
 

ÍNDICE DOS BOLETINS DO SERVIÇO DE 
DIFUSÃO 

2017 

 

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

 

Boletim do Serviço de Difusão no 218                 Divulgado em 20/12/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.546, de 19/12/2017 - Altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 
23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre crimes cometidos na 
direção de veículos automotores. Mensagem de veto 

 
• Lei Federal nº 13.545, de 19/12/2017 - Altera a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, para dispor sobre prazos 
processuais. 

 
• Lei Federal nº 13.543, de 19/12/2017 - Acrescenta dispositivo à Lei nº 10.962, de 

11/10/2004, que dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços de 
produtos e serviços para o consumidor. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Exército destrói mais de duas mil armas entregues pelo Tribunal de Justiça do Rio 
• Justiça proíbe uso de spray de marcação em partidas oficiais da Fifa e federações 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Prazos processuais no STF ficam suspensos até 31 de janeiro 
• Ministro substitui por medidas cautelares prisões preventivas de empresários do RJ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13546.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-538.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13545.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13543.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53546
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53545
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365272
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365298


• Ministro rejeita recurso e determina cumprimento de pena de Paulo Maluf 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Prazos processuais estão suspensos até o fim de janeiro 
• Provedores têm responsabilidade subjetiva por conteúdos gerados por terceiros 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ e Exército destroem mais duas mil armas no Rio 
• Justiça pela Paz em Casa: mutirão apreciou 18 mil ações em 5 dias 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 217                 Divulgado em 19/12/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7818, de 15/12/2017 - Dispõe sobre advertência quanto à violência 
contra a mulher no Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7816, de 15/12/2017 - Fica o Poder Executivo autorizado a fomentar 

projetos esportivos de educação física para os alunos da rede pública de ensino nos 
clubes sociais sediados no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365279
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazos-processuais-estão-suspensos-até-o-fim-de-janeiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Provedores-têm-responsabilidade-subjetiva-por-conteúdos-gerados-por-terceiros
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85951-cnj-e-exercito-destruirao-mais-duas-mil-armas-no-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85952-justica-pela-paz-em-casa-mutirao-apreciou-18-mil-acoes-em-5-dias
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e93e5cc7b26a2356832581fd0061fba6
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/04c5dcff4029a791832581fb005cfeaa


• Lei Estadual nº 7815, de 15/12/2017 - Altera o artigo 2º e adiciona o artigo 4º-a, da 
Lei nº 7077, de 09/10/2015, que obriga as empresas prestadoras de serviço de 
telefonia fixa, móvel, de tv por assinatura e de transmissão de dados via internet a 
oferecerem, aos consumidores com contratos em atividade, as mesmas condições 
para adesão aos novos planos e pacotes promocionais. 

 
• Lei Estadual nº 7814, de 15/12/2017 - Proíbe a utilização de animais para 

desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, 
perfumes, limpeza e seus componentes, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 
sem prejuízo de proibições e sanções previstas em outros dispositivos legais: 
municipal, estadual ou federal, e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7813, de 15/12/2017 - Dispõe sobre o serviço de empacotador nos 

caixas para pessoas com ou mais 60 (sessenta) anos, portadores de deficiência, 
gestantes e pessoas com criança de colo. 

 
• Lei Estadual nº 7812, de 15/12/2017 - Torna obrigatória a instalação de placas de 

sinalização alertando os motoristas sobre a presença de ciclistas nas rodovias do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7811, de 15/12/2017 - Autoriza o Poder Executivo a implantar o 

Programa Estadual de Moradia do Idoso - PEMI. 
 

• Lei Estadual nº 7810, de 15/12/2017 - Dispõe sobre a cobrança de tarifa social pela 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) aos grêmios recreativos escolas 
de samba e aos grêmios e clubes sócio-recreativos. 

 
• Lei Estadual nº 7.809, de 15/12/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de a 

Administração Pública Estadual informar à Receita Federal e ao servidor público 
bombeiro e policial militares sobre os valores indevidamente descontados de seu 
contracheque, nos casos que menciona. 

 
• Lei Estadual nº 7807, de 15/12/2017 - Institui o procedimento de inserção nos 

sistemas de informação de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, as 
medidas protetivas de urgência previstas na Lei Federal 11.340/2006, expedidas 
pelo Poder Judiciário do Estado. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Recuperação judicial da Oi: Assembleia Geral de Credores é mantida 
• Prefeitura do Rio é condenada a indenizar empresas de ônibus 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d3528579224ead61832581fb005caacd
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/004d830341147e03832581fb005bfbf9
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5d129150776b15fa832581fb005b9ca0
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/787201de074bcd8c832581fb005aecca
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/93ab0180650c097f832581fb005a876d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/dd37ded43776af8f832581fb0058e4b8
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/87afbfa9072fc538832581fb0058728f
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/87e0a6419271357c832581fa0057d75d
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53542
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53541


 
 

• Liminares impedem realização de conduções coercitivas para interrogatório de 
investigados 

• Ministro Dias Toffoli homologa acordo sobre planos econômicos em processos de 
sua relatoria 

• Habeas corpus garante prisão domiciliar a Adriana Ancelmo 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Ministro determina afastamento do presidente do Senac no Rio 
• Regime semiaberto não dá direito automático a visita periódica ao lar 
• Admitida reclamação sobre data inicial da concessão de benefício previdenciário 

por incapacidade 
• Concedido HC para evitar prisão civil de avós que não pagaram pensão aos netos 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Semana da Conciliação 2017 solucionou mais de 225 mil processos no País 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Legislação Ambiental Municipal 
 

A página disponibiliza o acesso a mais de 500 links a Legislações Municipais 
ambientais do Estado do Rio de Janeiro, com o índice analítico e remissivo. 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. 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365271
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365271
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365177
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365177
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365175
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-determina-afastamento-do-presidente-do-Senac-no-Rio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regime-semiaberto-não-dá-direito-automático-a-visita-periódica-ao-lar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Admitida-reclamação-sobre-data-inicial-da-concessão-de-benefício-previdenciário-por-incapacidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Admitida-reclamação-sobre-data-inicial-da-concessão-de-benefício-previdenciário-por-incapacidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Concedido-HC-para-evitar-prisão-civil-de-avós-que-não-pagaram-pensão-aos-netos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85948-semana-da-conciliacao-2017-solucionou-mais-de-225-mil-processos-no-pais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf


 
 

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

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 
 
 

Fonte: DICAC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0205898-56.2010.8.19.0001 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 12/12/2017 e p. 
15/12/2017 

 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 216                 Divulgado em 18/12/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.536, de 15/12/2017 - Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de 
vigência das bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa nos 
casos de maternidade e de adoção. 

 
• Lei Federal nº 13.535, de 15/12/2017 - Altera o art. 25 da Lei nº 10.741, de 

01/10/2003 (Estatuto do Idoso), para garantir aos idosos a oferta de cursos e 
programas de extensão pelas instituições de educação superior. 

 
• Decreto Federal nº 9.242, de 15/12/2017 - Altera o Decreto nº 6.558, de 08/09/2008, 

que institui a hora de verão em parte do território nacional. 
 
 
 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004399656403824CD1A0C3BB8F4994BA4DBC5072F185B61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13536.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13535.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9242.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf


Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Plantão do Tribunal de Justiça do Rio durante o recesso 
• Guarda compartilhada e visitação dos quatro cães à sua dona 
• 1ª Vara da Infância da Capital entrega certidões e certificados em Mutirão de 

Adoção 
• Casal acusado de esfaquear médico no Leblon vai à júri popular 
• Juiz participa do Programa Caldeirão do Huck 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF publica resolução com novas classes processuais 
• Segunda Turma revoga prisão preventiva de empresário preso na Operação 

Ratatouille 
• Ministro Toffoli nega revogação de prisão preventiva de empresário envolvido na 

Operação Cadeia Velha 
• Ministro homologa acordo que permite pagamento de 13º salário do Judiciário do 

RJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Prazo para recursos interpostos por fax não se aplica à exceção de pré-
executividade 

• Suspeita de crime leva Terceira Turma a manter acolhimento institucional de filho 
de moradora de rua 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ e bancos fazem acordo para desjudicializar conflitos 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53540
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53538
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53538
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53537
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53536
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365115
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365130
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365130
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365031
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365031
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365013
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=365013
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-para-recursos-interpostos-por-fax-não-se-aplica-à-exceção-de-pré–executividade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-para-recursos-interpostos-por-fax-não-se-aplica-à-exceção-de-pré–executividade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspeita-de-crime-leva-Terceira-Turma-a-manter-acolhimento-institucional-de-filho-de-moradora-de-rua
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspeita-de-crime-leva-Terceira-Turma-a-manter-acolhimento-institucional-de-filho-de-moradora-de-rua
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85947-cnj-e-bancos-fazem-acordo-para-desjudicializar-conflitos


• CNJ Serviço: Conheça os tipos de cartórios existentes no Brasil 
• Cadastro de adoção ajuda a formar mais de 9 mil famílias desde 2008 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 

Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. A página do Desembargador Sérgio Nogueira de Azeredo 
foi atualizada com os seguintes acórdãos: 

 
• 0201279-49.2011.8.19.0001 
• 0041327-27.2017.8.19.0000 
• 0374502-72.2013.8.19.0001 
• 0046910-62.2014.8.19.0205 
• 0081781-25.2013.8.19.0021 

 
Acesse no Banco do Conhecimento → Jurisprudência → Acórdãos Selecionados 
por Desembargador 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0058636-03.2015.8.19.0042 - rel. Des. Cristina Tereza Gaulia - j. 12/12/2017 e p. 
18/12/2017 

 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 215                 Divulgado em 15/12/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Emenda Constitucional Federal nº 99, de 14/12/2017 - Altera o art. 101 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir novo regime especial de 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85946-cnj-servico-conheca-os-tipos-de-cartorios-existentes-no-brasil
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85940-cadastro-de-adocao-ajuda-a-formar-mais-de-9-mil-familias-desde-2008
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=0004C87957CCD1A91A5705D701CF82EDEA0DC5072F07550D
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc99.htm


pagamento de precatórios, e os arts. 102, 103 e 105 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Tabelião que tentou subornar policiais tem prisão em flagrante convertida para 
preventiva 

