializadas, com eficácia vinculante, cujas deliberações são de 

observância obrigatória para todos os órgãos do tribunal. O Aviso TJ RJ nº 15/2015 pode ser 

visualizado na página Enunciados no tema Conflito de Competência - Câmaras Cíveis e 

Câmaras Cíveis especializadas em Direito do Consumidor (eficácia vinculante). 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8714
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8714
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8916
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8616
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8826
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287537
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Filho-de-militar-morto-antes-de-2001-consegue-direito-a-pensão-até-os-24-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Imposto-de-Renda-não-incide-sobre-auxílio–creche-recebido-por-servidores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Recusa-a-pagar-auxílio–funeral-custará-R$-10-mil-de-danos-morais-ao-Santander
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Filho-abandonado-poderá-trocar-sobrenome-do-pai-pelo-da-avó-que-o-criou
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=185547
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/conflito-competencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/conflito-competencia.pdf


 

 

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* 

 

 0022171-88.2013.8.19.0066 – Rel. Des. José Muiños Piñeiro Filho – j. 10/03/20155 – p. 

16/03/2015 

 

 0001122-24.2015.8.19.0000 - Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira - j. 25/02/2015 - p. 

03/03/2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

http://www.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=0004BA98A5B3D2277166304C610DFF6838A5C503532B0B4A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F75A9736DA59AC69B2FBC43FBD3B6C55C5034F301F4A


 

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 (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 9, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

indenização securitária diante do diagnóstico de "câncer no colo do útero"; 

responsabilidade civil de academia de ginástica em razão do não fornecimento, em suas 

dependências, de água em condições de consumo e exclusão, indevida e sem aviso, de 

perfis utilizados na rede social "ORKUT". Ainda nesta data, foi publicado no DJERJ o 

Ementário das Turmas Recursais nº 3. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 39                      Divulgado em 17-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000009
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000009
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2015000003


 Lei Federal nº 13.105, de 16.3.2015 - Código de Processo Civil. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Suspensos os prazos processuais na Central da Dívida Ativa de Itaguaí 

 TJRJ lança 11ª edição da Revista Jurídica 

 Desembargador Marco Aurélio Bezerra vai lançar a coleção Curso de Direito Civil no TJRJ 

 Desembargador Werson Rego toma posse no TJRJ 

 Aumenta o número de denúncias com base na Lei Maria da Penha 

 Tribunal Pleno elege juízas para o TRE 

 Vara empresarial do TJRJ decreta falência do Banco Morada 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Entes federados têm responsabilidade solidária na assistência à saúde, reafirma STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Loja só é obrigada a receber aparelhos com defeito onde não há assistência técnica 

 STJ reafirma possibilidade de controle difuso de constitucionalidade por meio de ação civil 

pública 

 Quarta Turma considera válido o aval prestado em cédula de crédito rural 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8825
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8824
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8912
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8614
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8613
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8610
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8909
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287303
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Loja-só-é-obrigada-a-receber-aparelhos-com-defeito-onde-não-há-assistência-técnica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/STJ-reafirma-possibilidade-de-controle-difuso-de-constitucionalidade-por-meio-de-ação-civil-pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/STJ-reafirma-possibilidade-de-controle-difuso-de-constitucionalidade-por-meio-de-ação-civil-pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Quarta-Turma-considera-válido-o-aval-prestado-em-cédula-de-crédito-rural


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. 

 
Sentença Indicada 

 

Obrigações / Espécies de Títulos de Crédito/ Cédula de Crédito 
Comercial 

 
Comarca de São Gonçalo – Regional de Alcântara – 2ª Vara Cível 
Processo nº: 0002897-80.2010.8.19.0087 
Juíza: Flávia Gonçalves Moraes Alves 

 
[...] Ação de Busca e apreensão [...] dada à natureza dúplice da 
ação possessória em tela, não se admite a reconvenção [...] 
pretende, a parte autora, a obtenção do veículo descrito na inicial 
[...] A parte ré, quando de sua contestação, confessou a sua mora, 
aduzindo que, efetuou o pagamento de treze prestações [...] o 
aludido veículo foi furtado e, como o mesmo era utilizado para o 
desempenho de suas atividades, se viu impossibilitado de 
continuar a efetuar o pagamento das prestações restantes [...] tal 
situação não tem o condão de afastar a mora e nem o direito do 
credor, ora autor, de reaver os seus direitos sobre o bem em foco 
[...] o furto ou o roubo da coisa depositada exclui a obrigação do 
depositário, ora réu, de restituir o objeto do depósito, eximindo-o 
da conduta infiel, sem, contudo, excluir sua responsabilidade pelo 
débito [...] leia mais 

 

 
Sentença Indicada 

 

Contratos de Consumo/ Telefonia/ Assinatura Básica Mensal 
 

Comarca da Capital – 46ª Vara Cível 
Processo nº 0226143-83.2013.8.19.0001 
Juíza: Maria Luiza Obino Niederauer 

 
[...] Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA [...] [...] autor solicitou a 
portabilidade do terminal telefônico nº 21-2751... [...] a ré, com 
autorização do autor, colhida no ato da solicitação de 
portabilidade, promoveu a instalação de uma linha provisória de 
nº 21-3757... [...] a ré não comprovou que a linha telefônica 
estava em pleno funcionamento; [...] vindo a acarretar o 

http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2010.087.002896-3&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0002897-80.2010.8.19.0087.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2013.001.197733-2&acessoIP=intranet&tipoUsuario=


transtorno à parte autora, a ensejar reparação por danos morais 
[...] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, 
para deferir a antecipação de tutela para que a ré regularize a 
linha telefônica nº 2751... [...] a restituir em dobro os valores 
cobrados às fls. 16/17, totalizando a quantia de R$193,52, com os 
acréscimos legais, incidindo desde a data de cada pagamento e a 
pagar à parte autora a quantia de R$2.896,00 (dois mil, oitocentos 
e noventa e seis reais) a título de danos morais [...] leia mais 

 

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

na página do Banco de Sentenças. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0068322-82.2014.8.19.0000 - Des. Alexandre Antonio Franco Freitas Câmara – j. 

04/03/2015 p. 06/03/2015 

 

Fonte: 2ª Câmara Cível 

 

 0012444-59.1997.8.19.0004 - Des. Camilo Ribeiro Ruliere – j. 10/03/2015 p. 12/03/2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0001464-48.2000.8.19.0004 - JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira – j. 12/03/2015 p. 

16/03/2015 

 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0226143-83.2013.8.19.0001.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004037EBD5B1996F20CE32D32F7099C8C3FC50351254C37
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004203FD381DBE64F035090851D10D6AD50C50353080853
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047FEAD2EF44AB7E59129C4F508F9B8C98C503540F1D49


 0048269-80.2014.8.19.0000 - Des. Margaret de Olivaes Valle dos Santos – j. 11/03/2015 p. 

12/03/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0054173-81.2014.8.19.0000 - Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior – j. 11/03/2015 p. 

13/03/2015 

 

 0414389-34.2011.8.19.0001 - Des. Maria Sandra Kayat Direito – j. 10/03/2015 p. 

12/03/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 38                      Divulgado em 16-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Tribunal Pleno elege juízas para o TRE 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BC6CC46BA2E948AF7C65FCBBA409E430C50353186209
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000485147EF4603ED7F832D0261EF821DA01C503532C151B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045D8583E402B209BFD8A8F123E8AC7335C50353121D3C
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8610


 Líderes comunitários concluem curso de especialização em Direito Constitucional do TJRJ 

 Projeto de conciliação pré-processual via e-mail tem 800 acordos por mês 

 TJRJ produz vídeo especial sobre 'Semana da Justiça pela Paz em Casa' 

 Cármen Lúcia: 'Não temos que nos mudar do Brasil. Temos que mudar o Brasil' 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 STF reafirma competência da Justiça comum em relação a aposentadoria complementar 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Negada mudança de regime de bens após 37 anos de casamento 

 Até a partilha, espólio tem legitimidade para integrar ação movida contra o falecido 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Legislação Ambiental Municipal 

Naveguem na página de Legislação Ambiental Municipal e conheçam as normas relativas ao 

tema, disponibilizadas nos links das respectivas 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/8822
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8908
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8821
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8820
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287210
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Negada-mudança-de-regime-de-bens-após-37-anos-de-casamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Até-a-partilha,-espólio-tem-legitimidade-para-integrar-ação-movida-contra-o-falecido
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0000444-43.2005.8.19.0005 – Rel. Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho – j. 10/11/2014 – 

p. 13/11/2014 

 

Fonte: Órgão Especial 

 

 0025670-80.2013.8.19.0066 - Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira – j. 

10/03/2015 – p.12/03/2015 

 

Fonte: Gab. 5ª Câmara Cível 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F9A38CE088994A86F04DC81AB053AF93C503391A434C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004883C6855077D70DF89E0A45DAC4F0858C50352632E2C


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Justiça itinerante reinaugura posto da Vila Cruzeiro nesta segunda 

 Mente sã em corpo são: trilha e caminhada pela Paz em Casa 

 Torcida Jovem Fla é afastada dos estádios por um ano 

 Paz em casa: como a Justiça ajudou mulheres a escapar da violência doméstica 

 2º Núcleo Regional do TJRJ promove ação social em Itaboraí 

 Juíza vai entregar doações a desempregados do Comperj neste sábado, dia 14 

 Presidente do TJRJ participa de Encontro do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça 

em BH 

 Presidente do TJRJ lança Programa de Incentivo à Aposentadoria no dia 16 

 Selo eletrônico de fiscalização completa um ano com mais de 45 milhões de emissões 

 Mais de 1 mil audiências são realizadas no TJRJ durante campanha 'Justiça pela Paz em 

Casa' 

 Ativistas são interrogados em audiência no Fórum do Rio 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Plenário converte Súmula 681 do STF em súmula vinculante 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Terceira Seção julgará repetitivo sobre revogação da suspensão condicional do processo 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8816
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8608
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8815
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8814
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8813
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8812
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8711
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8711
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8811
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8710
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8709
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8709
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8807
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287204
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Seção-julgará-repetitivo-sobre-revogação-da-suspensão-condicional-do-processo


 Ministro do STJ determina investigação de governadores citados na Lava Jato 

 Neto sob guarda de servidora pública falecida garante pensão por morte 

 Bem de família oferecido em garantia pelo devedor pode ser objeto de penhora 

 

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. 
São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de instrumento de 

pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes aos magistrados e à 

comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e agilizando a prestação 

jurisdicional. 

Excelentíssimos Magistrados, 
Envie sentenças para disponibilização na página no Banco do Conhecimento que se 

encontra disponibilizada em formato de revista. 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ministro-do-STJ-determina-investigação-de-governadores-citados-na-Lava-Jato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Neto-sob-guarda-de-servidora-pública-falecida-garante-pensão-por-morte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Bem-de-família-oferecido-em-garantia-pelo-devedor-pode-ser-objeto-de-penhora


Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por incrementarem o 

compartilhamento e a disseminação da informação com a comunidade jurídica. 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0046584-48.2008.8.19.0000 – Rel: Des. Marco Antonio Ibrahim, j: 13.10.2014; p: 

20.10.2014 

 

Fonte: Órgão Especial 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 36                      Divulgado em 12-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Medida Provisória nº 670, de 10.3.2015 - Altera a Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, 

para dispor sobre os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física; a 

Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988; e a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Nomeados os membros da Comissão de Gestão Estratégica do Poder Judiciário do Estado 

do Rio de Janeiro 

 Jairo Carmo lança, dia 19, o livro 'Amores Subversivos' na Livraria da Travessa 

 Ministra do STF vem ao Rio amanhã para encerramento da campanha Justiça pela Paz em 

Casa no TJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B970A0110C99DBC7A44D03D5B1DE2210C5033264031D
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv670.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8708
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8708
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8904


 'Audiência de Custódia' será tema de palestra 

 Emerj exibe 'O segredo dos seus olhos' e promove debate sobre o filme 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Plenário aprova quatro novas súmulas vinculantes 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Convivência com expectativa de formar família no futuro não configura união estável 

 Seguradora terá de reembolsar despesa com pernoite e instrumentadora de cirurgia 

 

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 com a inclusão 

da Massa Falida DBA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA em Informações das Serventias 

Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda Instância no Banco do Conhecimento. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8906
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8907
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287114
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Convivência-com-expectativa-de-formar-família-no-futuro-não-configura-união-estável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Seguradora-terá-de-reembolsar-despesa-com-pernoite-e-instrumentadora-de-cirurgia
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* 

 

 0316245-30.2008.8.19.0001 – Rel: Des. Jacqueline Lima Montenegro – j. 10/03/2015 p. 

