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Notícias TJRJ 
 
Centro Cultural do Poder Judiciário terá debate sobre momento político nacional 
 
Comarca de Duque de Caxias terá III Juizado Especial Cível 
 
Fórum de Alcântara inaugura 3ª Vara de Família na próxima sexta-feira 
 
Artigo: Nós e os Vizinhos 
 

Fonte DGCOM 

 
 

Notícias STF 

 
Ministro garante pagamento de pensão a menor sob guarda de servidor público falecido 
 
Processo: MS 33022 
Leia mais... 
____________________________________________________ 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao-2016
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/biblioteca/produtos/info-ref-doutr
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/biblioteca/produtos/info-ref-doutr
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/biblioteca/produtos/info-ref-doutr
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/biblioteca/produtos/sumarios-per-elt
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/biblioteca/produtos/sumarios-per-elt
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/biblioteca/produtos/sumarios-per-elt
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://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
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/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-juridica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-juridica
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo839.htm
http://www.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD='0588'
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/2609812/aviso-tj-rj-n-2016.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/2609812/aviso-tj-rj-n-2016.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/2609812/aviso-tj-rj-n-2016.pdf
hhttp://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/39107?p_p_state=maximized
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/39208?p_p_state=maximized
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/39207?p_p_state=maximized
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/39106?p_p_state=maximized
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326266
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326266


Depoimento de cônjuge da vítima não invalida Tribunal do Júri, decide 2ª Turma 
 
Processo: HC 133190 
Leia mais... 
_______________________________________________________ 
 
 
HC impede que novo julgamento pelo Júri classifique crime como hediondo 
 
Processo: HC 136768 
Leia mais... 
_______________________________________________________ 
 
 
2ª Turma nega recurso em HC contra uso de termo religioso pela acusação 
 
Processo: RHC 126884 
Leia mais... 
 
Fonte Supremo Tribunal Federal 

 
 

Notícias STJ 

Acusados por morte de cinegrafista vão a júri popular 
 
Processo: REsp 1556874 
Leia mais... 
____________________________________________________ 
 
 
Município pagará R$ 200 mil a motociclista que ficou paraplégico após acidente causado 
por buraco 

 

Fonte Superior Tribunal de Justiça 

 

Notícias CNJ 

Ausência de membro do MP não obriga adiamento de julgamento, decide CNJ 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 

Julgados Indicados 
 
0099745-57.2014.8.19.0001 – rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira - j.13/07/2016 - p.25/07/2016 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326171
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326171
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326166
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=136768&classe=HC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326166
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326165
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/Notícias/Notícias/Acusados-por-morte-de-cinegrafista-vão-a-júri-popular
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/Notícias/Notícias/Acusados-por-morte-de-cinegrafista-vão-a-júri-popular
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/Notícias/Notícias/Município-pagará-R$-200-mil-a-motociclista-que-ficou-paraplégico-após-acidente-causado-por-buraco
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/Notícias/Notícias/Município-pagará-R$-200-mil-a-motociclista-que-ficou-paraplégico-após-acidente-causado-por-buraco
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/83558-ausencia-de-membro-do-mp-nao-obriga-adiamento-de-julgamento-decide-cnj-2
http://goo.gl/1hO3PQ


 
Embargos de declaração em agravo interno em apelação. Intuito exclusivo de prequestionamento de dispositivos. 
Inexistência de omissão. A omissão que serve de suporte à interposição do recurso de embargos de declaração não 
se caracteriza pela simples falta de menção expressa a dispositivos legais. Julgamento que, enfrentou todas as 
questões postas, tratando expressamente sobre a matéria que compõe o cerne da controvérsia. Declaratórios que, 
não se prestam à finalidade exclusiva de prequestionamento expresso de dispositivos legais. Conhecimento e 
rejeição dos embargos de declaração. 
 
Leia mais... 
 
Fonte EJURIS 

 

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 a atualização das 
pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito do Consumidor. 
 
•               Direito do Consumidor 
 
Contratos 
 
Agência de Intercâmbio - Falha na Prestação de Serviço 
 
Cruzeiro Marítimo e Dano Moral - Relação de Consumo 
 
Descumprimento da Prestação de Serviço em Casamento 
 
Instituição Financeira - Fraude de Terceiros 
 
 
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 

 
  

Ementário 

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 a tentativa de roubo portando garfo, 
arma imprópria, majorante configurada e uso de documento falso, carteira de habilitação de motorista, erro de 
tipo, ausência da modalidade culposa, acarretando a absolvição.    

Fonte DIJUR 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500165997
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/ag-intercambio-falha-prest-servico.pdf?=v23
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cruzeiro-maritimo-dano-moral.pdf?=v23
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/descumprimento-prestacao-servico-casamento.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/instituicao-financeira-fraude-terceiros.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/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2016000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2016000012


 

Importante: Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento (DGCOM) 

Departamento de Gestão e de Disseminação do Conhecimento (DECCO)  

Divisão de Organização de Acervos de Conhecimento (DICAC) 

Serviço de Difusão dos Acervos do Conhecimento (SEDIF) 

Rua Dom Manuel, 29, 2º andar, sala 213 | Centro | Rio de Janeiro (RJ) 

Contatos (21) 3133-2740 | (21) 3133-2742 | sedif@tjrj.jus.br 
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