• Justiça nega pedido de intervenção em Conselho de Administração da Oi 
• Justiça do Rio absolve estudantes presos em flagrante durante protestos em 2013 
• Filho do ex-presidente Lula tem recurso negado pelo TJRJ 
• Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária regulamenta monitoração 

eletrônica 
 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Primeira Seção determina que criança passe por avaliação psicológica antes de ser 
devolvida ao pai nos EUA 

• Tratamento de obesidade mórbida em clínica de emagrecimento pode ser custeado 
por plano de saúde 

• Só a Justiça Federal pode determinar abstenção de uso de marca registrada no 
INPI 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• João Otávio de Noronha é condecorado pela Polícia Militar do DF 
• Fórum da Saúde recebe entidade internacional de saúde suplementar 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53535
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53535
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53532
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53531
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53530
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53528
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53528
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-determina-que-criança-passe-por-avaliação-psicológica-antes-de-ser-devolvida-ao-pai-nos-EUA
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-determina-que-criança-passe-por-avaliação-psicológica-antes-de-ser-devolvida-ao-pai-nos-EUA
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tratamento-de-obesidade-mórbida-em-clínica-de-emagrecimento-pode-ser-custeado-por-plano-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tratamento-de-obesidade-mórbida-em-clínica-de-emagrecimento-pode-ser-custeado-por-plano-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Só-a-Justiça-Federal-pode-determinar-abstenção-de-uso-de-marca-registrada-no-INPI
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Só-a-Justiça-Federal-pode-determinar-abstenção-de-uso-de-marca-registrada-no-INPI
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85939-corregedor-joao-otavio-de-noronha-e-condecorado-pela-pmdf
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85933-forum-da-saude-recebe-entidade-internacional-de-saude-suplementar


 
 

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. 

 
Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0002531-45.2014.8.19.0202 - rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 13/12/2017 
e p. 15/12/2017 

 
 
 

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

Hoje (14/12/2017) foi publicado o AVISO CONJUNTO TJ/COJES 15/2017, Avisam 
que foram aprovados / cancelados / modificados / ratificados enunciados, em 
reunião conjunta dos Juízes de Direito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 
dos Juízes integrantes da Turma Recursal Fazendária e dos Juízes integrantes da 
Turma Recursal Fazendária Extraordinária. DJERJ, ADM, n. 66, p. 2. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Sul-Americana: torcedor que desceu de paraquedas no Maracanã é multado em R$ 
10 mil 

• Justiça registra 13 ocorrências de integrantes de organizada do Flamengo na final 
da Sul-Americana 

• TJRJ inaugura IV e V Juizados Especiais Fazendários na Região Oceânica em 
Niterói 

 
 

Fonte: DGCOM 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A0E1EA2255DE1C7CA1BB6814D10C0AD4C5072F3D0E1B
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204966&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53527
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53527
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53526
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53526
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53524
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53524


 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Relator defende dispensa de prova na indenização de dano moral às vítimas de 
violência doméstica 

• Reformada decisão que extinguiu contrato e quitou débito em razão do vencimento 
do prazo prescricional 

• Foro para ação de reparação deve ser domicílio do autor ou local onde fato ocorreu 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Fórum da Saúde recebe entidade internacional de saúde suplementar 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 

Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. A página do Desembargador Sérgio Nogueira de Azeredo foi 
atualizada com os seguintes acórdãos: 

 
• Processo nº 0201279-49.2011.8.19.0001 
• Processo nº 0041327-27.2017.8.19.0000 
• Processo nº 0374502-72.2013.8.19.0001 
• Processo nº 0046910-62.2014.8.19.0205 
• Processo nº 0081781-25.2013.8.19.0021 

 
Acesse no Banco do Conhecimento → Jurisprudência → Acórdãos Selecionados 
por Desembargador 

 
 

Fonte: SEESC 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-defende-dispensa-de-prova-na-indenização-de-dano-moral-às-vítimas-de-violência-doméstica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-defende-dispensa-de-prova-na-indenização-de-dano-moral-às-vítimas-de-violência-doméstica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reformada-decisão-que-extinguiu-contrato-e-quitou-débito-em-razão-do-vencimento-do-prazo-prescricional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reformada-decisão-que-extinguiu-contrato-e-quitou-débito-em-razão-do-vencimento-do-prazo-prescricional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Foro-para-ação-de-reparação-deve-ser-domicílio-do-autor-ou-local-onde-fato-ocorreu
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85933-forum-da-saude-recebe-entidade-internacional-de-saude-suplementar
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador/sergio-nogueira-azeredo
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/


JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0043232-67.2017.8.19.0000 - rel. Des. Gilberto Guarino, j. 22/11/2017 e p. 
24/11/2017 

 
 

Fonte: DICAC 
 
 
 
 

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

• Emenda Constitucional Estadual nº. 70, 12/12/2017 - Modifica o Artigo 263 e 
acrescenta os parágrafos 6º e 7º ao Artigo 183 da Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7803, de 06/12/2017 - Institui o programa de treinamento continuado 

destinado a policiais civis, militares, bombeiros militares e agentes penitenciários do 
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7804, de 07/12/2017 - Dispõe sobre a privacidade dos 

consumidores do Estado do Rio de Janeiro, no que tange às especificações da nota 
fiscal e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7806, de 12/12/2017 - Dispõe, no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro, sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de 
serviços de controle de vetores e pragas urbanas e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Autorizada a transferência de Rogério 157 para presídio federal 
• Tribunal de Justiça do Rio nega apelação da defesa de Rafael Braga 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EAC2E92EF5B083F64E6E7281CD794606C5072258242B
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=51&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2MxZWI3ZDE0YjY2Y2Q0MjUwMzI1NjUwMDAwNDlmNTQxLzc2YjFlZTdlZDRhMGM0MWM4MzI1ODFmNDAwNzZkMWQ4P09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c6b344e11006dd3a832581f500545b23
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a9fe58f2cd4c8b5e832581f500549911
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4199020ce85a1bdc832581bd005a1cdc
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53520
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53516


NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma: concluído julgamento sobre remoção de titular de cartório 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Sexta Turma confirma prisão domiciliar para Rafael Braga 
• Sexta Turma entendeu por devidamente fundamentado o decreto de prisão de dois 

dos acusados na Operação Fatura Exposta 
• Banco não tem de indenizar cliente roubado após sair da agência 
• Primeira Seção reafirma que anulação de questões de concurso só é possível em 

caso de flagrante ilegalidade 
• Iniciada a arbitragem, cabe ao juízo arbitral decidir sobre medidas urgentes 

requeridas judicialmente 
• Controvérsia sobre usucapião extraordinária é primeira afetação eletrônica na 

Segunda Seção 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

• Tribunal divulga perfil da população carcerária do Rio de Janeiro 
• Suspenso pagamento por realização de audiência de custódia no Rio 
• Ministra Cármen Lúcia determina recesso e suspensão dos prazos no CNJ 
• Conselho estabelece diretrizes para segurança da informação 
• Desembargadoras punidas por negligência em golpe bilionário contra o BB 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=364601
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-confirma-prisão-domiciliar-para-Rafael-Braga
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-entendeu-por-devidamente-fundamentado-o-decreto-de-prisão-de-dois-dos-acusados-na-Operação-Fatura-Exposta
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-entendeu-por-devidamente-fundamentado-o-decreto-de-prisão-de-dois-dos-acusados-na-Operação-Fatura-Exposta
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Banco-não-tem-de-indenizar-cliente-roubado-após-sair-da-agência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-reafirma-que-anulação-de-questões-de-concurso-só-é-possível-em-caso-de-flagrante-ilegalidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-reafirma-que-anulação-de-questões-de-concurso-só-é-possível-em-caso-de-flagrante-ilegalidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Iniciada-a-arbitragem,-cabe-ao-juízo-arbitral-decidir-sobre-medidas-urgentes-requeridas-judicialmente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Iniciada-a-arbitragem,-cabe-ao-juízo-arbitral-decidir-sobre-medidas-urgentes-requeridas-judicialmente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Controvérsia-sobre-usucapião-extraordinária-é-primeira-afetação-eletrônica-na-Segunda-Seção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Controvérsia-sobre-usucapião-extraordinária-é-primeira-afetação-eletrônica-na-Segunda-Seção
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85931-tribunal-divulga-perfil-da-populacao-carceraria-do-rio-de-janeiro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85923-cnj-suspende-juizes-do-rio-por-realizacao-de-audiencia-de-custodia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85924-ministra-carmen-lucia-determina-recesso-e-suspensao-dos-prazos-no-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85927-conselho-estabelece-diretrizes-para-seguranca-da-informacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85922-desembargadoras-punidas-por-negligencia-em-golpe-bilionario-contra-bb-3


Atualizamos o link de Inconstitucionalidades Indicadas para divulgar o processo nº 
0031200-64.2016.8.19.0000, que declarou inconstitucional dispositivos da Lei 
Complementar nº 005, de 09 de setembro de 2010, do Município de Quatis, que 
dispõe sobre a estrutura administrativa do governo municipal. Criação de subdivisão 
dentro da Procuradoria Geral do Município para prestar assistência jurídica integral 
a assistidos pelo Núcleo de Atendimento Jurídico. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento → Jurisprudência 
→ Inconstitucionalidades Indicadas. 

 
 

Fonte: Ofício nº 3028/2017-SETOE-SECIV 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0262416-90.2015.8.19.0001 - rel. Des. Sandra Santarém Cardinali - j. 30/11/2017 e 
p. 01/12/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (13/12/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 32, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto ao direito marcário, marketing de emboscada por 
associação, acarretando violação do direito de propriedade, configuração do dano 
moral in re ipsa e fertilização in vitro, possibilidade de custeio do tratamento pelo 
ente público, face ao direito assegurado constitucionalmente ao planejamento 
familiar 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

• Justiça decide sobre aposentadoria do ex-presidente do TCE 
• Justiça reforma sentença e pune motorista de ônibus que caiu de viaduto na Av. 