12/03/2015 

 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 

 

 0002619-38.2014.8.19.0023 - Des. Gilmar Augusto Teixeira – j. 04/03/2015 p. 06/03/2015 

 

Fonte: Oitava Câmara Criminal 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 35                      Divulgado em 11-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Justiça do Rio recomenda fim da revista íntima em parentes de menores infratores 

 Instalado controle de acesso no Fórum de Rio das Ostras 

 PMs ficam em silêncio durante interrogatório sobre crime do Sumaré 

 Prazo de inscrição para palestra sobre Execução Penal termina nesta quarta 

 Órgão Especial escolhe candidato ao cargo de desembargador na sessão do dia 16 

 Esaj abre inscrições para novas turmas de pós-graduação para servidores do TJRJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043E9E52424B44D4BC24D70FBF454536EBC50353085B0B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BCD0C3F7309D523B908844D6C9AA92B6C503511C201F
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8802


 Passageira espremida em vagão superlotado ganha ação contra Metrô 

 Emerj vai discutir demandas do Direito na contemporaneidade 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 2ª Turma nega habeas corpus a acusado de liderar milícia em São João do Meriti (RJ) 

 Súmula Vinculante nº 8 não é aplicável a créditos não tributários 

 Legislação estadual deve fixar regra de desempate em concurso de remoção em cartório 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Consumidor tem cinco anos para ajuizar ação por dano causado por cerâmica defeituosa 

 Ação para fornecimento de remédio pelo plano de saúde não admite sucessão processual 

 Herdeiro deve provar que pai contribuiu para aquisição de bens antes da Lei da União 

Estável 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Meio Ambiente 

Julgados dos Tribunais Superiores 

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. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8903
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287032
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287038
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287017
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Consumidor-tem-cinco-anos-para-ajuizar-ação-por-dano-causado-por-cerâmica-defeituosa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Ação-para-fornecimento-de-remédio-pelo-plano-de-saúde-não-admite-sucessão-processual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Herdeiro-deve-provar-que-pai-contribuiu-para-aquisição-de-bens-antes-da-Lei-da-União-Estável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Herdeiro-deve-provar-que-pai-contribuiu-para-aquisição-de-bens-antes-da-Lei-da-União-Estável


Conheça o entendimento sobre os novos temas: 

Apreensão de papagaios. Ambiente doméstico 
Crime ambiental. Nexo causal não narrado 
Crimes contra o meio ambiente. Condições financeiras do acusado e da empresa 
Rede de esgoto. Discricionariedade da administração. Reserva do possível. Mínimo 

existencial 

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* 

 

 0067400-51.2010.8.19.0042 – Rel. Des. Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo j. 

13/01/2015 p. 16/01/2015 

 

 0000940-08.2010.8.19.0002 – Rel. Des. Patricia Ribeiro Serra Vieira, j. 25.02.2015, p. 

02.03.2015 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 8, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à 

lesão física em transeunte, causada por imprudência de preposto ao manobrar caminhão 

para entrar na empresa e carência de professores na rede pública estadual do município de 

Barra Mansa ensejando Ação Civil Pública. Ainda nesta data, foi publicada no DJERJ, em 

edição especial, o Ementário Criminal nº 3, com decisões relativas à violência doméstica 

contra mulheres. 

 

Fonte: TJERJ 

 

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=0004D25B20F8B17FDECF72219F6D69E60BBCC50346285215
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040334A72AB1182931EFCE96AF9F305878C5034F2A3206
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000008
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000008
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000003


(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 34                      Divulgado em 10-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei nº 13.104, de 09.03.2015 - Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do 

crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o 

feminicídio no rol dos crimes hediondos. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Presidente do TJRJ reafirma compromisso de melhorar estrutura da primeira instância 

 Justiça pela Paz em Casa: alunos de Direito visitam exposição da Biblioteca 

 Palestra na Escola da Magistratura aborda ética no mundo contemporâneo 

 PMs acusados da morte de menor no Sumaré serão interrogados nesta quarta-feira 

 Campanha 'Justiça pela Paz em Casa': Alunas de Direito visitam a exposição 'Mulher Direito 

e Sociedade' 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8701


NOTÍCIAS STJ* 

 

 Foro eleito em contratos anteriores não prevalece em ação que discute contrato não 

assinado 

 Extinção de curso por razões econômicas só gera dano moral se há conduta desleal da 

instituição 

 União e Rio de Janeiro terão de indenizar hemofílicos contaminados em transfusão 

 

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 com a inclusão 

da Massa Falida FORJA RIO LTDA em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos 

Judiciários de Segunda Instância no Banco do Conhecimento. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0076075-87.2014.8.19.0001 – Rel: Des. Carlos Santos de Oliveira j. 03.03.2015, 

p.09.03.2015 

 

Fonte: eJUris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Foro-eleito-em-contratos-anteriores-não-prevalece-em-ação-que-discute-contrato-não-assinado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Foro-eleito-em-contratos-anteriores-não-prevalece-em-ação-que-discute-contrato-não-assinado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Extinção-de-curso-por-razões-econômicas-só-gera-dano-moral-se-há-conduta-desleal-da-instituição
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Extinção-de-curso-por-razões-econômicas-só-gera-dano-moral-se-há-conduta-desleal-da-instituição
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/União-e-Rio-de-Janeiro-terão-de-indenizar-hemofílicos-contaminados-em-transfusão
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047A7CA5F002EA850077A1955C9CDFD3FEC5035151595C


 

 0002001-97.2012.8.19.0206 - Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j.25.02.2015, 

p.03.03.2015 

 

 0006627-53.2012.8.19.0209 – Rel: Des. Sandra Santarém Cardinali, j.05.03.2015, p. 

09.03.2015 

 

 0345578-22.2011.8.19.0001 – Rel: Des. Adolpho Andrade Mello, j. 03.03.2015, 

p.05.03.2015 

 

 0096824-72.2007.8.19.0001- Rel Designado: Des. Odete Knaack de Souza, j. 24.02.2015 . 

p.06.03.2015 

 

Fonte: eJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0353072-69.2010.8.19.0001- Rel: Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior, j. 03.03.2015, 

p.06.03.2015 

 

 0043626-84.2012.8.19.0021-Rel. Des. Maria Sandra R. Kayat Direito, j. 03.03.2015, 

p.05.03.2015 

 

Fonte: EJUris 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 33                      Divulgado em 09-03-2015 
 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000416244FDF414CBF2E569AC6CFC002A37BC5034F620428
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049C9EA0063EE0A9B4B94669349C43A3C5C50351535927
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000484357040C4A07101C7BE13C9EEED5C26C50351155E57
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F513A3AAACE85014417CDE940228C8E6C503502B0A42
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AA518A2B2A7614C3556155500A354911C50351280A31
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C13FD17579830BC13E95451ED7C6A9C3C50351061D37


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ promove quatro juízes a desembargador 

 Número de novos processos de violência contra a mulher quintuplicou em oito anos 

 Assinado convênio que viabiliza atuação do Projeto Violeta 

 Mulheres prestigiam lançamento da campanha Justiça pela Paz em Casa no TJRJ 

 Campanha 'Justiça pela Paz em Casa': presidente anuncia que TJRJ terá novos juizados para 

julgar crimes contra a mulher 

 O lado feminino da Justiça: presidente do TJRJ destaca protagonismo da mulher no 

Judiciário e na sociedade 

 Faixa do Justiça pela Paz em Casa é estendida no Maracanã antes do clássico Botafogo x 

Fluminense 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Falta de descrição da conduta do réu inviabiliza ação penal por crime de poluição sonora 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8222
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8403
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Falta-de-descrição-da-conduta-do-réu-inviabiliza-ação-penal-por-crime-de-poluição-sonora


 Pesquisa Pronta traz dano moral presumido e prescrição para ressarcimento de dano ao 

erário 

 

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. 

 

 

 

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. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Pesquisa-Pronta-traz-dano-moral-presumido-e-prescrição-para-ressarcimento-de-dano-ao-erário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Pesquisa-Pronta-traz-dano-moral-presumido-e-prescrição-para-ressarcimento-de-dano-ao-erário
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica


 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0051940-50.2010.8.19.0001 – Rel. Des. Lúcia Maria Miguel da Silva Lima, j. 24.02.2015 e p. 

02.032.2015 

 

 0011920-36.2014.8.19.0014 - Rel. Des Carlos Eduardo Roboredo, j. 03.03.2015 e p. 

09.03.2015 

 

Fonte: EJuris 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 32                      Divulgado em 06-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ decide afastar torcidas organizadas do Fluminense e Vasco dos estádios por um ano 

 TJRJ participa de Ação Global, em Campo Grande, no Dia Internacional da Mulher 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004157753E5A8A8BB87264925DE26B17E4DC5034F483545
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E59A046B554A30284132954525C52D94C5035150474D
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8217


 Mulheres recebem orientação jurídica gratuita em comemoração ao seu dia 

 Aspectos jurídicos do tabagismo em pauta na Emerj 

 Magistrados organizam eventos em apoio à campanha 'Justiça pela Paz em Casa' 

 Curso sobre Violência Doméstica e Lei Maria da Penha para juízes 

 Abertas inscrições para vaga de desembargador 

 Desembargador José Augusto de Araujo Neto recebe Medalha de Honra da Magistratura 

Fluminense 

 Conscientização com cultura: espaços do TJRJ anunciam programação para semana da 

'Justiça pela Paz em Casa' 

 Emerj debate violência contra a mulher 

 Empresa apoia TJRJ na campanha 'Justiça pela Paz em Casa' 

 Innovare vai premiar as melhores práticas de redução das ações judiciais 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Lei do Rio de Janeiro sobre limite de municípios é inconstitucional 

 Ministro suspende sigilo de procedimento investigatório em curso no STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Demora de banco em fornecer boleto para quitação de dívida não gera dano moral 

 Demissão sem justa causa não altera plano de saúde obtido com aposentadoria 

 É válido protesto de cheque feito antes do término do prazo para ação de execução 

 Declaração de insolvência não elimina capacidade processual do devedor 

 STJ considera inconstitucional pena para venda de medicamento de procedência ignorada 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8216
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8215
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8214
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8213
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8211
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8501
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=286702
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=286649
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Demora-de-banco-em-fornecer-boleto-para-quitação-de-dívida-não-gera-dano-moral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Demissão-sem-justa-causa-não-altera-plano-de-saúde-obtido-com-aposentadoria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-válido-protesto-de-cheque-feito-antes-do-término-do-prazo-para-ação-de-execução
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Declaração-de-insolvência-não-elimina-capacidade-processual-do-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-considera-inconstitucional-pena-para-venda-de-medicamento-de-procedência-ignorada


 

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. 

São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de instrumento de 

pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes aos magistrados e à 

comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e agilizando a prestação 

jurisdicional. 

Excelentíssimos Magistrados, 

Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco do 

Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista. 

 

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por incrementarem o 

compartilhamento e a disseminação da informação com a comunidade jurídica. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf


JULGADOS INDICADOS* 

 

 0036677-43.2008.8.19.0002 – rel. Des. Jessé Torres, j. 25.02.2015 e p. 27.02.2015 

 

Fonte: DICAC 

 

 0000124-54.2014.8.19.0012 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 10.02.2015 e 

p. 19.02.2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 31                      Divulgado em 05-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 6969, de 03 de março de 2015 - Destina reserva de assentos aos idosos e 

portadores de deficiência nos terminais rodoviários localizados no Estado. 

 

 Lei Estadual nº 6970, de 03 de março de 2015 - Dispõe sobre os estágios dos alunos 

oriundos de Cursos Técnicos Públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Desembargador José Nilo Ferreira recebe a Medalha de Honra da Magistratura Fluminense 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CE5B4EE0C7F6C90527ECB2F3AE1267F7C5034F2C6031
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004430BFE09E81F1C71CFDD4081FD301128C5034D375536
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/81fc9685f9a8e10883257dfe0065aebc
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/73646e884ec4219d83257e05005cef25
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8208


 TJRJ irá eleger quatro novos desembargadores na próxima segunda-feira 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 STF afasta intempestividade de embargos e agravo apresentados antes de publicado 

acórdão 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Primeira Turma garante medicamento para glaucoma a pessoas pobres de município 

catarinense 

 Detentor de alvará de pesquisa tem direito a indenização por exploração irregular de 

jazidas 

 Corte Especial admite recurso adesivo de quem ganha indenização por dano moral abaixo 

do valor pedido 

 Voto da maioria presente à assembleia basta para destituir síndico de condomínio 

 

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. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8204
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=286657
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=286657
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Primeira-Turma-garante-medicamento-para-glaucoma-a-pessoas-pobres-de-município-catarinense
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Primeira-Turma-garante-medicamento-para-glaucoma-a-pessoas-pobres-de-município-catarinense
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Detentor-de-alvará-de-pesquisa-tem-direito-a-indenização-por-exploração-irregular-de-jazidas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Detentor-de-alvará-de-pesquisa-tem-direito-a-indenização-por-exploração-irregular-de-jazidas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Corte-Especial-admite-recurso-adesivo-de-quem-ganha-indenização-por-dano-moral-abaixo-do-valor-pedido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Corte-Especial-admite-recurso-adesivo-de-quem-ganha-indenização-por-dano-moral-abaixo-do-valor-pedido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Voto-da-maioria-presente-à-assembleia-basta-para-destituir-síndico-de-condomínio
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador
mailto: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* 

 

 0043910-14.2013.8.19.0068 – Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, j. 25.02.2015 e p. 