Brasil 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040E9312DC5234F38B1DE13F932130D9BFC50728082245
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000032&Version=1.0.3.50
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53515
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53513
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53513


• Questão que obriga a Odebrecht a reassumir o Maracanã não poderá ser decidida 
por arbitragem 

• Ex-prefeito de Niterói é condenado à suspensão dos direitos políticos por cinco 
anos 

• TJRJ começa atendimento na Casa da Família na Leopoldina 
• Tribunal de Justiça amplia audiências de custódia para todo o estado 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministra Cármen Lúcia: acesso do cidadão à saúde precisa de melhores critérios e 
ferramentas 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Beneficiário de plano de saúde coletivo tem legitimidade para questionar rescisão 
unilateral por operadora 

• Aumentada indenização para vítima de notícias inverídicas em MG 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Dramáticos relatos de pacientes de doenças raras 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas – 1ª Vice-Presidência 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53512
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53512
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53511
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53511
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53510
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=364338
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=364338
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Beneficiário-de-plano-de-saúde-coletivo-tem-legitimidade-para-questionar-rescisão-unilateral-por-operadora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Beneficiário-de-plano-de-saúde-coletivo-tem-legitimidade-para-questionar-rescisão-unilateral-por-operadora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aumentada-indenização-para-vítima-de-notícias-inverídicas-em-MG
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85918-dramaticos-relatos-de-pacientes-de-doencas-de-raras


Comunicamos as seguintes atualizações do quadro de Prevenções das Massas 
Falidas: 
• OGX Petróleo e Gás Participações SA - 0176407-62.2014.8.19.0000 
• SUPERPESA Companhia de Transportes Especiais e Intermodais SA - 

0048037-97.2016.8.19.0000 
 

O quadro completo se encontra disponibilizado no Banco do Conhecimento 
em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda 
Instância. 

 
 

Fonte: SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0201279-49.2011.8.19.0001 - rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 06/12/2017 e 
p. 11/12/2017 

 
 

Fonte: Gab. Des. Sergio Azeredo 
 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.532, de 07/12/2017 - Altera a redação do art. 1.815 da Lei nº 
10.406, de 10/01/2002 - Código Civil, para promover ação visando à declaração de 
indignidade de herdeiro ou legatário. 

 
• Lei Federal nº 13.531, de 07/12/2017 - Dá nova redação ao inciso III do parágrafo 

único do art. 163 e ao § 6º do art. 180 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07/12/1940 - 
Código Penal. 

 
• Decreto Federal nº 9.233, de 07/12/2017 - Promulga a Emenda ao Artigo 1º da 

Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Emprego de Certas Armas 
Convencionais que Podem ser Consideradas como Excessivamente Lesivas ou 
Geradoras de Efeitos Indiscriminados e o Protocolo sobre Restos Explosivos de 
Guerra - Protocolo V da Convenção de 1980. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A70AF3818EA06A968EB7A76A006E3E9FC5072C0C4F25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13532.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13531.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9233.htm


 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça homologa acordos de indenizações no acidente com avião da Latam 
• Justiça suspende o aumento do IPTU do município do Rio 
• TJ do Rio mantém bloqueio de bens da Construtora Queiroz Galvão 
• Em solenidade do Dia da Justiça, presidente do TJRJ destaca que Judiciário está 

cumprindo seu papel 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Suspenso julgamento de ações sobre extensão de imunidades a deputados 
estaduais 

• Plenário homenageia eleição dos ministros Luiz Fux e Rosa Weber no TSE 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Vítima de assédio sexual em transporte público pode propor ação contra 
concessionária 

• Reconhecimento de união estável com pessoa casada não pode dispensar citação 
do cônjuge 

• Primeira Turma nega acesso de município a informações individualizadas colhidas 
pelo IBGE 

• Terceira Seção vai rediscutir limite da insignificância em crime de descaminho 
• Quarta Turma reconhece acordo em ação já sentenciada e prestigia atuação de 

centro de conciliação 
• Segunda Turma não conhece de recurso do MP e mantém absolvição de ex-reitor 

da UnB 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53509
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53404
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=364200
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=364200
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=364203
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vítima-de-assédio-sexual-em-transporte-público-pode-propor-ação-contra-concessionária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vítima-de-assédio-sexual-em-transporte-público-pode-propor-ação-contra-concessionária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecimento-de-união-estável-com-pessoa-casada-não-pode-dispensar-citação-do-cônjuge
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecimento-de-união-estável-com-pessoa-casada-não-pode-dispensar-citação-do-cônjuge
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-nega-acesso-de-município-a-informações-individualizadas-colhidas-pelo-IBGE
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-nega-acesso-de-município-a-informações-individualizadas-colhidas-pelo-IBGE
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-vai-rediscutir-limite-da-insignificância-em-crime-de-descaminho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-reconhece-acordo-em-ação-já-sentenciada-e-prestigia-atuação-de-centro-de-conciliação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-reconhece-acordo-em-ação-já-sentenciada-e-prestigia-atuação-de-centro-de-conciliação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-não-conhece-de-recurso-do-MP-e-mantém-absolvição-de-ex–reitor-da-UnB
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-não-conhece-de-recurso-do-MP-e-mantém-absolvição-de-ex–reitor-da-UnB


• Cármen Lúcia: acesso do cidadão à saúde precisa de critérios e ferramentas 
melhores 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Pesquisa Selecionada 
 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJERJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas 
por ramos do direito. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas. 

 
Direito Administrativo: Queda em Via Pública 
Direito Civil: Inventário - Posse dos Bens do Espólio e Retificação de Partilha 
Direito Constitucional: Habeas Corpus: Matéria Criminal e Habeas Data 
Direito Processual Penal: Exame Criminológico para a Progressão de Regime 

 
 

Fonte: Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0040484-62.2017.8.19.0000 - rel. Des. Luiz Felipe Francisco, j. 28/11/2017 e p. 
30/11/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 210                 Divulgado em 07/12/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Tribunal de Justiça leva agressores a refletirem sobre violência doméstica 
• Juíza avalia projeto que prevê criminalização do aborto em casos de estupro 
• Justiça suspende aposentadoria de Jonas Lopes 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85900-carmen-lucia-jurisdicao-mais-adequada-a-necessidade-do-cidadao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85900-carmen-lucia-jurisdicao-mais-adequada-a-necessidade-do-cidadao
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/queda-via-publica.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/inventario-posse-bens-espolio.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/rat-part.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/10136/31648/exame-criminologico.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004ABAB8DEF69030A72F34AEEB4D0DFD91BC50726570805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53020
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53019


• Banco é condenado a pagar R$ 200 mil em indenização devido à fila 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Negada soltura de investigados em operação que investiga propina a políticos do 
RJ 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Embriaguez do motorista, de forma isolada, não caracteriza dolo eventual em 
acidente com morte 

• Prazo de prescrição do CDC é aplicável a casos de defeito em prótese de silicone 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Modernizar cartórios é inadiável, diz Noronha aos corregedores 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Repercussão Geral e Recursos Repetitivos 
 

Comunicamos a atualização dos seguintes links: 
• STF → Teses do PJERJ – Repercussão Geral 
• STF → Temas do STF 
• STJ → Teses do PJERJ – Matérias Repetitivas 
• STJ → Temas do STJ 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53017
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=364020
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=364020
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Embriaguez-do-motorista,-de-forma-isolada,-não-caracteriza-dolo-eventual-em-acidente-com-morte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Embriaguez-do-motorista,-de-forma-isolada,-não-caracteriza-dolo-eventual-em-acidente-com-morte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-de-prescrição-do-CDC-é-aplicável-a-casos-de-defeito-em-prótese-de-silicone
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85893-modernizar-cartorios-e-inadiavel-diz-noronha-aos-corregedores-3
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/28018/teses-stf.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4648248/temas-stf.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/28018/teses-stj.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4648248/temas-stj.pdf


Consulte os PRECEDENTES no Banco do Conhecimento, no seguinte caminho: 
Consultas → Banco Conhecimento → Jurisprudência → Precedentes. 

 
 

Fonte: Núcleo de Gerenciamento de Precedentes - NUGEP 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0467747-69.2015.8.19.0001 - rel. Des. Claudia Telles, j. 05/12/2017 e p. 07/12/2017 
 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 209                 Divulgado em 06/12/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Tribunal de Justiça terá portal para dar transparência ao sistema penitenciário 
• Novo presidente do TRE-RJ propõe coalizão para garantir normalidade das eleições 

de 2018 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Mantida decisão que nega trâmite a HC de mãe de bebê presa preventivamente 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não 
reclamadas 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043AF279940467D34B710BC092B350AA4EC5072A370422
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53016
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53011
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53011
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363915
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Benefício-previdenciário-em-si-não-prescreve,-somente-as-prestações-não-reclamadas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Benefício-previdenciário-em-si-não-prescreve,-somente-as-prestações-não-reclamadas


• Responsabilidade solidária não pode ser invocada contra consumidor para ressarcir 
prejuízo de empresa 

• Ato processual anterior à interdição só pode ser anulado quando já existente 
incapacidade 

• Diplomata acusado de matar a mulher poderá deixar o país 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Salário de juiz: vinte e três tribunais já entregaram as planilhas 
• Conselheiros do CNJ discutem implantação da plataforma de editais 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

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

Página do Banco do Conhecimento que correlaciona a Tabela Unificada do CNJ 
com os Verbetes Sumulares do TJERJ. A consulta pode ser realizada por meio de 2 
(dois) índices: o analítico ou o remissivo. Além disso, contempla 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. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Consultas → Banco do Conhecimento → 
Jurisprudência → Assuntos de Diminuta Complexidade → Correlação da Tabela 
Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ. 