27.02.2015 

 

Fonte: Gab. Des. Gilmar Augusto Teixeira 

 

 0013907-53.2010.8.19.0045 – rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 03.03.2015 

e 05.03.2015 

 

Fonte: Quinta Câmara Cível 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 30                      Divulgado em 04-03-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004757E54E32BF37B9A22BE31D538E9654EC5034F2B3663
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D25398A87B310643302F89AB039F408FC50350545A3C


Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Construtor é condenado a indenizar mulher por agressão física 

 Juíza dará orientação jurídica gratuita em evento no Largo do Machado nesta sexta, dia 6 

 Seminário abordará temas contemporâneos do Direito 

 TJRJ irá eleger quatro novos desembargadores na próxima segunda-feira 

 Câmara Federal aprova inclusão do feminicídio como homicídio qualificado 

 Justiça do Rio manda lacrar sede da Novalcalis em Arraial do Cabo 

 Aprendizado e cidadania: Programa Justiça Cidadã lança curso de especialização em Direito 

Constitucional 

 Judiciário fluminense se mobiliza na campanha Justiça pela Paz em Casa 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Mantida competência da Justiça Militar para julgar caso de violência entre cônjuges 

militares 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 STJ reconhece possibilidade de parceiro homossexual pedir pensão alimentícia 

 Seguro de apólice aberta exige informação sobre todos embarques e mercadorias 

 Indenização por morte de ciclista passa de R$ 55 mil para R$ 472 mil 

 Repetitivo definirá se consentimento de menor de 14 anos afasta crime de estupro 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8201
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=286507
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=286507
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/STJ-reconhece-possibilidade-de-parceiro-homossexual-pedir-pensão-alimentícia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Seguro-de-apólice-aberta-exige-informação-sobre-todos-embarques-e-mercadorias
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Indenização-por-morte-de-ciclista-passa-de-R$-55-mil-para-R$-472-mil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Repetitivo-definirá-se-consentimento-de-menor-de-14-anos-afasta-crime-de-estupro


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. Comunicamos ainda, a inserção de mais 3 municípios: Pinheiral, 

Porciúncula e Quatis 

 

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

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0006676-54.2013.8.19.0211 – rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 25.02.2015 e p. 27.02.2015 

 

 0185436-10.2012.8.19.0001 – rel. Des. Nildson Araújo da Cruz, j. 20.05.2014 e p. 

02.03.2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 7, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos à ação 

civil pública por ato de improbidade praticado por ex-prefeito; recuperação judicial de 

estabelecimento hospitalar e apreensão de veículo pelo DETRAN por falha no sistema 

informatizado. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 29                      Divulgado em 03-03-2015 
 

 

SÚMULAS DO STJ* 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044E7C43E28121F7A4B323CDA709E4F815C5034F4C2E1D
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F369E2192305DDFEA2630AC4533B4C16C5034D3C3814
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000007
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000007


Novas Súmulas do STJ 

 

Súmula 519 - DJe 02/03/2015 - Decisão: 26/02/2015 
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis 

honorários advocatícios. 

Súmula 518 - DJe 02/03/2015 - Decisão: 26/02/2015 
Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado 

em alegada violação de enunciado de súmula. 

Súmula 517 - DJe 02/03/2015 - Decisão: 26/02/2015 
São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não 

impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a 

intimação do advogado da parte executada. 

Súmula 516 - DJe 02/03/201 - Decisão: 25/02/2015 
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei nº 

1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis nos 

7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição 

ao INSS. 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.103, de 2 de março de 2015 - Dispõe sobre o exercício da profissão de 

motorista; altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nos 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 

Trânsito Brasileiro, e 11.442, de 5 de janeiro de 2007 (empresas e transportadores 

autônomos de carga), para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do 

motorista profissional; altera a Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985; revoga 

dispositivos da Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012; e dá outras providências. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ designa membros para Comissão de Articulação dos Juizados de Violência Doméstica 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=%40docn&&b=SUMU&p=true&t=&l=10&i=1
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=%40docn&&b=SUMU&p=true&t=&l=10&i=2
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=%40docn&&b=SUMU&p=true&t=&l=10&i=3
http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc.jsp?livre=%40docn&&b=SUMU&p=true&t=&l=10&i=4
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.103-2015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8106


 Justiça garante liberdade de expressão a sites que publicam avaliações de hóspedes sobre 

hotel em Copacabana 

 Público lota Antigo Palácio da Justiça no aniversário do Rio 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Sindicato não tem legitimidade para ajuizar ADI 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Tempo de trabalho como aprendiz não conta para cálculo de previdência complementar 

privada 

 Médico acusado de praticar aborto no Rio continua em prisão preventiva 

 

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. 

 
Sentença Indicada 

 

Espécies de Contratos/ Franquia 
 

Comarca da Capital – 5ª Vara Empresarial 
Processo nº: 0039992-43.2012.8.19.0001 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8104
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=286366
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Tempo-de-trabalho-como-aprendiz-não-conta-para-cálculo-de-previdência-complementar-privada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Tempo-de-trabalho-como-aprendiz-não-conta-para-cálculo-de-previdência-complementar-privada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Médico-acusado-de-praticar-aborto-no-Rio-continua-em-prisão-preventiva
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2012.001.030539-3&acessoIP=intranet&tipoUsuario=


Juíza: Márcia Cunha Silva Araújo de Carvalho 
 

[...] a autora .. presta serviços em todo o Brasil, por meio de 
sistema de franquias [...] decidindo, posteriormente, não renová-
los, diante dos baixos níveis de faturamento [...] a ré continuou 
operando no mesmo ramo de comércio [...] a partir da extinção 
do vínculo, a franqueada não poderia continuar participando 
direta ou indiretamente de qualquer estabelecimento que 
prestasse os mesmos serviços [...] Ignorando a cláusula contratual 
de não concorrência, a ré continuou por um tempo franqueada 
quando já não o era mais [...] Impõe-se a condenação da ré, por 
força da prática de concorrência desleal, ao pagamento de 
indenização por dano material [...] leia mais 

 

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

na página do Banco de Sentenças. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0175375-66.2007.8.19.0001 – rel. Des. André Andrade, Dm. 28.01.2015 e p. 27.02.2015 

 

Fonte: DICAC 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0007190-60.2010.8.19.0001 - rel. Des. Elton M. C. Leme, j. 25.02.2015 e p. 27.02.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/Direitocivil/0039992-43.2012.8.19.0001.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E539E326C024C7ECFB974CA6F25E2A62C5034F1E3331
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000458B02B4BE41215273AEFB4DFBF3270D4C5034F2F3212


 

 0015941-67.2010.8.19.0023 – rel. Des. Suely Lopes Magalhaes, j. 25.02.2015 e p. 

27.02.2015 

 

 0012439-77.2011.8.19.0026 – rel. Des. Claudio Tavares de O. Junior, j. 25.02.2015 e p. 

27.02.2015 

 

 0009763-73.2012.8.19.0204 – rel. Des. Marcia Perrini Bodart, j. 10.02.2015 e p. 24.02.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Tribunal Pleno do TJRJ elege novos membros para o TRE 

 Ouvidoria: Judiciário se faz com transparência 

 Distribuição dos atos extrajudiciais passa a ser eletrônica a partir desta segunda-feira, 02 de 

março 

 Presidente do TJRJ defende maior proteção aos idosos 

 Escola da Magistratura debate uso medicinal da maconha 

 TJRJ discute as mudanças do novo Código de Processo Civil 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201505400006&CNJ=0015941-67.2010.8.19.0023
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/consultaprocesso.aspx?N=201505400026&CNJ=0012439-77.2011.8.19.0026
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C2BD3118ED6DDD33015E7789E2A858A5C5034D094B28
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/8003


 Liminar solta torcedores de Vasco e Fluminense, mas os proíbe de ir aos estádios 

 Administração, sindicato e servidores debatem distribuição de pessoal na segunda instância 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Os conflitos na compra e venda de imóveis 

 Plano de saúde pagará danos morais por falha de informação sobre descredenciamento de 

clínica 

 ECT deve indenizar vítima de assalto em banco postal 

 Pensão por morte e bem de família são os temas desta semana na Pesquisa Pronta 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Pesquisa Selecionada 

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

 Direito Administrativo 
 Direito Ambiental 
 Direito Financeiro 
 Direito Tributário 

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

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2262437
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2262394
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Os-conflitos-na-compra-e-venda-de-imóveis
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Plano-de-saúde-pagará-danos-morais-por-falha-de-informação-sobre-descredenciamento-de-clínica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Plano-de-saúde-pagará-danos-morais-por-falha-de-informação-sobre-descredenciamento-de-clínica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/ECT-deve-indenizar-vítima-de-assalto-em-banco-postal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Pensão-por-morte-e-bem-de-família-são-os-temas-desta-semana-na-Pesquisa-Pronta
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis-selec/l/legislacao-selecionada


Envie sugestões, elogios e reclamações para o aprimoramento da nossa Página: 

seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0013303-58.2012.8.19.0066 – res. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto, j. 11.02.2015 e p. 

20.02.2015. 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Emerj: mais que uma escola, um centro de pesquisas 

 Ministro Fux defende adaptação de novo Código de Processo Civil à realidade 

 Programa Justiça Cidadã lança curso de especialização para lideranças comunitárias 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044617911765AFED3DD23F7960E980A32FC5034D170443
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2261903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2261470
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2261050


 Museu da Justiça retrata aspectos da vida do magistrado e jurista Alfredo Russell 

 Presidente do TJRJ acredita na mediação e conciliação para reduzir número de processos na 

Justiça 

 TJRJ convoca 50 aprovados para o Curso de Formação de juiz leigo 

 Acordo mediado por desembargador põe fim a conflito de quase 18 anos 

 Des. Celso Ferreira Filho: "A Terceira Vice-Presidência é o lugar da esperança e da 

desesperança" 

 Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos decreta prisão preventiva de 97 torcedores 

 Mutirão de conciliação alcança média de 77% de acordos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Cobrança pela emissão de boleto bancário não fere direitos de assinantes da Editora Abril 

 Contrato de seguro de automóvel não é título extrajudicial 

 Súmula diz que Cide para o Incra não pode ser compensada com contribuição ao INSS 

 

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 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2260769
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2260702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2260702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2259226
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2258628
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2257966
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2257966
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2256907
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2256356
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cobrança-pela-emissão-de-boleto-bancário-não-fere-direitos-de-assinantes-da-Editora-Abril
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Contrato-de-seguro-de-automóvel-não-é-título-extrajudicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Súmula-diz-que-Cide-para-o-Incra-não-pode-ser-compensada-com-contribuição-ao-INSS
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos


Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

Fonte: seesc@tjrj.jus.br 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0407695-15.2012.8.19.0001 – rel. Des. Edson Vasconcelos, j. 14.01.2015 e p. 22.01.2015 

 

Fonte: DICAC 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046D8856584C2D48AD2B49E3AEADED2C15C503470A3A1F


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Antigo Palácio da Justiça: aberto neste domingo em comemoração aos 450 anos do Rio 

 TJRJ fará estudo para dimensionar sua estrutura de pessoal 

 Segunda Vice-Presidência: celeridade na análise dos recursos criminais 

 'A Cobrança da Dívida Ativa na Era Virtual' em pauta na Emerj 

 Bombeiros fazem palestra sobre ações de emergência no TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 STF garante imunidade de vereador no exercício do mandato 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Mãe consegue incluir nome de solteira na certidão das filhas sem retirar o de casada 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2253180
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2253045
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2251942
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2249674
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2249542
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=286095
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Mãe-consegue-incluir-nome-de-solteira-na-certidão-das-filhas,-mas-sem-retirar-o-de-casada


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Lista de Classificação das Carreiras dos Servidores do PJERJ 

Comunicamos que a Lista de Classificação das Carreiras dos Servidores do PJERJ pode ser 

encontrada na tela de consulta ao Diário da Justiça Eletrônico - DJERJ 

 

Djerj – publicação de 26/02/2015 – caderno administrativo – lista de classificação das 

carreiras dos servidores integrantes do quadro único de pessoal do Pjerj – Resolução nº 

12/2012 do Egrégio Conselho da Magistratura 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0041506-02.2010.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 24.02.2015 e p. 

26.02.2015 

 

Fonte: EJURIS 

https://www3.tjrj.jus.br/consultadje/20150226ADMDJETJRJ.zip
https://www3.tjrj.jus.br/consultadje/20150226ADMDJETJRJ.zip
https://www3.tjrj.jus.br/consultadje/20150226ADMDJETJRJ.zip
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000482ECFED84B41E1B27C737F96FAE84AF0CEC5034F0903


 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 25                      Divulgado em 25-02-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ divulga lista de progressão/promoção de 100 servidores 

 TJRJ promove audiências públicas sobre lotação de servidores 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Mantida prisão preventiva de ex-policial militar acusado de homicídios no RJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Internação em padrão superior autoriza cobrança complementar de honorários médicos 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2246949
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2246485
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=285980
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Internação-em-padrão-superior-autoriza-cobrança-complementar-de-honorários-médicos


 Incidem juros de mora entre adesão ao parcelamento e consolidação do débito tributário 

 Cuidadora não consegue reconhecimento de união estável com paciente incapaz 

 

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 2015 

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 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Incidem-juros-de-mora-entre-adesão-ao-parcelamento-e-consolidação-do-débito-tributário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cuidadora-não-consegue-reconhecimento-de-união-estável-com-paciente-incapaz
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2015.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* 

 

 0048568-59.2011.8.19.0001 – rel. Des. Peterson Barroso Simão, j. 28.01.2015 e p. 