 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0004151-95.2013.8.19.0083 - rel. Des. Carlos José Martins Gomes – j. 01/08/2017 
e p. 11/08/2017 

 
 

Fonte: Gab. Des. Carlos José Martins Gomes 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Responsabilidade-solidária-não-pode-ser-invocada-contra-consumidor-para-ressarcir-prejuízo-de-empresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Responsabilidade-solidária-não-pode-ser-invocada-contra-consumidor-para-ressarcir-prejuízo-de-empresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ato-processual-anterior-à-interdição-só-pode-ser-anulado-quando-já-existente-incapacidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ato-processual-anterior-à-interdição-só-pode-ser-anulado-quando-já-existente-incapacidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Diplomata-acusado-de-matar-a-mulher-poderá-deixar-o-país
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85883-salario-de-juiz-vinte-e-tres-tribunais-ja-entregaram-as-planilhas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85882-conselheiros-do-cnj-discutem-implantacao-da-plataforma-de-editais
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000470631677B53177817700EEEA7CDC34A4C506513E1B0E


 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (06/12/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 31, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a decisão-surpresa proferida em embargos à 
execução, com violação do dever de fundamentação, inobservância ao contraditório 
substancial, acarretando a nulidade da sentença e procedência da ação rescisória 
face a documento novo havendo desconhecimento pelo autor. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 208                 Divulgado em 05/12/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7799, de 04/12/2017 - Dispõe no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro sobre as Unidades de Polícia Pacificadoras e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7797, de 04/12/2017 - Torna obrigatória a divulgação das 

informações profissionais e curriculares dos médicos, em clínicas e hospitais, no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7796, de 04/12/2017 - Fica proibida a venda das substâncias 

Hidrogel e Polimetilmetacrilato - PMMA sem prescrição médica no âmbito do Estado 
do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça decreta prisão de quatro acusados por fraude na limpeza de Cabo Frio 
• Justiça do Rio nega pedido de reajuste da passagem de ônibus 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000031&Version=1.0.3.50
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4199020ce85a1bdc832581bd005a1cdc
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5076abae47e2c8cb832581ed00578979
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/183274bed50933eb832581ed00574771
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53006


NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Plenário analisa nesta quarta-feira (6) resolução da Alerj e imunidade de 
parlamentares estaduais 

• Ministra Cármen Lúcia cobra dos tribunais planilhas com salários de juízes 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Rejeitado recurso de promotor que pedia pagamento retroativo após nomeação 
tardia por erro da administração 

• Quarta Turma acolhe pedido de guarda póstuma e assegura pensão a menor com 
doença cerebral 

• Cobrança de frete marítimo em caso de transporte unimodal prescreve em cinco 
anos 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• BNMP 2.0 avança para funcionar em maio de 2018 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 

Importante fonte de consulta sobre os prazos processuais 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. 

 
Foram inseridos os seguintes atos (publicados) no mês de novembro de 2017: 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363845
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363845
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363766
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-recurso-de-promotor-que-pedia-pagamento-retroativo-após-nomeação-tardia-por-erro-da-administração
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-recurso-de-promotor-que-pedia-pagamento-retroativo-após-nomeação-tardia-por-erro-da-administração
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-acolhe-pedido-de-guarda-póstuma-e-assegura-pensão-a-menor-com-doença-cerebral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-acolhe-pedido-de-guarda-póstuma-e-assegura-pensão-a-menor-com-doença-cerebral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cobrança-de-frete-marítimo-em-caso-de-transporte-unimodal-prescreve-em-cinco-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cobrança-de-frete-marítimo-em-caso-de-transporte-unimodal-prescreve-em-cinco-anos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85880-bnmp-2-0-avanca-para-funcionar-em-maio-de-2018


• ATO EXECUTIVO TJ Nº 269, DE 22/11/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 268, DE 22/11/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 267, DE 21/11/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 266, DE 17/11/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 265, DE 16/11/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 263, DE 09/11/ 2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 260, DE 06/11/2017 

 
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. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0028805-28.2014.8.19.0014 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 22/11/2017 e p. 
24/11/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 207                 Divulgado em 04/12/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Acusados na morte do turista argentino vão cumprir medidas cautelares 
• Tribunal de Justiça do Rio determina que Alerj instale CPI dos Ônibus em 48 horas 
• Representantes do Flamengo e do Complexo Maracanã participam de audiência 

nesta terça-feira, dia 5 
• Multinacional que organiza corridas de cavalo terá de provar cancelamento de 

páreo 
• Riopar terá que adotar cartões em braille para usuários deficientes visuais 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204689&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204687&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204677&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204662&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204627&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204537&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204436&integra=1
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=0004A68D489C6F7D67C22798A64F4850D571C50722582648
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/53001


 
 

• Presidente do STF diz que juiz deve ser a manifestação do Direito ao falar 
• Associação questiona lei sobre tempo de atendimento por operadoras de telefonia 

no RJ 
• Mantida prisão de ex-prefeito de São Gonçalo (RJ) acusado de fraude em licitações 
• Ministro nega afastamento de secretários municipais de Mesquita (RJ) 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Dívidas de condomínio vincendas devem ser incluídas no curso do processo até o 
pagamento 

• Admitido incidente de uniformização sobre incorporação do reajuste da URP de abril 
e maio de 1988 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Justiça carioca cria centro de resolução de conflitos familiares 
• CNJ Serviço: princípio do juiz natural 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Pesquisa Selecionada 
 

A Página da Pesquisa Selecionada apresenta o novo tema Registro Civil – 
Adequação de Gênero. 

 
Consulte a página no seguinte caminho: Jurisprudência → Pesquisa Selecionada → 
Direito Civil → Direito da Personalidade → Registro Civil – Adequação de Gênero. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363695
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363553
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363553
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363534
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363542
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dívidas-de-condomínio-vincendas-devem-ser-incluídas-no-curso-do-processo-até-o-pagamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dívidas-de-condomínio-vincendas-devem-ser-incluídas-no-curso-do-processo-até-o-pagamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Admitido-incidente-de-uniformização-sobre-incorporação-do-reajuste-da-URP-de-abril-e-maio-de-1988
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Admitido-incidente-de-uniformização-sobre-incorporação-do-reajuste-da-URP-de-abril-e-maio-de-1988
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85849-justica-carioca-inaugura-centro-de-resolucao-de-conflitos-familiares
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85865-cnj-servico-principio-do-juiz-natural
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2759078/registro-civil%C2%BFadequacao-genero.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2759078/registro-civil%C2%BFadequacao-genero.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/pesquisa-selecionada


 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0018036-29.2016.8.19.0001 - rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 
28/11/2017 e 30/11/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 206                 Divulgado em 01/12/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ terá posto de doação de sangue no dia 6 de dezembro 
• Justiça decreta prisão temporária e defere medidas para apurar crimes de torcidas 

organizadas 
• Justiça condena policial integrante de grupo de extermínio a 79 anos de prisão 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Supremo julga constitucional o programa Mais Médicos 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Impossibilidade de compensação tributária não anula contrato de cessão de 
créditos firmado sem motivo expresso 

• Corretora em liquidação não consegue transformar título patrimonial da BVRJ em 
ações da Bovespa 

 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CBA67305E4D7EE12938D2BA311D5F10DC507261B0F13
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52913
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52912
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52912
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52910
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363404
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impossibilidade-de-compensação-tributária-não-anula-contrato-de-cessão-de-créditos-firmado-sem-motivo-expresso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impossibilidade-de-compensação-tributária-não-anula-contrato-de-cessão-de-créditos-firmado-sem-motivo-expresso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corretora-em-liquidação-não-consegue-transformar-título-patrimonial-da-BVRJ-em-ações-da-Bovespa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corretora-em-liquidação-não-consegue-transformar-título-patrimonial-da-BVRJ-em-ações-da-Bovespa


 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Ementário de Jurisprudência – Edição Especial 
 

A edição especial do Ementário de Jurisprudência disponibiliza diversos julgados do 
TJRJ sobre o tema: Responsabilidade Civil dos Provedores de Aplicações de 
Internet. Consulte a publicação no seguinte caminho: Banco do Conhecimento / 
Publicações / Revistas / Ementários de Jurisprudência – edições especiais. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0400815-12.2009.8.19.0001 - rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 22/11/2017 
e p. 24/11/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 205                 Divulgado em 30/11/2017 
 
 
 

COMUNICADO 
 

Conforme determinado no processo administrativo 2017-0098345, comunicamos 
que foram conhecidos e providos os Embargos de Declaração na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.772, tendo como relator o Ministro Luiz Fux. A ADI foi 
ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra 
dispositivo da Constituição Estadual do Rio de Janeiro que prevê autorização da 
Assembleia Legislativa para processar e julgar o Governador do Estado. 

 
Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
Omissão. Governador de Estado. Constituição Estadual condicionar a instauração 
de processos por crimes comuns à licença-prévia da Assembleia Legislativa. 
Impossibilidade. Suspensão funcional automática quando do recebimento da 
denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de Justiça. Ato jurisdicional não 
decisório. Necessidade de harmonização dos Princípios Republicano e 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/ementarios-de-jurisprudencia-edicoes-especias
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042A201C02A4E02B3B9C35A7D437543357C507230D012A
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBACPN96&PORTAL=1&LAB=PROTxWEB&WEB=SIM&PROC=2017098345&NUMERO=S


Democrático. Declaração de Inconstitucionalidade por arrastamento. Precedentes. 
Embargos de declaração conhecidos e providos. 
Leia a íntegra 

 
 

Fonte: Processo Administrativo 2017-0098345 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal de 29/11/2017 - Dispõe sobre o Conjunto Mínimo de Dados da 
Atenção à Saúde. 