23.02.2015 

 

Fonte: Vigésima Quarta Câmara Cível 

 

 0061369-05.2014.8.19.0000 – rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, dm. 13.11.2014 e p. 

17.11.2014 

 

Fonte: Oitava Câmara Criminal 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Criminal nº 2, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a 

homicídio culposo por omissão, em razão da inobservância de dever inerente à profissão de 

bombeiro militar, na função de guarda-vidas; crime de favorecimento à prostituição 

praticado contra menor, assim como crime ambiental e crime contra a ordem econômica, 

em concurso material, caracterizados pelo armazenamento inadequado de combustível e 

venda irregular de combustível. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004797672180CB6E0182A8585EFA77FE886C5034B3C4649
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004702E30148ADF5D21AC9BA62E24D5ED58C5033A0C593D
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000002
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000002


 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Primeira Vice-Presidência: o coração das câmaras cíveis 

 Museu da Justiça lança a exposição 'Mulher, Direito e Sociedade' 

 Companhia aérea é condenada a indenizar passageiro idoso por não fornecer cadeira de 

rodas 

 Primeira instância, servidores e comunicação: prioridades da Presidência do TJRJ 

 Desembargador Luiz Felipe Haddad recebe Medalha de Honra da Magistratura 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Terceira Turma autoriza desconstituição de paternidade mesmo após cinco anos de 

convívio 

 Segunda Turma reforma decisão que condicionou desaposentadoria à devolução de 

dinheiro 

 Terceira Seção definirá em repetitivo o momento da consumação do roubo 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2245926
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2244482
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2242888
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2242888
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2240605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2239924
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Turma-autoriza-desconstituição-de-paternidade-mesmo-após-cinco-anos-de-convívio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Turma-autoriza-desconstituição-de-paternidade-mesmo-após-cinco-anos-de-convívio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Turma-reforma-decisão-que-condicionou-desaposentadoria-à-devolução-de-dinheiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Turma-reforma-decisão-que-condicionou-desaposentadoria-à-devolução-de-dinheiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Terceira-Seção-definirá-em-repetitivo-o-momento-da-consumação-do-roubo


 Crianças menores de seis anos não podem ser matriculadas no ensino fundamental 

 

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. 

Atualizações da Tabela de Temporalidade 2015 
Janeiro 2015 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0007754-31.2004.8.19.0007 – rel. Des. Regina Lucia Passos, j. 11.02.2015 e p. 19.02.2015 

 

Fonte: Vigésima Quarta Câmara Cível 

 

 0169100-04.2007.8.19.0001 – rel. Des. Lucia Helena do Passo, j. 02.12.2014 e p. 09.12.2014 

 

Fonte: DICAC 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Crianças-menores-de-seis-anos-não-podem-ser-matriculadas-no-ensino-fundamental
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea/atualizacoes-tabela-temporalidade-2014
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea/atualizacoes-tabela-temporalidade-2015
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/2295432/janeiro-2015.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000413C91535B66822F68E067DAF50593BA2C5034D191846
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043B389AC479E99E0EBE70DC72857B0CC7C5033F063746


 0160691-63.2012.8.19.0001 – rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, j. 11.02.2015 e 

p. 23.02.2015 

 

 0372834-03.2012.8.19.0001 – rel. Des. Cesar Cury, j. 11.02.2015 e p. 20.02.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 0002577-95.2005.8.19.0025 – rel. Des. Luiz Felipe Haddad – j. 10.02.2015 e p. 24.02.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos decreta prisão preventiva de 97 torcedores 

 A Visita da Velha Senhora retorna após período de Carnaval 

 Emerj discute nexo causal na responsabilidade civil 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B786FCA9EC33AC757BE24CFDEDD7DC2DC5034D064C15
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041C5BD64780DE0155DAD46BF7C114D486C5034D46091B
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B9531C50145B4886210D10A8BDDD5794C5034D264539
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=2256907
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=2256907
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2233767
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2231927


 Plantão do TJRJ registrou 154 prisões em flagrante no Carnaval 

 Reunião de trabalho de juízes terá como tema 25 anos do ECA 

 Audiência pública com juízes e servidores irá debater estudo sobre distribuição de 

serventuários 

 Emerj abre inscrições para palestra do Fórum de Direito Empresarial 

 Thor Batista é absolvido por atropelamento de ciclista 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Titular de cartão de crédito deve indicar período e ocorrências duvidosas para pedir 

prestação de contas 

 Vítimas do abuso de autoridade conseguem indenização por danos morais 

 Manipular ações em bolsa não configura crime de gestão fraudulenta 

 

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 37. 

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

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2231631
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2231410
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=2246485
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=2246485
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2229373
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2228680
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Titular-de-cartão-de-crédito-deve-indicar-período-e-ocorrências-duvidosas-para-pedir-prestação-de-contas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Titular-de-cartão-de-crédito-deve-indicar-período-e-ocorrências-duvidosas-para-pedir-prestação-de-contas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Vítimas-do-abuso-de-autoridade-conseguem-indenização-por-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Manipular-ações-em-bolsa-não-configura-crime-de-gestão-fraudulenta
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consulta/correlacao-dos-verbetes-sumulares-e-enun-do-tjerj-com-as-sumulas-dos-trib-sup


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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0008489-07.2014.8.19.0042 – rel. JDS Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 15.01.2015 e p. 

22.01.2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

 0302663-21.2012.8.19.0001 – rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 27.01.2015 e p. 

02.02.2015 

 

Fonte: DICAC 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045DA733C485020A5F421886AE6EE85C80C50347133036
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F2640A88355094A8B708933B00D8ED8AC50349506434


 

 Nomeados os novos membros da Comex do TJRJ 

 Presidente do TJRJ se reúne com presidente da AMB e lideranças de magistrados 

 Decisão sobre liberação de terno e gravata no TJRJ tem repercussão internacional 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Segunda Turma confirma expulsão de policial militar por ato libidinoso 

 Sexta Turma mantém decisão que negou revisão criminal a ex-policial condenado por crime 

sexual contra menor 

 Ministro nega liminar e mantém processo contra Eike Batista na vara especializada 

 

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 da sentença abaixo elencada. 

 

 
Sentença Selecionada 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2224676
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2222231
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2220192
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Turma-confirma-expulsão-de-policial-militar-por-ato-libidinoso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sexta-Turma-mantém-decisão-que-negou-revisão-criminal-a-ex–policial-condenado-por-crime-sexual-contra-menor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sexta-Turma-mantém-decisão-que-negou-revisão-criminal-a-ex–policial-condenado-por-crime-sexual-contra-menor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Ministro-nega-liminar-e-mantém-processo-contra-Eike-Batista-na-vara-especializada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf


Empregado Público – Temporário/ Admissão - Permanência – 
Despedida 

 
Comarca da Capital – 13ª Vara de Fazenda Pública 
Processo nº: 0419093-27.2010.8.19.0001 
Juiz: Ricardo Coimbra da Silva Starling Barcellos 

 
[...] ação ordinária de cobrança, objetivando pagamento das 
diferenças salariais decorrentes de suposto desvio de função [...] 
verifica-se que houve de fato um longo período em que o autor 
exerceu cargo em comissão, o que descaracteriza o desvio de 
função [...] as provas produzidas nos autos permitem concluir que 
houve desvio de função apenas no período compreendido entre 
15/12/2005 e 10/06/2010 [...] 
leia mais 

 

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

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0030771-57.2013.8.19.0209 – Rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt – j. 

04/02/2015 – p. 11/02/2015 

 

Fonte: DIJUR 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0395874-19.2009.8.19.0001 – Rel. Des. Antonio Saldanha Palheiro – j. 10/02/2015 – p. 

12/02/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2010.001.375750-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitoadministrativo/0419093-27.2010.8.19.0001.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E2F3857D5D3B9936F234C286AE2957EBC5034C144D1C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000425A9E891233A6B3FDA6DD41908A41E38C5034C491B3C


 

 0009466-61.2010.8.19.0002 – Rel. Des. Denise Vaccari Machado Paes – j. 10/02/2015 – p. 

19/02/2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 6, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a 

responsabilidade solidária de plano de saúde por morte de paciente em hospital 

credenciado, ocorrida por negligência e imperícia no diagnóstico realizado pelo médico; 

bem como, obrigação de empresa aérea indenizar consumidor que perde a conexão no 

exterior em razão de não ter sido disponibilizada cadeira de rodas para sua locomoção. O 

Ementário das Turmas Recursais nº 2 também foi publicado no DJERJ nesta data. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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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=0004993553CD445B4CC057348D625095A0BEC5034C58474D
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000006
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000006
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2015000002


 Imprensa italiana publica artigo de desembargador sobre o extermínio de crianças no Brasil 

 Emerj promove congresso sobre novo Código de Processo Civil 

 Presidente do TJ designa membros de comissão de qualidade dos serviços judiciais 

 Plantão Judiciário: veja como será o acesso durante o Carnaval 

 Esaj abre inscrições para cursos de março no 11º Nur 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Supremo decide constitucionalidade de normas estaduais do RJ e RS 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Empregador não deve pagar advogado contratado por ex-funcionário para atuar em ação 

trabalhista 

 

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 as atualizações para o mês de fevereiro de 2015. – Aviso TJ n. 10/2015 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2218445
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2216756
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2216002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2216026
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2216084
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=285228
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Empregador-não-deve-pagar-advogado-contratado-por-ex–funcionário-para-atuar-em-ação-trabalhista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Empregador-não-deve-pagar-advogado-contratado-por-ex–funcionário-para-atuar-em-ação-trabalhista


 

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 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0018216-43.2011.8.19.0026 – rel. Des. Paulo Sérgio Prestes do Santos, j. 11.02.2015 e 

12.02.2015 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calendario-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calendario-2014.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043852644466112460C4C6F73E5CD5581DC5034C5C4233


 

Fonte: Segunda Câmara Cível 

 

 0019131-28.2011.8.19.0209 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 04.02.2015 

e p. 11.02.2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Justiça do Rio promove palestra sobre Aids a participantes de projetos sociais 

 TJRJ dispensa uso de terno e gravata para advogados até março 

 TJRJ promove estudo de lotação de servidores 

 Plantão Judiciário: acesso liberado nos dias de Carnaval 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041A80269191874DAD25475AA2F69D1F70C5034C144D04
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2213895
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2212146
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2211196
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2210711


 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Garantia estendida não integra base de cálculo do ICMS 

 Após dez anos de inércia, União não consegue aplicar perdimento a veículo importado 

irregularmente 

 Lei não pode retroagir para garantir licença a servidora que adotou criança de 11 anos 

 Prazo decadencial do artigo 576 do CC16 não se aplica a obra construída integralmente em 

terreno alheio 

 

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 elaborado pela Equipe 

da Divisão de Distribuição do Departamento de Autuação e Distribuição Cível. Além da 

Estatística de Distribuição de processos, podem ser visualizados a Digitalização, Indexação, 

Autuação, Prevenção e recebimento dos processos pelo Portal Eletrônico. 

Clique aqui e navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0310641-15.2013.8.19.0001 – rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 05.02.2015 e 

p.10.02.2015 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Garantia-estendida-não-integra-base-de-cálculo-do-ICMS
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Após-dez-anos-de-inércia,-União-não-consegue-aplicar-perdimento-a-veículo-importado-irregularmente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Após-dez-anos-de-inércia,-União-não-consegue-aplicar-perdimento-a-veículo-importado-irregularmente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Lei-não-pode-retroagir-para-garantir-licença-a-servidora-que-adotou-criança-de-11-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Prazo-decadencial-do-artigo-576-do-CC16-não-se-aplica-a-obra-construída-integralmente-em-terreno-alheio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Prazo-decadencial-do-artigo-576-do-CC16-não-se-aplica-a-obra-construída-integralmente-em-terreno-alheio
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D325688161C24536924C9A30D897E01CC5034C0B5516


 

 016218-08.2013.8.19.0014 – rel. Des. Elizabeth Gregory, j. 26.08.2014 e p. 02.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMENTÁRIOS 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 05, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes 

à cobrança de honorários de advogado em razão da prestação efetiva do serviço, 

independente da revogação do mandato judicial por ato unilateral do constituinte; 

inobservância ao disposto na Lei Municipal nº 2.585/2008 que disciplina quanto a 

obrigatoriedade da instalação de sanitários e bebedouros em shoppings centers, centros 

comerciais, galerias comerciais, hipermercados e supermercados para uso gratuito dos 

clientes e jubilamento de aluno do curso de mestrado, que teve indeferida a expedição do 

diploma, sob a alegação de excesso de prazo para a conclusão do curso. 