 
• Lei Estadual nº 7792 de 28/11/2017 - Autoriza o Poder Executivo a instituir o 

Programa de Fomento ao Empreendedorismo para Pessoas Idosas, no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

 
Fonte: Presidência da República e ALERJ. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça do Rio autoriza mudança de gênero no registro de mulher transexual 
• Ações da Justiça contra falsificação e roubo de carga fazem parte de Seminário do 

jornal O Globo 
• Rosinha Garotinho tem recurso negado em ação de improbidade administrativa 
• Juiz adia assembleia de credores da Oi 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro indefere liminar que pedia soltura de deputados estaduais do RJ 
• Ministro confirma execução provisória da pena de condenado por homicídio 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Recebida denúncia contra desembargador do Paraná por suposta agressão a dona 
de casa 

• Empresa que interrompeu atividades de outra com denúncia caluniosa é condenada 
em lucros cessantes 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=313048223&tipoApp=.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Dsn/Dsn14501.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a60cc77173209486832581e7005db3f2
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52907
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52905
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363371
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363270
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recebida-denúncia-contra-desembargador-do-Paraná-por-suposta-agressão-a-dona-de-casa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recebida-denúncia-contra-desembargador-do-Paraná-por-suposta-agressão-a-dona-de-casa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-que-interrompeu-atividades-de-outra-com-denúncia-caluniosa-é-condenada-em-lucros-cessantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-que-interrompeu-atividades-de-outra-com-denúncia-caluniosa-é-condenada-em-lucros-cessantes


• Falta de anuência não desobriga fiador na prorrogação do contrato de aluguel 
• Repetitivos discutem contagem recíproca no regime estatutário e legitimidade do 

MP em ações individuais de medicamentos 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Leitura na prisão muda destino de condenados 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 

Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. A página do Desembargador Maurício Caldas Lopes foi 
atualizada com os seguintes acórdãos: 

 
• Apelação nº. 0002233-97.2002.8.19.0000 

 
• Apelação nº. 0042401-27.1991.8.19.0001 

 
• Apelação nº. 0060948-44.2016.8.19.0000 

 
• Agravo de Instrumento n.º 0049711-76.2017.8.19.0000 

 
Acesse no Banco do Conhecimento → Jurisprudência → Acórdãos Selecionados 
por Desembargador 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0050592-53.2017.8.19.0000 - rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 22/11/2017 
e p. 27/11/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-anuência-não-desobriga-fiador-na-prorrogação-do-contrato-de-aluguel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivos-discutem-contagem-recíproca-no-regime-estatutário-e-legitimidade-do-MP-em-ações-individuais-de-medicamentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivos-discutem-contagem-recíproca-no-regime-estatutário-e-legitimidade-do-MP-em-ações-individuais-de-medicamentos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85848-leitura-na-prisao-muda-destino-de-condenados
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=000402C9A9FE775AFFB3E28F9753228C3B64C50723172213


 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 204                 Divulgado em 29/11/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça Itinerante inaugura novo posto em Aperibé 
• Desembargadores do TJRJ ampliam valor do dano moral para vítima de 

atropelamento 
• Justiça Itinerante leva esperança e alegria ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 2ª Turma restringe ação penal contra senador Cidinho Santos a desvio de rendas 
públicas 

• Ministro acolhe parecer da PGR e revoga prisão domiciliar de ex-assessor de 
Geddel Vieira Lima 

• Ministro remete à 1ª instância processo penal contra juiz aposentado 
compulsoriamente 

• Negativa de inscrição à refinaria de Manguinhos é sanção política, diz 1ª Turma 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Litisconsortes com diferentes advogados têm prazo em dobro para pagamento 
voluntário 

• Cláusula de coparticipação em plano de saúde também é válida quando não 
especifica valor fixo 

• Primeira Seção reafirma que menor sob guarda tem direito à pensão por morte 
• Tratados internacionais assinados pelo Brasil garantem validade de hipoteca de 

navio-plataforma de bandeira da Libéria 
• Confirmada responsabilidade de hospital por queimadura durante cirurgia 
• Negado pedido de liberdade para deputados Jorge Picciani e Paulo Melo 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52815
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52815
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52813
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363162
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363162
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363164
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363164
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363165
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363165
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363161
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Litisconsortes-com-diferentes-advogados-têm-prazo-em-dobro-para-pagamento-voluntário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Litisconsortes-com-diferentes-advogados-têm-prazo-em-dobro-para-pagamento-voluntário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-de-coparticipação-em-plano-de-saúde-também-é-válida-quando-não-especifica-valor-fixo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-de-coparticipação-em-plano-de-saúde-também-é-válida-quando-não-especifica-valor-fixo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-reafirma-que-menor-sob-guarda-tem-direito-à-pensão-por-morte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tratados-internacionais-assinados-pelo-Brasil-garantem-validade-de-hipoteca-de-navio–plataforma-de-bandeira-da-Libéria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tratados-internacionais-assinados-pelo-Brasil-garantem-validade-de-hipoteca-de-navio–plataforma-de-bandeira-da-Libéria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Confirmada-responsabilidade-de-hospital-por-queimadura-durante-cirurgia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-para-deputados-Jorge-Picciani-e-Paulo-Melo


 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ divulga calendário de sessões ordinárias do próximo semestre 
• Convenção da Haia: 1,5 milhão de documentos já foram apostilados 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Pesquisa Selecionada 
 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJERJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas 
por ramos do direito. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas.  

 
Direito do Consumidor 
• Acidente com Passageiro em Coletivo 
• Risco da Atividade – Fortuito Interno 

 
Direito Constitucional 
• Racismo 

 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0030459-21.2016.8.19.0001 - rel. Des José Carlos Paes – j. 22/11/2017 e p. 
24/11/2017 

 
 

Fonte: Gab. Des. José Carlos Paes 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85842-cnj-divulga-calendario-de-sessoes-ordinarias-do-proximo-semestre
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85841-convencao-da-haia-mais-de-1500-documento-ja-foram-apostilados-2
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/pesquisa-selecionada
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700168932


Comunicamos que hoje (29/11/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 15, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto ao atendimento médico adequado, direito social, 
integridade física e moral do preso, direito à saúde, medida cautelar inominada, 
provimento e tráfico ilícito de entorpecente, depósito em residência, crime 
permanente, inviolabilidade do domicílio, relativização. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 203                 Divulgado em 28/11/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.522, de 27/11/2017 - Altera a Lei nº 11.664, de 29/04/2008, para 
estabelecer que serão desenvolvidas estratégias intersetoriais específicas para 
mulheres com dificuldade de acesso às ações de saúde relativas a prevenção, 
detecção, tratamento e controle dos cânceres do colo uterino e de mama. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Juizados do Rio superam 100% de produtividade antes do final de 2017 
• Assembleia da MMX que seria relizada hoje é suspensa 
• Bolsonaro perde ação contra liberdade de expressão 
• Justiça do Rio inicia atendimento da Casa da Família em Bangu e Santa Cruz 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Mantida sessão do júri de acusado de homicídio em acidente de trânsito em SP 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000015&Version=1.0.3.50
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13522.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52812
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52810
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52806
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363135


 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Indenização a acionista retirante feita por valor justo de mercado não viola Lei das 
S.A. 

• Réu acusado de tráfico é absolvido após comprovação de flagrante preparado pela 
polícia 

• Mantida indenização contra apresentadores da TV Bandeirantes por matéria 
sensacionalista sobre discussão em blitz 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Tribunal paulista vai avaliar retorno de juiz afastado há 25 anos 
• CNJ divulga entidades classificadas para pesquisar o Judiciário 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 
 

Atualizamos a Página de Inconstitucionalidades Indicadas para divulgar os 
Embargos de Declaração na ADI 4772/RJ – Rio de Janeiro, providos para declarar 
a inconstitucionalidade, por arrastamento, de dispositivo que prevê a suspensão 
funcional automática do Governador do estado pelo recebimento da acusação 
(Inciso I do §1º, art. 147, CERJ). 

 
Consulte o link no Banco do Conhecimento no seguinte caminho: Consultas → 
Banco do Conhecimento → Jurisprudência → Inconstitucionalidades Indicadas. 

 
 

Fonte: SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indenização-a-acionista-retirante-feita-por-valor-justo-de-mercado-não-viola-Lei-das-S.A.
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indenização-a-acionista-retirante-feita-por-valor-justo-de-mercado-não-viola-Lei-das-S.A.
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Réu-acusado-de-tráfico-é-absolvido-após-comprovação-de-flagrante-preparado-pela-polícia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Réu-acusado-de-tráfico-é-absolvido-após-comprovação-de-flagrante-preparado-pela-polícia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-contra-apresentadores-da-TV-Bandeirantes-por-matéria-sensacionalista-sobre-discussão-em-blitz
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-contra-apresentadores-da-TV-Bandeirantes-por-matéria-sensacionalista-sobre-discussão-em-blitz
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85839-tribunal-paulista-vai-avaliar-retorno-de-juiz-afastado-ha-25-anos-2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85833-cnj-divulga-entidades-classificadas-para-pesquisar-o-judiciario
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas


• 0320729-49.2012.8.19.0001 - rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 22/11/2017 
e p. 24/11/2017 

 
 

Fonte: Décima Primeira Câmara Cível 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0002256-10.2016.8.19.0014 - Des(a). José Roberto Lagranha Távora - Julgamento: 
14/11/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

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

• Desembargadores mantém condenação de construtoras que atrasaram entrega de 
imóvel 

• Justiça do Rio nega pedido do Ministério Público para transferência de Anthony 
Garotinho de Benfica 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Suspensa decisão que impediu tramitação de reclamação disciplinar no CNJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Indeferida a liminar em habeas corpus ajuizado pela esposa do ex-governador do 
RJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F85D53D1C74C7670FA74CB5642893448C507230C620C
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00511
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52803
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362946
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indeferida-a-liminar-em-habeas-corpus-ajuizado-pela-esposa-do-ex–governador-do-RJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indeferida-a-liminar-em-habeas-corpus-ajuizado-pela-esposa-do-ex–governador-do-RJ


• Cláusula penal e perda de arras não se acumulam em caso de inexecução de 
contrato 

• Prorrogações de contrato de aluguel não autorizam denúncia vazia 
• Indenização pelo uso indevido de marca exclusiva não exige prova de prejuízo 
• Causa de aumento prevista para descaminho e contrabando independe de voo ser 

regular ou clandestino 
• Corte Especial e Terceira Seção aprovam duas novas súmulas 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ Serviço: quais são os crimes inafiançáveis e os imprescritíveis? 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 

Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. A página do Desembargador Gilberto Campista Guarino foi 
atualizada com os seguintes acórdãos: 

 
• Apelação Cível nº 0028805-28.2014.8.19.0014 
• Agravo de Instrumento nº 0043232-67.2017.8.19.0000 
• Agravo de Instrumento nº 0017957-19.2017.8.19.0000 
• Apelação Cível nº 0245080-39.2016.8.19.0001 

 
Acesse no Banco do Conhecimento → Jurisprudência → Acórdãos Selecionados 
por Desembargador 

 
 

Fonte: SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0020027-26.2005.8.19.0001 - rel. Des. Alcides da Fonseca Neto – j. 22/11/2017 e p. 
24/11/2017 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-penal-e-perda-de-arras-não-se-acumulam-em-caso-de-inexecução-de-contrato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-penal-e-perda-de-arras-não-se-acumulam-em-caso-de-inexecução-de-contrato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prorrogações-de-contrato-de-aluguel-não-autorizam-denúncia-vazia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indenização-pelo-uso-indevido-de-marca-exclusiva-não-exige-prova-de-prejuízo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Causa-de-aumento-prevista-para-descaminho-e-contrabando-independe-de-voo-ser-regular-ou-clandestino
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Causa-de-aumento-prevista-para-descaminho-e-contrabando-independe-de-voo-ser-regular-ou-clandestino
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-e-Terceira-Seção-aprovam-duas-novas-súmulas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85828-cnj-servico-quais-sao-os-crimes-inafiancaveis-e-os-imprescritiveis
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=00048B13E229A065F800134511EC36A844FDC50722610C2E


 
Fonte: Décima Primeira Câmara Cível 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 201                 Divulgado em 24/11/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal nº 9.204, de 23/11/2017 - Institui o Programa de Inovação 
Educação Conectada e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça condena filho do dono do 'Rei do Bacalhau' a 21 anos de prisão 
• TJRJ inaugura Posto da Justiça Itinerante em Aperibé 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Mantida decisão que determina fornecimento de remédio a paciente com doença 
rara 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Protesto de título prescrito gera dano moral apenas se não houver outras formas de 
cobrar a dívida 

• Terceira Turma limita pagamento de pensão a ex-companheira 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9204.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52325
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362752
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362752
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Protesto-de-título-prescrito-gera-dano-moral-apenas-se-não-houver-outras-formas-de-cobrar-a-dívida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Protesto-de-título-prescrito-gera-dano-moral-apenas-se-não-houver-outras-formas-de-cobrar-a-dívida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-limita-pagamento-de-pensão-a-ex–companheira


• Mesmo sem previsão no novo CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão 
interlocutória relacionada à competência 

• Dissolução parcial de sociedade não exige citação de todos os acionistas 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Justiça do Rio mobilizada para a 9ª Semana pela Paz em Casa 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 
 

Comunicamos a atualização do quadro de Incidentes de Resolução de Demandas 
Repetitivas (IRDR), na página dos Precedentes, no seguinte caminho: Banco do 
Conhecimento → Jurisprudência → Precedentes. 

 
 

Fonte: Núcleo de Gerenciamento de Precedentes no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - NUGEPRJ 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0052769-29.2014.8.19.0021 - rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 22/11/2017 - 
p. 24/11/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-sem-previsão-no-novo-CPC,-cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisão-interlocutória-relacionada-à-competência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-sem-previsão-no-novo-CPC,-cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisão-interlocutória-relacionada-à-competência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dissolução-parcial-de-sociedade-não-exige-citação-de-todos-os-acionistas
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85823-justica-do-rio-mobilizada-para-a-9-semana-pela-paz-em-casa
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/ca_ES/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043504531E28704BB34E28D7BB841E4BF7C507230D1132


 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.509, de 22/11/2017 - Dispõe sobre adoção e altera a Lei nº 8.069, 
de 13/07/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, e a Lei nº 
10.406, de 10/01/2002 (Código Civil). Mensagem de veto 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Desembargador do TJRJ debate 'Violência nas Escolas Públicas' no Senado 
Federal 

• Desembargador dá dicas de como não ser enganado durante a Black Friday 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• AMB questiona extensão de imunidades de parlamentares federais a deputados 
estaduais no RN, RJ e MT 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Emissora pagará dano moral coletivo por humilhar menores em quadro sobre 
investigação de paternidade 

• Não cabe comissão de corretagem em negócio cancelado por processo de 
desapropriação 

• Reconhecido dano moral por corpo estranho em biscoito que não foi ingerido 
• Impenhorabilidade de pequeno imóvel rural não exige que dívida venha da 

agricultura ou que dono resida no local 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13509.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-466.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52324
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52324
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52320
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362581
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362581
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Emissora-pagará-dano-moral-coletivo-por-humilhar-menores-em-quadro-sobre-investigação-de-paternidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Emissora-pagará-dano-moral-coletivo-por-humilhar-menores-em-quadro-sobre-investigação-de-paternidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-cabe-comissão-de-corretagem-em-negócio-cancelado-por-processo-de-desapropriação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-cabe-comissão-de-corretagem-em-negócio-cancelado-por-processo-de-desapropriação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecido-dano-moral-por-corpo-estranho-em-biscoito-que-não-foi-ingerido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impenhorabilidade-de-pequeno-imóvel-rural-não-exige-que-dívida-venha-da-agricultura-ou-que-dono-resida-no-local
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impenhorabilidade-de-pequeno-imóvel-rural-não-exige-que-dívida-venha-da-agricultura-ou-que-dono-resida-no-local


NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Link CNJ aborda liberdade de expressão e Metas do Judiciário 2018 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Incidentes de Assunção de Competência (IAC)* 
 

Comunicamos a divulgação do IAC Nº 0021691-75.2017.8.19.0000, Relator: Des. 
Marilia de Castro Neves Vieira, na página de Precedentes do Banco do 
Conhecimento, com a seguinte questão submetida a julgamento: “Controvérsia a 
definir, se a edição de Leis aumentando o número de vagas em diversos cargos, 
onde fora realizado concurso público prévio, com homologação do resultado e 
dentro de sua validade, cria direito subjetivo a nomeação e posse dos candidatos 
aprovados, fora do número de vagas do concurso, contudo, dentro do número 
daquelas novas vagas criadas por leis supervenientes.” 

 
*Os dados são extraídos do andamento processual, no site do TJERJ, do respectivo 
processo. Todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo, não 
substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico. 

 
Consulte: Consultas/ Banco do Conhecimento/ Jurisprudência/ Precedentes (IRDR, 
IAC...) 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0010966-83.2015.8.19.0004 - rel. Des. Cristina Tereza Gaulia - j. 14/11/2017 e p. 
23/11/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85819-link-cnj-aborda-liberdade-de-expressao-e-metas-do-judiciario-2018
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/3607550/iac.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/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000465C3B30EF21A84755D9E19A6867981A1C5071F154437
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COMUNICADO 
 

Publicados novos verbetes sumulares aprovadas pelo Órgão Especial do 
TJRJ 

 
Hoje (22/11/2017) foram publicados dois novos verbetes sumulares do TJRJ, em 
matéria penal, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ). O Órgão Especial aprovou 
os novos verbetes na sessão de julgamento do dia 16/10/2017, por maioria, com a 
seguinte redação: 

 
Nº. 380 

 
“Não se mostra necessária a apreensão e exame da arma de fogo para comprovar 
a circunstância majorante no delito de roubo, desde que demonstrado seu emprego 
por outros meios de prova.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0032713-33.2017.8.19.0000 – 
Julgamento em 16/10/2017 – Relator: Desembargador Antonio Eduardo Ferreira 
Duarte. Votação por maioria. 

 
Nº. 381 

 
“O emprego da arma de fogo na prática de roubo, vinculada à maneira de agir do 
acusado no caso concreto, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime 
inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo 
legal.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0032713-33.2017.8.19.0000 – 
Julgamento em 16/10/2017 – Relator: Desembargador Antonio Eduardo Ferreira 
Duarte. Votação por maioria. 

 
 

Fonte: DJERJ 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7789, de 21/11/2017 - Institui o estímulo à realização do “exame do 
cotonete” - exame de cultura de Streptococcus B, em todas as gestantes que 
realizam o pré-natal nos hospitais, maternidades e congêneres públicas e 
particulares no Estado do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: ALERJ 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201724000023
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201724000023
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4199020ce85a1bdc832581bd005a1cdc


• Filho do dono do Rei do Bacalhau é julgado por encomendar a morte de seu pai 
• Justiça do Rio determina prisão temporária de acusada de homicídio em Macaé 
• TJ suspende o efeito das decisões tomadas pela Alerj na última sexta-feira 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro suspende júri determinado após absolvição anulada por falta de quesito 
sobre participação genérica 

• PGR pede suspensão de resolução da Alerj sobre soltura de deputados estaduais 
• Relator cassa decisão que condenou irmãos por nepotismo em município paulista 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Lojas terão de pagar dano moral coletivo por falta de clareza em propaganda 
impressa 

• Corte internacional de arbitragem vai decidir conflito envolvendo Petrobras e ANP 
no Espírito Santo 

• Participação nos lucros e resultados não se incorpora diretamente ao valor da 
pensão alimentícia 

• Terceira Turma autoriza conversão de execução para entrega de coisa incerta em 
execução por quantia certa 

• Admitido incidente de uniformização sobre prescrição e habilitação para 
recebimento de pensão por morte 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Feminicida terá de devolver o benefício previdenciário recebido 
• CNJ esclarece dúvidas sobre apostilamento de documento em cartório 
• Carmen Lúcia: "O Judiciário é um só no Brasil" 
• Noronha: meta é que juiz seja apenas juiz e cumpra seus deveres 
• CNJ faz acordo com Exército para destruição de armas apreendidas 