Aproveitamos para informar que foi publicado no DJERJ, no dia 10 de fevereiro, o Ato 

Executivo nº 63/2015 designando o Desembargador Gilberto Campista Guarino para 

presidir a Comissão de Jurisprudência. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 19                      Divulgado em 10-02-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004640372E48F3C3B2E9229558BD56913FFC503263A040B
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000005
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000005
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=185148&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/asp/textos_main.asp?codigo=185148&desc=ti&servidor=1&iIdioma=0


 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ arquiva processo contra Raymond Whelan 

 Judiciário funcionará em esquema de plantão no Carnaval 

 TJ do Rio institui a Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância e da 

Juventude e Idoso 

 Magistrados são designados para Comissão de Jurisprudência do TJRJ 

 Cejai tem novos membros nomeados 

 Presidente do TJRJ publica nova composição da Copae 

 Plantão judiciário noturno volta a examinar pedidos de prisão 

 TJ do Rio mantém liminar que obriga Ampla a melhorar serviço 

 Cambuci: TJRJ suspende prazos processuais do dia 9 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Cobertura vegetal de APP desapropriada para construção de hidrelétrica não será 

indenizada 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2209865
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2207793
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2205976
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2205976
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2206054
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2205475
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2205628
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2205017
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2205098
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2205444
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cobertura-vegetal-de-APP-desapropriada-para-construção-de-hidrelétrica-não-será-indenizada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cobertura-vegetal-de-APP-desapropriada-para-construção-de-hidrelétrica-não-será-indenizada


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 elencada. 

Comunicamos a disponibilização da sentença no Processo nº 0171164-40.2014.8.19.0001, 

por indicação da MM. Juíza de Direito MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, da 15ª Vara de 

Família da Capital, sob o tema Mudança de nome e de Sexo / Transexual sem cirurgia no 

Banco de Sentenças. 

 

 
Sentença Indicada 

 

Mudança de nome e de Sexo/ Transexual sem cirurgia 
 

Comarca da Capital: 15ª Vara de Família 
Processo nº 0171164-40.2014.8.19.0001 
Juiz: MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO 

 
[...] O presente processo tem por objetivo adequar o nome e a 
designação sexual da parte autora para seu nome social e a 
identificação como de sexo feminino [...] porém sem realização, 
até o momento, de cirurgia de transgenitalização [...] Assim como 
o nome, o exercício da sexualidade é integrante do direito da 
personalidade, pois confere conteúdo à personalidade [...] A 
cirurgia é uma etapa de um processo amplo e não pode ser 
empecilho para serem reconhecidos os direitos de personalidade 
[...] JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e determino a 
retificação no registro de nascimento da parte autora para o 
nome XXX e a identificação como de SEXO FEMININO [...] Leia 
mais 

 

Senhores magistrados, solicitamos o envio de sentenças para serem disponibilizadas no 

Banco do Conhecimento e, desde já, agradecemos a valiosa colaboração de Vossas 

Excelências. 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf/c70ff021-fd41-4905-af0e-7bc04ebcf7f1
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2014.001.148484-6&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2014.001.148484-6&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RegistrosPúblicos/0171164-40.2014.8.19.0001.docx
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RegistrosPúblicos/0171164-40.2014.8.19.0001.docx


 0207782-18.2013.8.19.0001 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, Dm. 

21.01.2015 e p. 22.01.2015 

 

 0025737-13.2008.8.19.0004 – rel. JDS. Desembargador Ricardo Alberto Pereira, j. 

15.01.2015 e p. 22.01.2015 

 

Fonte: Sistema Ejuris 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

 0060238-94.2011.8.19.0001 – rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 04.02.2015 e p. 

05.02.2015. 

 

 0007190-60.2010.8.19.0001 – rel. Des. Elton M. C. Leme, j. 04.02.2015 e p. 09.02.2015 

 

 0378076-74.2011.8.19.0001 – rel. Des. Wagner Cinelli, j. 04.02.2015 e p. 09.02.2015 

 

 0425774-81.2008.8.19.0001 – rel. Des. Celso Luiz de Matos Peres, j. 04.02.2015 e p. 

09.02.2015 

 

 0002768-20.2008.8.19.0031 – rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes, j. 17.12.2014 e 

p.09.12.2015 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

 1019558-47.2011.8.19.0002 - rel. Des. Suely Lopes Magalhaes, j. 04.02.2015 e p. 

06.02.2015 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000452CE8013670499AA605709B5B781B74AC50347282F09
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FA8607CF8753F2BE91D22D3D761E7FD4C50347133009
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004838C315F2098806207D244FFB2E6E13EC5034B134727
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000468EA198EE9DC5851E8CF6C21A2278126C5034B1B081C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042242AB42E973FC8F1DBE4D8840A20235C5034B175602
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400500330
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B86E4B1011D976D22E17A80B0FFD3C12C503430A3440
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FDF184403F43F6CEED87F1C7699F4B45C5034B163C04


 0017367-47.2014.8.19.0000 – rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, j. 04.02.2015 e 06.02.2015. 

 

 0027151-48.2014.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 03.02.2015 e p. 

09.02.2015. 

 

 0027151-48.2014.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 04.02.2015 e j. 

09.02.2015 

 

 0022533-04.2012.8.19.0203 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 03.02.2015 e 

p. 06.02.2015. 

 

 0003607-64.2010.8.19.0002 – rel. Des. Paulo Rangel, j. 03.02.2015 e p. 10.02.2015. 

 

 0009405-31.2012.8.19.0068 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 14.01.2015 e 

p. 16.01.2015. 

 

 0463403-50.2012.8.19.0001 – rel. Des. Katya Maria Monnerat, j. 18.12.2015 e p. 

08.01.2015. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 18                      Divulgado em 06-02-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042BD20C921FD592FC46029415DAB26C18C5034B0E473A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CDA5C8CB991129328E677B19DCC7DD61C5034B35254C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CDA5C8CB991129328E677B19DCC7DD61C5034B35254C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000412A8AA27B39BFEB69B2CA889946123C1C5034A58165A
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201305400271
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E04981B42BECFA5B0C23846353BEC097C503461E3825
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B866FBE32F0A9F38E09E21ECACDE3EDAC503432B114E


Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Desembargadores Sérgio Lúcio e Sidney Hartung recebem Medalha de Honra da 

Magistratura 

 Caso Tayenne: Justiça mantém prisão preventiva dos acusados 

 Justiça determina que clubes e Federação respeitem cobrança de meia-entrada nas 

partidas do Campeonato Carioca 

 Presidente do TJRJ promove reunião com juízes da Capital 

 TJ do Rio instaura sindicância sobre incidente entre magistrados 

 Campanha Justiça pela Paz em Casa é apresentada a juízes do interior pelo presidente do TJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Proposta de seguro encaminhada por consumidor após o sinistro não tem validade 

 Dano moral: o esforço diário da Justiça para evitar a indústria das indenizações 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2204237
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2204237
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2202774
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2202480
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2202480
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2201598
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2198660
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2198404
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Proposta-de-seguro-encaminhada-por-consumidor-após-o-sinistro-não-tem-validade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Dano-moral:-o-esforço-diário-da-Justiça-para-evitar-a-indústria-das-indenizações


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

2ª Instância 

Acompanhem as atualizações para o mês de fevereiro de 2015. 

 

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 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calendario-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calendario-2014.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 0120946-23.2005.8.19.0001 - rel. Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, j. 28.01.2015 e p. 

30.01.2015. 

 

Fonte: Terceira Câmara Cível 

 

 0123025-43.2003.8.19.0001 – rel. Des. Mauro Dickstein, j. 03.02.2015 e p. 06.02.2015 

 

Fonte: DIJUR 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 17                      Divulgado em 06-02-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Decreto Federal nº 8.400, de 4 de fevereiro de 2015 - Estabelece os pontos apropriados 

para o traçado da Linha de Base do Brasil ao longo da costa brasileira continental e insular e 

dá outras providências. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ vai intensificar segurança em fóruns do interior do estado 

 Comitê Estadual de Precatórios tem novos integrantes 

 Esaj tem novo Conselho Consultivo 

 Presidente do TJ vai incentivar a mediação e conciliação na solução de conflitos 

 Presidente do TJ receberá juízes do Interior nesta sexta-feira 

 

Fonte: DGCOM 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004501FB598A41FC6DAC795585602DE7A67C5034941641C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C2ACB075963B78E3A514E0F0D5F5E40FC5034B1B403A
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.400-2015
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2198050
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2196098
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2195253
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2195378
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2193762


 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Falta de formação específica do perito não anula o laudo pericial 

 Quantidade suficiente de médicos em cooperativa não pode impedir ingresso de novos 

profissionais 

 Renault deve indenizar motorista por falha de informação sobre air bag 

 Nova tabela de custas e porte de remessa e retorno já está em vigor 

 

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 da sentença abaixo elencada. 

 

 
Sentença Selecionada 

 
Responsabilidade Civil 1ºF)/ Indenização por Dano Material (L 
1ºF)/ Erro Médico 

 
Comarca de Macaé – 3ª Vara Cível 
Processo nº: 0005594-23.2011.8.19.0028 
Juiz: Sandro de Araújo Lontra 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Falta-de-formação-específica-do-perito-não-anula-o-laudo-pericial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quantidade-suficiente-de-médicos-em-cooperativa-não-pode-impedir-ingresso-de-novos-profissionais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Quantidade-suficiente-de-médicos-em-cooperativa-não-pode-impedir-ingresso-de-novos-profissionais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Renault-deve-indenizar-motorista-por-falha-de-informação-sobre-air-bag
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Nova-tabela-de-custas-e-porte-de-remessa-e-retorno-já-está-em-vigor
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf/c70ff021-fd41-4905-af0e-7bc04ebcf7f1
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2011.028.005428-7&acessoIP=intranet&tipoUsuario=


[...] ajuizou a presente demanda pelo procedimento sumário em 
face de ... [...] ao pagamento da quantia de R$ 260,00, a título de 
indenização por danos materiais, além de indenização por danos 
morais e estéticos [...] celebrou com a ré contrato de prestação de 
serviços pelo valor de R$ 200,00, consistente no clareamento da 
pele usando tecnologia do laser [...] restou claramente 
demonstrada a falha no serviço prestado pela ré, eis que ficou 
constatado que a autora sofreu queimaduras pela aplicação do 
laser em sua face e membros inferiores [...] Leia mais 

 

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

na página do Banco de Sentenças. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0065427=22.2012.8.19.0000 – rel. Des. Nildson Araújo da Cruz, j. 28.07.2014 e p. 

06.02.2015 

 

 0029149-45.2010.8.19.0209 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 03.02.2015 e p. 

05.02.2015 

 

Fonte: Sistema Ejuris 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 16                      Divulgado em 05-02-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitocivil/0005594-23.2011.8.19.0028.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004279950743554EF0C4B6683675BFFA5C2C5034A1F2851
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004851D531730ACEED252C320E344B38244C5034A585D32


 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Maternidade é condenada por negar atendimento à grávida 

 CCPJ Rio: Ruy Barbosa e a deusa Têmis Voltam ao Antigo Palácio da Justiça 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Ministro Celso de Mello divulga voto que julgou constitucional dispositivo da CLT que 

confere proteção jurídica à mulher 

 Plenário mantém validade de MP que regula capitalização de juros e libera 13 mil processos 

sobre o tema 

 Lei que concede pensão para cônjuge de vítima de assassinato é inconstitucional, decide 

STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Risco da evicção não atinge banco que apenas financiou a compra do bem 

 Tempo de serviço especial não afeta cálculo de benefício da previdência privada 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2191934
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2189532
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=284750
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=284750
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=284716
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=284716
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=284730
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=284730
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Risco-da-evicção-não-atinge-banco-que-apenas-financiou-a-compra-do-bem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Tempo-de-serviço-especial-não-afeta-cálculo-de-benefício-da-previdência-privada


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Artigos Jurídicos 

Senhores magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para disponibilização 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* 

 

 0009279-80.2011.8.19.0208 – Rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 14.01.2014 

e p. 22.01.2015. 

 

 0023441-64.2012.8.19.0202 – Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 15.01.2015 e p. 

22.01.2015. 

 

Fonte: Sistema Ejuris 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 15                      Divulgado em 04-02-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045066D6D9B5088B6E1DFFA0CE8EFFC86CC50347290B38
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000430AC13E8F84064A5D8B015BCE435F4F5C50347132F3F


 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Presidente do TJ recebe representantes do Sind-Justiça 

 Corregedora-Geral: 'o maior desafio será diminuir o tempo do processo no primeiro grau' 

 TJRJ designa membros para Comissão de Segurança Institucional 

 Comissão que articula juizados presentes em eventos tem membros designados 

 Julgamento de Frankie Mackey é suspenso por comunicado de morte do réu 

 Presidente do TJ cita metas para acabar com o gargalo do Judiciário em entrevista à CBN 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 1ª Turma reafirma Súmula Vinculante 3 quanto a ato de concessão inicial de aposentadoria 

 Fixação de preços abaixo dos custos fere a livre iniciativa, decide Primeira Turma 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Alienação sem anuência de companheiro é válida se não há publicidade da união estável 

 Gol indenizará passageiro por atraso após acidente com avião da TAM em 2007 

 Jurisprudência: portadores de câncer e a isenção do Imposto de Renda 

 Sexta Turma nega reabertura de inquérito para apurar morte de jovens no Rio 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2187094
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2187004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2184270
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2184761
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2185615
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2185634
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=284641
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=284642
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Alienação-sem-anuência-de-companheiro-é-válida-se-não-há-publicidade-da-união-estável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Gol-indenizará-passageiro-por-atraso-após-acidente-com-avião-da-TAM-em-2007
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Jurisprudência:-portadores-de-câncer-e-a-isenção-do-Imposto-de-Renda
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Sexta-Turma-nega-reabertura-de-inquérito-para-apurar-mortes-de-jovens-no-Rio


 

Novo Artigo Jurídico disponibilizado 

O Artigo Jurídico “O Consumidor e as Obras de Arte” de autoria do Excelentíssimo 

Desembargador Peterson Barroso Simão encontra-se no Banco do Conhecimento, no menu 

lateral Doutrina, no tópico Direito do Consumidor. 