 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52319
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52317
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52315
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362444
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362444
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362463
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362549
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Lojas-terão-de-pagar-dano-moral-coletivo-por-falta-de-clareza-em-propaganda-impressa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Lojas-terão-de-pagar-dano-moral-coletivo-por-falta-de-clareza-em-propaganda-impressa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-internacional-de-arbitragem-vai-decidir-conflito-envolvendo-Petrobras-e-ANP-no-Espírito-Santo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-internacional-de-arbitragem-vai-decidir-conflito-envolvendo-Petrobras-e-ANP-no-Espírito-Santo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Participação-nos-lucros-e-resultados-não-se-incorpora-diretamente-ao-valor-da-pensão-alimentícia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Participação-nos-lucros-e-resultados-não-se-incorpora-diretamente-ao-valor-da-pensão-alimentícia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-autoriza-conversão-de-execução-para-entrega-de-coisa-incerta-em-execução-por-quantia-certa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-autoriza-conversão-de-execução-para-entrega-de-coisa-incerta-em-execução-por-quantia-certa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Admitido-incidente-de-uniformização-sobre-prescrição-e-habilitação-para-recebimento-de-pensão-por-morte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Admitido-incidente-de-uniformização-sobre-prescrição-e-habilitação-para-recebimento-de-pensão-por-morte
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85814-feminicida-tera-de-devolver-o-beneficio-previdenciario-recebido-2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85811-cnj-esclarece-duvidas-sobre-apostilamento-de-documento-em-cartorio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85808-carmen-lucia-o-judiciario-e-um-so-no-brasil
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85807-noronha-meta-e-que-juiz-seja-apenas-juiz-e-cumpra-seus-deveres
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85806-cnj-faz-acordo-com-exercito-para-destruicao-de-armas-apreendidas


 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Súmula da Jurisprudência Predominante 
 

A página da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro disponibiliza informações sobre suspensão, cancelamento 
e alteração de verbetes sumulares. Acesse a página no seguinte caminho: Banco 
do Conhecimento → Jurisprudência → Súmulas 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0013949-70.2011.8.19.0206 – rel. Des. Gilberto Matos, j. 21/11/2017 e p.22/11/2017 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (22/11/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 14, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto ao reconhecimento da tentativa de furto qualificado 
face a retirada de alarmes; destarte, com os seus atos executórios iniciados e 
estelionato judicial, afirmações supostamente falsas em ação judicial, fraude 
detectada pelo magistrado, atipicidade da conduta. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 198                 Divulgado em 21/11/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/sumulas.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004737D67DF1BC57721D21CD3353E0B6005C50722190E35
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000014&Version=1.0.3.50


• Decreto Federal nº 9.199, de 20/11/2017 - Regulamenta a Lei nº 13.445, de 
24/05/2017, que institui a Lei de Migração. 

 
• Decreto Federal nº 9.198, de 20/11/2017 - Institui o Comitê para o Programa 

Federal de Apoio à Geração de Emprego e Renda no Rio de Janeiro. 
 

• Lei Estadual nº 7786 de 16/11/2017 - Altera a Lei nº 7.174/2015, que dispõe sobre o 
Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos (ITD), de competência do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7787 de 16/11/2017 - Altera as Leis nº 2.657/1996, que dispõe 

sobre o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e nº 4.056/2002 que 
autoriza o Poder Executivo a instituir no exercício de 2003, o Fundo Estadual de 
Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Júri popular de acusados de morte de vereador é remarcado para o dia 30 
• Casa da Família, uma nova forma da Justiça lidar com questões familiares, será 

inaugurada dia 27 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro remete à primeira instância ações que discutem gestão de água na Região 
Sudeste 

• Isonomia entre diárias de magistrados e membros do MP é tema de repercussão 
geral 

• Ministro substitui prisão preventiva de mãe de dois filhos por recolhimento domiciliar 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Saque criminoso em conta corrente não gera presunção de dano moral 
• Crédito trabalhista pode ser incluído em recuperação judicial de empresa 
• Corte Especial decide que feriado local tem de ser comprovado no ato da 

interposição do recurso 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9199.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9198.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fd7bff4167f9148d832581df005d9346
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/114755d9f4ecc784832581e00057bd83
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52314
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52312
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52312
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362226
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362226
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362220
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362220
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362273
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Saque-criminoso-em-conta-corrente-não-gera-presunção-de-dano-moral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Crédito-trabalhista-pode-ser-incluído-em-recuperação-judicial-de-empresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-decide-que-feriado-local-tem-de-ser-comprovado-no-ato-da-interposição-do-recurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-decide-que-feriado-local-tem-de-ser-comprovado-no-ato-da-interposição-do-recurso


• Proprietários da carga não respondem por danos em explosão de navio no Porto de 
Paranaguá 

• Agravo de instrumento é recurso cabível contra revogação de Justiça gratuita em 
autos apartados sob novo CPC 

• Flexibilizada medida cautelar imposta a ex-prefeito de Cansanção (BA) e sua 
esposa 

• Súmulas Anotadas publica mais três enunciados 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Sistema para monitorar prisões é detalhado em Encontro do Judiciário 
• Ministra lança plataforma para subsidiar decisões com evidência médica 
• Pesquisa aponta faltas por motivo de saúde no Poder Judiciário 
• CNJ concede Selo Justiça em Números a 89 tribunais 
• Cármen Lúcia lança Banco Nacional de Monitoramento de Prisões 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. Atualizado 
mensalmente pela Equipe do Serviço de Captação e Estruturação do 
Conhecimento. 

 
Seguem algumas sentenças selecionadas no ramo do Direito do Consumidor; 

 
• Processo nº 0262308-32.2013.8.19.0001 – Juiz: Sandro Lúcio Barbosa Pitassi 
Assunto: Vazamento de esgoto. Negligência da ré na prestação de seu serviço, 
deixando de providenciar respectiva obra para solucionar o problema. Correta a 
pretensão autoral de que a ré suporte os reparos do imóvel, visto que a situação de 
deterioração decorre diretamente da ineficiente prestação da ré. O fato transborda 
os limites da normalidade, privando os autores do uso e gozo regular de seu imóvel, 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proprietários-da-carga-não-respondem-por-danos-em-explosão-de-navio-no-Porto-de-Paranaguá
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proprietários-da-carga-não-respondem-por-danos-em-explosão-de-navio-no-Porto-de-Paranaguá
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Agravo-de-instrumento-é-recurso-cabível-contra-revogação-de-Justiça-gratuita-em-autos-apartados-sob-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Agravo-de-instrumento-é-recurso-cabível-contra-revogação-de-Justiça-gratuita-em-autos-apartados-sob-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Flexibilizada-medida-cautelar-imposta-a-ex–prefeito-de-Cansanção-(BA)-e-sua-esposa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Flexibilizada-medida-cautelar-imposta-a-ex–prefeito-de-Cansanção-(BA)-e-sua-esposa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Súmulas-Anotadas-publica-mais-três-enunciados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85805-sistema-de-monitorar-prisoes-e-detalhado-em-encontro-do-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85802-ministra-lanca-plataforma-para-subsidiar-decisoes-com-evidencia-medica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85797-pesquisa-aponta-baixo-indice-de-faltas-por-motivo-de-saude-no-poder-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85796-cnj-concede-selo-justica-em-numeros-a-89-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85795-carmen-lucia-lanca-banco-nacional-de-monitoramento-de-prisoes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-sentencas
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2013.001.229904-0


enfrentando condições insalubres e nocivas à saúde. Danos morais. Princípios da 
Razoabilidade e da Proporcionalidade. Funções preventiva e pedagógica. 

 
• Processo nº 0256480-26.2011.8.19.0001 – Juiz: Ricardo Cyfer 
Assunto: Autora encaminhada para intervenção cirúrgica, tendo sua aliança de 
casamento de ouro 18k retirada por um dos enfermeiros da equipe médica para a 
realização da cirurgia. Joia furtada dentro do hospital. Pagamento da indenização 
no valor de um novo par de alianças de 18 quilates. Configurado dano moral. 

 
• Processo nº 0015708-21.2015.8.19.0209 – Juiz: Flavia de Almeida Viveiros de 

Castro 
Assunto: Ofensa à dignidade da autora, menor, hipervulnerável: tanto por ser 
menor, quanto por ser consumidora. O atraso do voo foi apenas um dos elementos 
relevantes para a caracterização da lesão: muito pior foi o tratamento dado pela ré 
aos passageiros. Perto do aeroporto JFK existem 12 hotéis que vão de 1 a 3 
estrelas, que poderiam muito bem acomodar os passageiros, o que não foi 
providenciado pela companhia (http://www.jfk-airport.net/hotels.html). A empresa 
preferiu economizar e deixar os passageiros - a autora inclusive - dormindo pelo 
chão, em situação degradante, o que não se pode admitir. Conduta de inadmissível 
desprezo pelo cliente da ré, nexo de causalidade e dano moral. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0007292-97.2015.8.19.0004 - rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes 
Gonçalves de Oliveira, j. 06/07/2017 e p. 07/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0261812-32.2015.8.19.0001 - Des(a). Siro Darlan de Oliveira - Julgamento: 
06/06/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 197                 Divulgado em 17/11/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2011.001.223977-4
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2015.209.015456-3
http://www.jfk-airport.net/hotels.html
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004108DB270371F0683110F076F29160AE6C506435B1308
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00193


 
• Liminar permite ao público acompanhar votação na Alerj sobre a prisão de 

deputados 
• Diretores nomeados para a Oi permanecem no cargo 
• Justiça mantém redução na passagem de ônibus 