Direito do Consumidor 

O consumidor e as Obras de Arte 

Peterson Barroso Simão 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0157801-98.2005.8.19.0001 – Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 02.12.2014 e p. 

12.01.2015. 

 

Fonte: Gab. Des. Marcelo Lima Buhatem 

 

 0159127-49.2012.8.19.0001 – rel. Des. Luiz Felipe Haddad, j. 18.12.2014 e p. 13.01.2015 

 

Fonte: Sistema Ejuris 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 04, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes 

à ampliação do quantitativo de vagas previsto no edital de concurso público, autor que se 

encontra dentro do número de vagas a serem preenchidas pelos candidatos portadores de 

deficiência física; responsabilidade civil decorrente de acidente em serviço com evento 

http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=04cdb09a-a725-4fe7-af3d-81f18e9dc842&groupId=10136
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043B02319C191F2DA29F4F85CF9BD11518C503432B1404
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000456A336A41B3F385EB53EB7857634C949C503444B123B
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000004


morte e responsabilidade civil objetiva da administração pública em razão de corte no 

abastecimento de água à barraca de vendas de alimentos em evento religioso. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 14                      Divulgado em 03-02-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Pré-inscrição para novos cursos online no ambiente virtual de aprendizagem 

 Melhoria no atendimento da 1ª instância e remuneração dos servidores são prioridade, 

afirma novo presidente do TJRJ 

 O discurso de posse do desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho 

 Desembargadora Leila Mariano faz balanço da gestão à frente do TJRJ 

 Discurso do desembargador Fernando Foch na posse do presidente do TJRJ, 

desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho 

 Novo presidente do TJ defende transparência, independência e valorização do Judiciário 

em solenidade de posse 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2166974
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2175409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2175409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2175363
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2175632
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2175398
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2175398
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2175587
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2175587


 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Segunda Seção deve definir prazo prescricional para cobrança de demurrage 

 É cabível multa diária pela não exibição de documento relativo a endereço IP 

 

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. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0000704-98.2011.8.19.0009 - rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j. 27.01.2015 e p. 

30.01.2015 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Segunda-Seção-deve-definir-prazo-prescricional-para-cobrança-de-demurrage
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/É-cabível-multa-diária-pela-não-exibição-de-documento-relativo-a-endereço-IP
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=0004EDDEEF2AE8A9DF68DCFE661F217C1048C5034923600D


Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 

 

 0063964-74.2014.8.19.0000 – rel. Des. Luiz Felipe Haddad, j. 08.01.2015 e p. 13.01.2015 

 

Fonte: Sistema Ejuris 

 

 0019757-79.2013.8.19.0208 - rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 27.01.2013 e p. 

28.01.2013 

 

Fonte: Gab. Des. Marcelo Lima Buhatem 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 13                      Divulgado em 29-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Galeria de fotos dos ex-corregedores recebe retrato do Desembargador Valmir de Oliveira 

Silva 

 TJRJ não publicará Diário da Justiça Eletrônico nesta segunda-feira, 02/02 

 Ouvidoria do TJRJ divulga estatísticas de 2014 

 Fórum de Itaipava recebe o nome da juíza Maria Lúcia de Almeida Capiberibe 

 Presidente do TJ visita a Vara da Infância e da Juventude da Capital 

 TJ suspende prazos processuais do dia 27 de Miracema e Barra Mansa 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047775E6DBDB846E1A6B7919B4489D39DCC503450A4E61
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400196177
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2157534
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2157534
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2156354
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2156724
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2156297
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2156140
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2154820


 Varas Cíveis de Duque de Caxias terão processo eletrônico em fevereiro 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Empresa em recuperação judicial pode concorrer em licitação 

 

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 2015 

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://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2155232
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Empresa-em-recuperação-judicial-pode-concorrer-em-licitação
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2015.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* 

 

 0032494-25.2014.8.19.0000 – rel. Des. Maria Regina Nova, j. 09.12.2014 e p. 12.12.2014 

 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 

 

 0294499-04.2011.8.19.0001 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 14.01.2015 

e p. 22.01.2015 

 

Fonte: Sistema Ejuris 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 12                      Divulgado em 28-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Novos cursos on line começam a ser oferecidos 

 Presidente Leila Mariano instala 2ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000461768A40515ABFE321E12EF6D3999BA8C50340512B05
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047C3AB45F1AA771225B68197A7966E672C5034729303F
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2151236
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2150832


 Museu da Justiça lança quarta edição dos Cadernos de Exposições 

 Presidente eleito do TJRJ para biênio 2015/2016 toma posse na segunda-feira, dia 2 

 Escola de Administração do TJRJ lança canal de videoaulas na intranet 

 Esaj realiza cerimônia de encerramento das primeiras turmas de pós-graduação do TJRJ 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Direito à meação em união estável só existe para bens adquiridos após a Lei 9.278 

 

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 fevereiro de 2015 

http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2150092
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2148484
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2148441
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2147463
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Direito-à-meação-em-união-estável-só-existe-para-bens-adquiridos-após-a-Lei-9.278
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calendario-2015.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 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0002087-17.2002.8.19.0207 – rel. Des. Luiz Felipe Haddad, j. 08.01.2015 e p. 13.01.2015 

 

 0006796-86.2008.8.19.0045 – rel. Des. Adriano Celso Guimarães, j. 22.07.2014 e p. 

13.01.2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMENTÁRIOS* 

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
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=&GEDID=0004C8A4B9640B7AE2F18131EBD23EFFB8E6C503450A4E37
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=&GEDID=000475DCA0D618A9D889230C2EAFADB32E1AC5034338144F


 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 

Jurisprudência Criminal nº 01, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 

concernentes à aborto eugênico, pleito de autorização para interrupção de gravidez, tendo 

em vista a possibilidade de más-formações congênitas e estatísticas que apontam alto 

índice de mortalidade antes de completar o primeiro ano de vida; violação de direito 

autoral pela comercialização de cds e dvds "piratas" e crime de estelionato agravado por 

ter sido praticado contra pessoa maior de 60 anos. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 11                      Divulgado em 27-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ instala mais uma Vara da Infância e da Juventude na Praça Onze 

 TJRJ instala VII Juizado da Violência Doméstica e Familiar na Barra da Tijuca 

 TJRJ/CGJ disponibilizam consulta online e gratuita sobre registros de nascimentos e óbitos 

 Presidente do TJRJ se despede do Órgão Especial e faz balanço de sua gestão 

 Desembargador Sidney Hartung recebe homenagem na Escola de Administração Judiciária 

 Secretaria das Turmas Recursais recebe recertificação 

 Guapimirim ganha nova serventia judicial 

 Desembargador Sérgio Verani recebe a Medalha de Honra da Magistratura Fluminense 

 Turmas Recursais do TJRJ terão 73 novos magistrados para o biênio 2015/2016 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000001
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2015000001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2146048
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2143987
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2144017
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2143624
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2140363
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2140324
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2139887
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2139847
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2136868


 Serviços Extrajudiciais: tecnologia na comunicação e excelentes resultados em 2014 

 Videoconferência marca primeira audiência para registro civil de presos em penitenciárias 

do estado 

 Mutirão do Centro de Conciliação tem pauta com 271 processos de consumidores 

 Justiça Itinerante realiza dois eventos no Complexo da Maré 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Negada liminar em reclamação que alega descumprimento de súmula do STF sem efeito 

vinculante 

 Governo do RJ questiona validade de lei local sobre trânsito 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Desconsideração de pessoa jurídica com base no Código Civil exige prova de abuso 

 Empresa que mudou objeto social para venda de sapatos não poderá explorar serviço de 

rádio 

 

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. 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2135546
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2135296
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2135296
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2130992
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2130643
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=284132
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=284132
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=284105
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Desconsideração-de-pessoa-jurídica-com-base-no-Código-Civil-exige-prova-de-abuso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Empresa-que-mudou-objeto-social-para-venda-de-sapatos-não-poderá-explorar-serviço-de-rádio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Empresa-que-mudou-objeto-social-para-venda-de-sapatos-não-poderá-explorar-serviço-de-rádio
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf


 
Sentenças Selecionadas 

 

Militar L 1ºF/Sistema Remuneratório e Benefícios/Reserva 
Remunerada 

 
Comarca da Capital – 14ª Vara de Fazenda Pública 
Juíza: Neusa Regina Larsen de Alvarenga Leite 
Processo nº: 0249922-72.2010.8.19.0001 

 
[...] oficial inativo reformado do CBMERJ, como tenente-coronel 
BM [...] O perito do juízo concluiu de forma clara que a doença do 
autor era de caráter crônico e grave [...] correto considerar que 
sua doença hipertensiva era de caráter crônico e grave desde 
2005 [...] requereu, em 12/05/2008, a modificação do ato de 
inativação, de ‘reserva remunerada’ para ‘reforma’ [...] ao 
modificar o ato de reforma do requerente deve o poder público 
considerar o ano de 2005 e não 2008. Frise-se que não se trata de 
nulidade do ato de reforma, uma vez que o mesmo é válido e 
eficaz. A questão limita-se à data para fixação do termo inicial da 
invalidez e, na hipótese dos autos, deve-se observar o laudo 
pericial e portanto, considerar o ano de 2005 [...] leia mais 

 

 
Sentenças Selecionadas 

 

Contratos de Consumo (L 1ºF) 
 

Comarca de Niterói – Regional da Região Oceânica – 2ª Vara Cível 
Juíza: Simone Ramalho Novaes 
Processo nº: 0004199-89.2012.8.19.0212 

 
[...] ação de indenização em face de Megavetor Viagens e Turismo 
Ltda. e US Travel Operadora de Turismo [...] responsabilidade do 
transportador aéreo relativamente a perda de vôo internacional, 
por falha na comunicação, já que o embarque fora antecipado em 
03 dias [...] A responsabilidade do transportador aéreo prevista na 
Convenção de Varsóvia é subjetiva, com culpa presumida, mas, 
diante da nova sistemática do CDC, a jurisprudência tem atribuído 
ao transportador aéreo à responsabilidade objetiva [...] evidente a 
falha na prestação do serviço dos réus [...] leia mais 

 

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

na página do Banco de Sentenças. 

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=2010.001.225882-1&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitoadministrativo/0249922-72.2010.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2012.212.003650-7&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0004199-89.2012.8.19.0212.doc
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0066028-57.2014.8.19.0000 – rel. Des. Luiz Felipe Haddad, j. 08.01.2015 e p. 13.01.2015 

 

 00224769-45.2008.8.19.0021 – rel. Antônio Carlos dos Santos Bitencourt, j. 14.01.2014 e p. 

22.01.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 10                      Divulgado em 23-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 'A Visita da Velha Senhora' estreia em 29 de janeiro 

 TJRJ vai instalar quatro novas serventias até o final do mês 

 Secretaria do Órgão Especial e Tribunal Pleno tem novas instalações 

 Condenados pai e motorista que atropelou e matou filho da atriz Cissa Guimarães 

 Nova administração do TJRJ tomará posse no próximo dia 2 

 Juizados Especiais Cíveis de São João de Meriti terão processo eletrônico 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=&GEDID=00048E66F799D300BF7930E8DD8FC5748DF4C50345091B0C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=&GEDID=0004182A19A1A7661910F1045EAEFF5C6C3EC50347293052
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2126603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2125967
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2125912
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2125546
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2124515
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2123554


 Presidente do TJRJ inaugura novas instalações da CAC e das Varas Criminais 

 TJ realiza promoção e progressão funcional de 124 servidores 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Incabível suspensão de liminar em ação de controle de constitucionalidade 

 

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 

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 Responsabilidade Civil do Estado por Prisão Ilegal, 

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 > 

mapa > Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2119854
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2122166
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=283913
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/resp-civil-estado-prisao-ilegal.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
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

Número do Processo 
Datas de Julgamento e de 
Publicação 

Relator Assunto 

0001849-14.2005.8.19.0006 j. 
03.11.2014 e p. 07.11.2014 

Des. Luiz Zveiter 

Arguição de inconstitucionalidade 
da lei nº 911, de 15 de abril de 
2005, do município de Barra do 
Piraí, que restringe o 
funcionamento do comércio local 
em horário livre, condicionando a 
obtenção da respectiva licença à 
apresentação de convenção ou 
acordo coletivo junto à secretaria 
municipal de trabalho e 
desenvolvimento econômico 

0023966-70.2012.8.19.0000 j. 
03.11.2014 e p. 12.11.2014. 

Des. Luiz Fernando Ribeiro de 
Carvalho 

Regramento contido na resolução 
sefaz/rj nº 201/2009. icms 
substituição tributária. sociedade 
optante pelo simples. 

0240630-63.2010.8.19.0001 j. 
28.07.2014 e p. 01.08.2014. 

Des. Marcus Quaresma Ferraz 

Arguição incidental de 
inconstitucionalidade suscitada 
pela E. 19ª Câmara Cível deste 
Tribunal, nos autos da Apelação 
Cível nº 0240630-
63.2010.8.19.0001, em face do 
artigo 2º, inciso I, alínea “b”, item 
2, alínea “g”, da Lei Estadual nº 
1.829/91, que legitima a cobrança 
da taxa de revisão de prova em 
concurso público, sob o argumento 
de violação ao artigo 5º, inciso 
XXXIV, alínea “a” da Constituição 
Federal, e à Súmula Vinculante nº 
21 do Supremo Tribunal Federal. 

0303991-88.2009.8.19.0024 j. 
09.06.2014 e p. 30.06.2014 

Des. Cherubin Helcias Schwartz 
Junior 

Arguição de Inconstitucionalidade 
acerca da Lei Estadual n.º 
3.906/2002, diante da forma 
adotada para fixação da multa 
prevista no artigo 57 do CDC. 

0001606-06.2011.8.19.0000 j. 
17.11.2014 e p. 25.11.2014 

Des. Sérgio Verani 

Lei orçamentária municipal. 
Emendas parlamentares ao 
projeto. Veto no prazo de quinze 
dias úteis. Comunicação. Não 
cômputo dos dias de ponto 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040AD207C6629A3EC2C5C97B07CE03F378C503373A3B04
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000494B9B42790C185589BDF293548007EC1C50339205F56
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F94EAE28BCBD9A5519AC490123157676C5031E30193E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004369B55359E47D1E017ED052424DACA7DC503162A2F29
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004043383287F6FD919B0DD5323FDBAAA47C5033B5A4C41


facultativo na prefeitura. 
Promulgação pelo legislativo. 
Inocorrência de sanção tácita. Vício 
formal caracterizado. Violação ao 
princípio da separação de poderes. 

 

Fonte: DIJUR 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 9                        Divulgado em 22-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 6963, de 16 de janeiro de 2015 - Consolida os cargos de provimento em 

comissão e as funções gratificadas e comissionadas do Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro, e dá outras providências. 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/01c2f085f3abedb683257dd4005965d2


Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Presidente do TJRJ inaugura obra de ampliação das Varas Criminais do Fórum Central 

 Natividade: Fórum ganha nome do juiz José Luiz Nunes 

 Museu da Justiça resgata a história de personalidades cariocas 

 Presidente Leila Mariano e presidente eleito Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho participam 

de palestra a novos juízes 

 Centro Permanente de Conciliação realiza dois mutirões com empresas de diferentes 

segmentos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Decisão do TJ/RJ sobre direito de greve não contraria entendimento do STF 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Funções do portal do STJ estarão indisponíveis de sexta a segunda-feira 

 Governo Federal continua impedido de credenciar companhias para compra de passagens 

aéreas sem licitação 

 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

 

Prevenções das massas falidas – 1ª Vice-Presidência Atualização 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2114131
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2116355
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2117068
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2117654
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2117654
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2119316
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2119316
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=283857
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Funções-do-portal-do-STJ-estarão-indisponíveis-de-sexta-a-segunda–feira
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Funções-do-portal-do-STJ-estarão-indisponíveis-de-sexta-a-segunda–feira
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Governo-Federal-continua-impedido-de-credenciar-companhias-para-compra-de-passagens-aéreas-sem-licitação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Governo-Federal-continua-impedido-de-credenciar-companhias-para-compra-de-passagens-aéreas-sem-licitação


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. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0025701-07.2013.8.19.0000 - rel. Des. Cláudio Brandão de Oliveira, j. 17.12.2014 e p. 

13.01.2015 

 

 0205525-20.2013.8.19.0001 – rel. JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 28.08.2014 e p. 

02.09.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 8                        Divulgado em 21-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual, nº 6961 de 15 de janeiro de 2015 - Dispõe sobre a divulgação do Serviço de 

Disque-Denúncia Nacional de Violência Contra a Mulher e do SOS Mulher da ALERJ, no 

âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

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=0004C6D0F693FD1893F64645F7CCA54DD7D3C50345171460
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049975DDB4394B298DE02C93164F86F0FCC503265D520B
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/4b947d61b4b33cef83257dd400584801


 Lei Federal nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 - 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 os benefícios previstos nas Leis nos 9.250, de 26 de dezembro de 

1995, 9.440, de 14 de março de 1997, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.196, de 21 de 

novembro de 2005, 12.024, de 27 de agosto de 2009, e 12.375, de 30 de dezembro de 

2010; 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; altera as Leis nos 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 12.546, de 14 de dezembro 

de 2011, 12.973, de 13 de maio de 2014, 9.826, de 23 de agosto de 1999, 10.833, de 29 de 

dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.051, de 29 de dezembro de 2004, 

11.774, de 17 de setembro de 2008, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 12.249, de 11 de 

junho de 2010, 10.522, de 19 de julho de 2002, 12.865, de 9 de outubro de 2013, 10.820, 

de 17 de dezembro de 2003, 6.634, de 2 de maio de 1979, 7.433, de 18 de dezembro de 

1985, 11.977, de 7 de julho de 2009, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.076, de 30 de 

dezembro de 2004, 9.514, de 20 de novembro de 1997, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 

9.074, de 7 de julho de 1995, 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 11.943, de 28 de maio de 

2009, 10.848, de 15 de março de 2004, 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 12.462, de 4 de 

agosto de 2011, 9.503, de 23 de setembro de 1997, 11.442, de 5 de janeiro de 2007, 8.666, 

de 21 de junho de 1993, 9.782, de 26 de janeiro de 1999, 6.360, de 23 de setembro de 

1976, 5.991, de 17 de dezembro de 1973, 12.850, de 2 de agosto de 2013, 5.070, de 7 de 

julho de 1966, 9.472, de 16 de julho de 1997, 10.480, de 2 de julho de 2002, 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, 6.530, de 12 de maio de 1978, 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 

8.080, de 19 de setembro de 1990, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 13.043, de 13 de 

novembro de 2014, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 10.925, de 23 de julho de 2004, 

12.096, de 24 de novembro de 2009, 11.482, de 31 de maio de 2007, 7.713, de 22 de 

dezembro de 1988, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto-Lei 

nº 745, de 7 de agosto de 1969, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; revoga 

dispositivos das Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964, 6.360, de 23 de setembro de 1976, 

7.789, de 23 de novembro de 1989, 8.666, de 21 de junho de 1993, 9.782, de 26 de janeiro 

de 1999, 10.150, de 21 de dezembro de 2000, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 12.973, 

de 13 de maio de 2014, 8.177, de 1º de março de 1991, 10.637, de 30 de dezembro de 

2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 11.051, de 29 de 

dezembro de 2004 e 9.514, de 20 de novembro de 1997, e do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 

de junho de 1941; e dá outras providências. 

 

 Decreto Federal nº 8.392, de 20.1.2015 - Altera o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 

2007, que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou 

relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF. 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13097.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8392.htm


NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Novo portal do TJRJ: ajustes ainda estão sendo feitos 

 Atividades e prazos processuais são suspensos no Fórum Regional de Jacarepaguá 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Ministro aplica jurisprudência do STF no sentido de que vaga de suplente é da coligação 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Quarta Turma reconhece ocorrência policial como meio hábil a interromper prescrição de 

ação 

 

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 

 

Impostos/ ISS - Imposto sobre Serviços 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2089576
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2103402
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=283702
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Quarta-Turma-reconhece-ocorrência-policial-como-meio-hábil-a-interromper-prescrição-de-ação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Quarta-Turma-reconhece-ocorrência-policial-como-meio-hábil-a-interromper-prescrição-de-ação
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf


Comarca da Capital – 12ª Vara de Fazenda Pública 
Juíza: Cristiana Aparecida de Souza Santos 
Processo nº: 0089625-38.2003.8.19.0001 (2003.001.091044-4) 

 
[...] o autor pretende ver declarada a nulidade do auto de infração 
nº 354.017/2000, lavrado por falta de recolhimento de ISS 
incidente sobre as operações da Bolsa de Valores [...] A 
controvérsia repousa em se saber se o serviço prestado pela 
autora é ou não tributável por ISS a ensejar a legalidade do auto 
de infração. A autora desenvolve serviço de administração de 
carteiras de investimentos [...] a sede da Bolsa situa-se no Estado 
de São Paulo, sendo este o local da prestação do serviço e que se 
trata de hipótese de não incidência de tributação [...] pacífico 
entendimento do STF, no sentido da não incidência do ISS sobre 
os serviços prestados pelas instituições financeiras autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central, executados de forma acessória para 
viabilizar o seu desempenho [...] leia mais 

 

 
Sentenças Selecionadas 

 

Contratos de Consumo (L 1ºF)/ Transporte Aéreo/ Overbooking 
 

Comarca de São Gonçalo – 4ª Vara Cível 
Juíza: Isabela Pessanha Chagas 
Processo nº: 0249487-26.2009.8.19.0004 (2009.004.249585-0) 

 
[...] Ação de Indenização proposta por maior, interditada, neste 
ato representada por seu curador, seu pai, em face da URBI ET 
ORBI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e VRG LINHAS 
AÉREAS S/A [...] em virtude de ter sofrido prejuízos de ordem 
material e moral, decorrente de má prestação de serviço por 
parte da ré [...] apesar da natureza jurídica das rés serem diversas, 
a análise da responsabilidade de ambas obedece aos mesmos 
critérios [...] leia mais 

 

 
Sentenças Selecionadas 

 

Benefícios em Espécie/ Auxílio-Acidente (Art.86)/ Auxílio-Acidente 
(Art.86) 

 
Comarca de Niterói – Regional da Região Oceânica – 1ª Vara Cível 
Juíza: Rita de Cassia Vergette Correia 
Processo nº: 0002035-25.2010.8.19.0212 

 
[...] ação indenizatória, pautada em acidente que vitimou o autor, 
no dia 27/12/2009, decorrente de forte descarga elétrica, 
provocada por fiação que se desprendeu do poste da rede elétrica 
da ré, provocando-lhe queimaduras de 2º e 3º grau, amputação 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2003.001.091044-4&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitotributario/0089625-38.2003.8.19.0001.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2009.004.249585-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0249487-26.2009.8.19.0004.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2010.212.001136-1&acessoIP=intranet&tipoUsuario=


do seu membro inferior direito e 2º pododáctilo do pé esquerdo, 
além de sequelas graves decorrentes de queimadura na face 
lateral da coxa direita e em ambos os pés [...] O sinistro é 
incontroverso, porque amplamente demonstrado e comprovado 
pelas fotografias, receituários e prontuários médicos de 
atendimento do autor [...] A responsabilidade entre a ré-
litisdenciante e a litisdenunciada é solidária e é limitada aos 
termos do estipulado no contrato securitário patrimonial firmado 
entre elas [...] leia mais 

 

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

página do Banco de Sentenças. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0029332-03.2011.8.19.0202 – rel. Des. Ines da Trindade Chaves de Melo, j. 03.09.2014 e p. 

16.01.2015. 

 

 0046731-64.2014.8.19.0000 – rel. Des. Sérgio de Souza Verani, j. 17.12.2014 e p. 

13.01.2015. 

 

Fonte: Sistema EJUDIS 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foram publicados, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 03 e o Ementário de Jurisprudência Turmas Recursais nº 1, onde 

foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes à abusividade de cláusula 

limitativa em contrato de seguro automotivo, que prevê a indenização somente para os 

casos em que o condutor esteja no interior do veículo; responsabilidade civil de provedor 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitoprevidenciario/0002035-25.2010.8.19.0212.doc
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400146265
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F8A1A164F92A0814740F3863437CD3A0C50345234808
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000003
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000003
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2015000001


de internet em razão da divulgação de falso perfil de sacerdote da igreja católica e 

descumprimento contratual por entrega de produto defeituoso. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 7                        Divulgado em 16-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Suspensas atividades e prazos na Secretaria do Órgão Especial 

 TJ do Rio entrega atos de nomeação a novos juízes leigos 

 Tribunal de Justiça empossa 36 novos juízes 

 Aberta ao público visita teatralizada pelo Antigo Palácio da Justiça 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Projeto do CNJ cria “audiências de custódia” para reduzir superlotação em cadeias 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2103019
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2102206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2097370
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2097605
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=283498


Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Mantida redução de tarifa para eixo suspenso em pedágios de São Paulo 

 

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 2015 

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* 

 

 0067074-18.2013.8.19.0000 – rel. Des. Claudio Brandão de Oliveira, j. 12.01.2015 e p. 

13.01.2015 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Mantida-redução-de-tarifa-para-eixo-suspenso-em-pedágios-de-São-Paulo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Mantida-redução-de-tarifa-para-eixo-suspenso-em-pedágios-de-São-Paulo
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2015.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=201300247843


 0076503-37.2012.8.19.0002 – rel. Des. Paulo Rangel, j. 04.11.2014 e p. 12.01.2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 6                        Divulgado em 15-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 6956, de 13 de janeiro de 2015 - Dispõe sobre a Organização e Divisão 

Judiciárias do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências – renovação da divulgação 

feita ontem pela relevância da matéria. 

 

Fonte: ALERJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043478B9F70A1C92433BBA7181EB4BCE6CC50344621F07
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7954a68a437095b983257dcf00599dda


NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ suspende atividades e prazos na 34ª Vara Criminal 

 TJRJ dispensa advogados do uso de paletó e gravata durante o verão 

 Juiz decreta prisão preventiva de PMs envolvidos na morte da jovem Haíssa 

 Novo portal do TJRJ: ajustes ainda estão sendo feitos 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Trancada ação penal contra empresários atingidos pela guerra fiscal 

 

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 Responsabilidade Civil do Estado por Despesas 

Médicas em Hospital Particular, que encontra-se no Grupo Direito Administrativo, Tema 

Responsabilidade Civil do Estado. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2094852
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2092798
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2087856
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2089576
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/sala_de_noticias/noticias/ultimas/Trancada-ação-penal-contra-empresários-atingidos-pela-guerra-fiscal
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/resp-civil-do-estado-por-despesas-em-hospital-particular.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/resp-civil-do-estado-por-despesas-em-hospital-particular.pdf


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* 

 

 0004432-84.2012.8.19.0051 – rel. Des. José Muiños Piñeiro Filho, j. 22.07.2014 e p. 

13.01.2015. 

 

 0031066-13.2011.8.19.0000 – rel. Des. Sérgio de Souza Verani, j. 11.12.2014 e p. 

13.01.2015 

 

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/pesquisa-selecionada
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=0004529230936C70A95A6D18144FAA517FF3C50345273B5E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004ECBD8846C6986473A773C82F13B72BE5C5034507135C


(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 5                        Divulgado em 14-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Estadual nº 6956, de 13.01.2015 - Dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do 

estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

Fonte: ALERJ 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Nova Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro entra em vigor 

 Fórum de Paraty recebe o nome da juíza Albaliz do Rosário Nascimento 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Renúncia a alimentos formalizada durante relação conjugal não resiste a estado de 

necessidade 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7954a68a437095b983257dcf00599dda
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2086114
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2084574
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Renúncia-a-alimentos-formalizada-durante-relação-conjugal-não-resiste-a-estado-de-necessidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Renúncia-a-alimentos-formalizada-durante-relação-conjugal-não-resiste-a-estado-de-necessidade


 Pesquisa Pronta passa a divulgar novos temas toda semana 

 

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 

 

Contratos de Consumo (L 1ºF)/ Telefonia/ Assinatura Básica 
Mensal 

 
Comarca de São Gonçalo – 2ª Vara Cível 
Juiz: André Luiz Nicolitt 
Processo nº: 1631038-64.2011.8.19.0004 

 
[...] o demandante afirma que bloqueou serviços da ré de telefone 
perdido e que, mesmo assim, foi cobrado pela prestação do 
serviço prestado posteriormente [...] a ré não se desincumbiu do 
ônus que lhe cabia. Desta forma, diante da cobrança abusiva, 
outro não é o convencimento que se forma senão aquele pela 
falha na prestação do serviço [...] leia mais 

 

 
Sentenças Selecionadas 

 

Atos Administrativos/ Fiscalização/ Inspeção Fitossanitária 
 

Comarca da Capital – 10ª Vara de Fazenda Pública 
Juíza: Simone Lopes da Costa 
Processo nº 0371731-92.2011.8.19.0001 

 
[...] Centro Pés Stetic e Beleza Ltda moveu a presente ação em 
face do Município do Rio de Janeiro, na qual postula em sede de 
antecipação de tutela, que o réu se abstenha da exigência 
realizada em visita sanitária [...] manutenção de médico como 
responsável técnico e que tal profissional deverá estar vinculado à 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Pesquisa-Pronta-passa-a-divulgar-novos-temas-toda-semana
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/bancodesentencas.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2011.004.021346-2&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/1631038-64.2011.8.19.0004.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2011.001.327088-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=


parte autora, através de relação empregatícia, ou integrar o corpo 
societário [...] os atos administrativos que regulamentam as leis 
não podem criar direitos e obrigações, porque isso é vedado em 
dos postulados fundamentais de nosso sistema jurídico [...] o 
decreto extrapolou no seu poder de regulamentar, trazendo 
obrigação não prevista na Lei [...] leia mais 

 

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

na página do Banco de Sentenças. 

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

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0004704-05.2013.8.19.0064 – rel. Des. Paulo Rangel, j. 09.12.2014 e p. 12.01.2015 

 

 0067435-47.2004.8.19.0001 – rel. Des. Claudio Brandão de Oliveira, j. 20.08.2014 e p. 

13.01.2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 02, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes 

à responsabilidade civil por intenso sofrimento de criança em razão de negligência médica, 

esquecimento de corpo estranho no seu organismo; responsabilidade civil do Estado por 

abuso de poder perpetrado por policiais militares e responsabilidade civil médica por perda 

de visão em razão de cirurgia de catarata mal sucedida. 

 

Fonte: TJERJ 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitoadministrativo/0371731-92.2011.8.19.0001.doc
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040BB1AE68D392D2077F7F5C9DCFBFF1ACC50344621C1A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A884C6355A87DD27B165B763816FE02CC503452D584D
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000002
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000002


 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 4                        Divulgado em 13-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Lei Federal nº 13.091, de 12 de janeiro de 2015 - Dispõe sobre o subsídio de Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, referido no inciso XV do art. 48 da Constituição Federal; revoga 

dispositivo da Lei nº 12.771, de 28 de dezembro de 2012; e dá outras providências. 

 

 Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 - Institui o Estatuto da Metrópole, altera a 

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e dá outras providências 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJ do Rio suspende atividades na 26ª e na 27ª Varas Criminais da Capital 

 Suspensos atividades e prazos na 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital 

 Justiniano e Teodora, imperadores de Bizâncio, recebem visitantes no Antigo Palácio da 

Justiça 

 Justiça ouve delegado e inspetor que investigaram ativistas 

 XLVI Concurso para a Magistratura: posse será no dia 15 

 Novo portal do TJRJ entra no ar 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.091-2015
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.089-2015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2074554
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2074529
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2068492
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2068492
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2069036
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/2068574
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/7702


 Suspensa decisão do TJ-RJ sobre ICMS de demanda contratada de energia elétrica 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 ISS pertence ao município onde é coletado material para análise clínica 

 Renúncia de militar impede filha de receber pensão após 21 anos 

 

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* 

 

 0023371-03.2014.8.19.0000 – rel. JDS Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 11.12.2015 e p. 

17.12.2015 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=283190
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/ISS-pertence-ao-município-onde-é-coletado-material-para-análise-clínica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/ISS-pertence-ao-município-onde-é-coletado-material-para-análise-clínica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Destaques/Renúncia-de-militar-impede-filha-de-receber-pensão-após-21-anos
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=0004828BFC92752A5901511DBAB5778ABD0FC503414F5945


 0006255-97.2011.8.19.0061 – rel. Des. Paulo Rangel, j. 09.12.2014 e p. 12.01.2015 

 

Fonte: EJURIS 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 3                        Divulgado em 09-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Operadora Vivo tem 10 dias para restabelecer serviços em Angra dos Reis 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

 Aumento do prazo de inelegibilidade não pode prejudicar coisa julgada 

 Regras internacionais de direitos humanos garantem prisão domiciliar a gestante 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000492A0C5EF53433B27E0C9D327E7D2E51EC50344621936
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/7603
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=283126
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=283125


NOTÍCIAS STJ* 

 

 É ilícita associação formada por proprietários para exercer atribuições do condomínio 

 

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.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/É-ilícita-associação-formada-por-proprietários-para-exercer-atribuições-do-condomínio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/É-ilícita-associação-formada-por-proprietários-para-exercer-atribuições-do-condomínio
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica


 

 

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* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0058377-71.2014.8.19.0000 - rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 16.12.2014 e p. 

08.01.2015. 

 

 0000779-03.2010.8.19.0065 – rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 11.12.2014 e p. 

17.12.2014 

 

Fonte: Sistema E-JURIS 

 

EMBARGOS INFRINGENTES* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041F475144C06359FC2C8E0B2D2507115DC503431B0537
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048C4430B6ACD1A8A52E7D52ADA8831500C503414F590F


Fonte: TJERJ 

 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 

 

Conteúdo disponibilizado às terças-feiras 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 2                        Divulgado em 08-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 TJRJ inaugura Fórum de Paty do Alferes 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/7901


 Custeio de cirurgia de alto custo exige demonstração de necessidade e ineficácia de outras 

alternativas 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Cerveja Itaipava pode usar lata vermelha 

 Correios devem indenizar surfista que ficou fora de competições por atraso na entrega das 

pranchas 

 

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 Queda em Via Pública, 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* 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=283112
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=283112
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Cerveja-Itaipava-pode-usar-lata-vermelha
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Correios-devem-indenizar-surfista-que-ficou-fora-de-competições-por-atraso-na-entrega-das-pranchas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Correios-devem-indenizar-surfista-que-ficou-fora-de-competições-por-atraso-na-entrega-das-pranchas
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/responsabilidade-civil-municipio-por-queda-via-publica.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
mailto:seesc@tjerj.jus.br


 0002966-16.2011.8.19.0043 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 02.12.2014 e 

15.12.2014 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

 0356382-49.2011.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 08.10.2014 e p. 10.10.2014 

 

Fonte: Gab. Des. Gilberto Guarino 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim do Serviço de Difusão nº 1                        Divulgado em 07-01-2015 
 

 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

 

 Decreto Federal nº 8.380, de 24 de dezembro de 2014 - Concede indulto natalino e 

comutação de penas, e dá outras providências. 

 

 Decreto Federal nº 8.381, de 29 de dezembro de 2014 - Regulamenta a Lei nº 12.382, de 25 

de fevereiro de 2011, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e a sua política de 

valorização de longo prazo. 

 

Fonte: Presidência da República 

 

NOTÍCIAS TJERJ* 

 

 Fórum de Paty do Alferes receberá nome da des. Maria Raimunda 

 31ª Vara Criminal tem prazos e atividades suspensos nos dias 7 e 8 

 Suspensos prazos em Cabo Frio, Santo Antônio de Pádua, Conceição de Macabu e Rio Claro 

 Presidente do TJRJ dá posse a juízes removidos e promovidos 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004752AB7EF4FB8BC91B424606BEB12E0CBC50340216164
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2112182/boletim-do-servico-de-difusao-02.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8380.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8381.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/7602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/7802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/7801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/7701


 Presidente Leila Mariano recebe Medalha Tiradentes 

 

Fonte: DGCOM 

 

NOTÍCIAS STF* 

 

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ 

 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 

NOTÍCIAS STJ* 

 

 Descumprir medida protetiva não configura delito de desobediência 

 Condomínio terá de pagar danos morais à família de vítima de descarga elétrica 

 Juízo de Família pode julgar ação de apuração de haveres 

 Prazo para ação redibitória de coisa móvel decai em 30 dias após constatação do defeito 

oculto 

 Copasa deve indenizar consumidores pela ingestão de água contaminada por restos de 

cadáver 

 

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 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/7601
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Descumprir-medida-protetiva-não-configura-delito-de-desobediência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Descumprir-medida-protetiva-não-configura-delito-de-desobediência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Condomínio-terá-de-pagar-danos-morais-à-família-de-vítima-de-descarga-elétrica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Últimas/Condomínio-terá-de-pagar-danos-morais-à-família-de-vítima-de-descarga-elétrica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Juízo-de-Família-pode-julgar-ação-de-apuração-de-haveres
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prazo-para-ação-redibitória-de-coisa-móvel-decai-em-30-dias-após-constatação-do-defeito-oculto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Prazo-para-ação-redibitória-de-coisa-móvel-decai-em-30-dias-após-constatação-do-defeito-oculto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Copasa-deve-indenizar-consumidores-pela-ingestão-de-água-contaminada-por-restos-de-cadáver
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Copasa-deve-indenizar-consumidores-pela-ingestão-de-água-contaminada-por-restos-de-cadáver


 

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 

 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 

JURISPRUDÊNCIA* 

JULGADOS INDICADOS* 

 

 0409843-62.2013.8.19.0001 – rel. JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 28.08.2014 e p. 

02.09.2014 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calendario-2014.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31334/calendario-2014.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047ACF7CF9D7E4ED979FB4E0965E01544FC503265D541B


 

 0036368-18.2014.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, j. 25.11.2014 e p. 

07.01.2015 

 

Fonte: Sistema EJURIS 

 

EMENTÁRIOS* 

 

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico, o Ementário de 

Jurisprudência Cível nº 01, onde foram selecionados, dentre outros, julgados concernentes 

à responsabilidade civil de fabricante de cigarros por enfermidade grave em tabagista; 

violação dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos em 

razão de descontos nos vencimentos de servidor público, sob a rubrica "afastamento por 

prisão", mesmo após sua absolvição e consequente revogação de sua prisão preventiva e 

extinção do processo de inventário por inércia do inventariante, aplicação da Súmula 296 

do T.J.E.R.J. 

 

Fonte: TJERJ 

 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000494550E2109F1CD685A0292CFCBB7F856C503400E3120
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000001
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2015000001