 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Falência interrompe prazo para aquisição de propriedade por usucapião 
• MPF não tem legitimidade para questionar falta de audiências públicas na 

elaboração de plano diretor municipal 
• Mantida prisão preventiva de ex-vereador acusado de liderar milícia Liga da Justiça 
• Segurado especial não precisa comprovar recolhimento facultativo para receber 

auxílio-acidente 
• Mantida prisão preventiva de ex-gerente da Petrobras acusado na Lava Jato 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Pesquisa indica qualidade da Tecnologia da Informação do Judiciário 
• Tribunais fazem mutirão de conciliação com plano de saúde 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça o inteiro teor das Petições Iniciais nas Ações Civis Públicas que versam 
sobre cobrança duplicada da taxa de remuneração no último mês de cada ano pela 
administradora de condomínio edilício. As ações foram propostas pelo Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro em face de: 
• Administradora Nacional Ltda. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52310
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52310
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52309
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52306
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falência-interrompe-prazo-para-aquisição-de-propriedade-por-usucapião
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/MPF-não-tem-legitimidade-para-questionar-falta-de-audiências-públicas-na-elaboração-de-plano-diretor-municipal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/MPF-não-tem-legitimidade-para-questionar-falta-de-audiências-públicas-na-elaboração-de-plano-diretor-municipal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-preventiva-de-ex–vereador-acusado-de-liderar-milícia-Liga-da-Justiça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segurado-especial-não-precisa-comprovar-recolhimento-facultativo-para-receber-auxílio–acidente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segurado-especial-não-precisa-comprovar-recolhimento-facultativo-para-receber-auxílio–acidente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-preventiva-de-ex–gerente-da-Petrobras-acusado-na-Lava-Jato
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85783-pesquisa-indica-qualidade-da-tecnologia-da-informacao-do-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85776-tribunais-fazem-mutirao-de-conciliacao-com-plano-de-saude


• Administradora Quatro Marias Ltda. 
• CONAC – Administradora de Imóveis Ltda. – EIRELI 
• Imobiliária Zirtaeb Ltda. 
• Imodata Administração Compra e Venda de Imóveis Ltda. 
• Nobre Fernandes Administradora de Bens Ltda. 
• Novo Mundo Administração Ltda. – EPP 

 
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o Banco do 
Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo 
número do processo. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0025075-40.2013.8.19.0209 e 0274494-53.2014.8.19.0001 – rel. Des. Claudia 
Telles, j. 14/11/2017 e 17/11/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 196                 Divulgado em 16/11/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal nº 9.197, de 14/11/2017 - Institui o Programa Emergencial de 
Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios. 

 
• Medida Provisória nº 808, de 14/11/2017 - Altera a Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943 
 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ estreia programa de entrevistas com assuntos de interesse da sociedade 

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=000463A3337B7F906D015BDA4BB401692F73C5071F2A301A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041D8162CB22BEEC15DBCEFB5D3AE7E451C5071F2A270F
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9197.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv808.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52303


• TJRJ mantém decisão de condenar Band e programa Pânico a indenizar Aguinaldo 
Silva 

• Endocrinologista prega mudança de hábitos para o combate à diabetes em palestra 
no TJRJ 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF reafirma jurisprudência que veda regime prisional baseado apenas na 
hediondez do crime 

• Ministro rejeita ofensa à cláusula de reserva de plenário em decisão monocrática de 
tribunal 

• Julgada extinta ação ajuizada contra cobrança de ICMS sobre listas telefônicas no 
Rio de Janeiro 

• 1ª Turma: Magistrados devem observar regra do artigo 212 do CPP sobre ordem de 
inquirição de testemunhas 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Gol terá de pagar danos morais por cancelar volta de passageira que não embarcou 
na ida 

• Assembleia Legislativa de São Paulo pode divulgar nomes e salários dos servidores 
• Valor pago a título de arras, mesmo superior a 50% do negócio, pode ser retido 

integralmente 
• Quando o dano é nacional, local de sede da empresa não determina escolha de 

foro 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

• Link CNJ traz entrevista com o Corregedor Nacional de Justiça 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52301
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361875
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361875
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362019
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=362019
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361878
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361878
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361859
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361859
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Gol-terá-de-pagar-danos-morais-por-cancelar-volta-de-passageira-que-não-embarcou-na-ida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Gol-terá-de-pagar-danos-morais-por-cancelar-volta-de-passageira-que-não-embarcou-na-ida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Assembleia-Legislativa-de-São-Paulo-pode-divulgar-nomes-e-salários-dos-servidores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Valor-pago-a-título-de-arras,-mesmo-superior-a-50%25-do-negócio,-pode-ser-retido-integralmente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Valor-pago-a-título-de-arras,-mesmo-superior-a-50%25-do-negócio,-pode-ser-retido-integralmente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quando-o-dano-é-nacional,-local-de-sede-da-empresa-não-determina-escolha-de-foro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quando-o-dano-é-nacional,-local-de-sede-da-empresa-não-determina-escolha-de-foro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85778-link-cnj-traz-entrevista-com-o-corregedor-nacional-de-justica


 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco do Conhecimento: 610.160 acessos de janeiro a outubro de 2017 
 

O Banco do Conhecimento é composto precipuamente por jurisprudência do 
TJERJ, tabela de incidentes de resolução de demandas repetitivas - IRDR, súmulas 
e enunciados, pesquisa selecionada, banco de sentenças, banco de ações civis 
públicas, ementários, informativo de suspensão de prazos e de expediente forense, 
doutrina, atos oficiais do PJERJ e legislação selecionada. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0068651-60.2015.8.19.0000 – rel. Otávio Rodrigues, j. 06/11/2017 e p. 16/11/2017 
 
 

Fonte: Gab. Des. Nagib Slaibi Filho 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (16/11/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 30, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto à publicação ofensiva de mensagem postada no 
facebook de agente político eleito, uso abusivo da liberdade de expressão, dano 
moral configurado e comentários depreciativos no aplicativo Lulu, com utilização de 
informações de titular de perfil do facebook, remoção do conteúdo, inocorrência de 
dano moral 

 
Outrossim, na mesma data, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 
das Turmas Recursais nº 10, tendo sido selecionados, dentre outros, julgados 
quanto a compra de produto, código de rastreamento, falha no dever de informar, 
impossibilidade de retirada, restituição simples, dano moral e notificação de 
lançamento de infração, endereço diverso, descumprimento do prazo, nulidade do 
processo administrativo. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

(*) 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=000456FDB5BAE21514D42CEA54F16B276E80C5071B491D1F
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000030&Version=1.0.3.50
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000010&Version=1.0.3.50
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000010&Version=1.0.3.50


 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7783 de 13/11/2017 - Altera a Lei nº 7.202, de 08/01/2016, que 
proíbe a cobrança de taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva e taxa de 
prova, por parte das instituições particulares de ensino superior no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7784 de 13/11/2017 - Proíbe a venda da substância constituída de 

vidro moído e cola (cerol) e o seu uso; proíbe, ainda, a venda da linha encerada 
com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio, denominada "linha chilena", ou de 
qualquer produto utilizado na prática de soltar pipas, que possua elementos 
cortantes, revogando as Leis nos 3.278, de 29/10/1999, e a Lei nº 2.111, de 
28/04/1993, na forma que menciona. 

 
• Lei Estadual nº 7785 de 13/11/2017 - Estabelece prioridade de atendimento, na 

forma em que menciona, para pessoas que realizam tratamento de quimioterapia, 
radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia, e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça determina que conteúdo ofensivo contra Caetano Veloso seja retirado de 
mídias sociais 

• Decisão do TJ do Rio permite Detran suspender habilitação de Claudia Cruz 
• Passageira será indenizada por falta de alimentação durante voo 
• Juizado do Torcedor concede liberdade provisória a 63 integrantes da Força Jovem 

do Vasco 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro rejeita HC de coronel do Exército condenado por tráfico de maconha 
• Relator nega HC para mulher acusada de matar o marido e simular assalto 
• Anulado processo disciplinar instaurado contra procurador do caso Alstom 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9074dc7530ea6791832581d80063ec9a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/1dc6f9f5f940ca3d832581d800643475
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4199020ce85a1bdc832581bd005a1cdc
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51808
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51804
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361838
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361837
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361756


 
 

• Plano de saúde não é obrigado a incluir inseminação artificial em cobertura 
assistencial 

• Em caso de indenização complementar, vítima de acidente pode demandar 
diretamente contra seguradora 

• Mantida indenização à família de Luiz Gushiken por matérias publicadas pela 
revista Veja 

• Nomeação de bens à penhora ou depósito judicial são suficientes para impedir 
falência 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Desembargador Valtércio Ronaldo de Oliveira é nomeado para o CNJ 
• Tribunais se preparam para última Semana pela Paz em Casa de 2017 
• CNJ anuncia as metas para 2018 no XI Encontro do Poder Judiciário 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Plantão Judiciário durante o Recesso 
 

Atualizamos o Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense com 
o Ato Executivo TJ nº 263, de 09/11/2017 (Publicação - 13/11/2017 - DJERJ, ADM, 
n. 46, p. 6.) e o Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 13, de 09/11/2017 (Publicação - 
13/11/2017 - DJERJ, ADM, n. 46, p. 2.) 

 
Consulte o Informativo no seguinte caminho: Consultas/ Banco do Conhecimento/ 
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0007320-27.2014.8.19.0028 - rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 08/11/2017 e 
p. 14/11/2017 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Plano-de-saúde-não-é-obrigado-a-incluir-inseminação-artificial-em-cobertura-assistencial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Plano-de-saúde-não-é-obrigado-a-incluir-inseminação-artificial-em-cobertura-assistencial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-caso-de-indenização-complementar,-vítima-de-acidente-pode-demandar-diretamente-contra-seguradora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-caso-de-indenização-complementar,-vítima-de-acidente-pode-demandar-diretamente-contra-seguradora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-à-família-de-Luiz-Gushiken-por-matérias-publicadas-pela-revista-Veja
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-à-família-de-Luiz-Gushiken-por-matérias-publicadas-pela-revista-Veja
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Nomeação-de-bens-à-penhora-ou-depósito-judicial-são-suficientes-para-impedir-falência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Nomeação-de-bens-à-penhora-ou-depósito-judicial-são-suficientes-para-impedir-falência
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85775-desembargador-valtercio-ronaldo-de-oliveira-e-nomeado-para-o-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85769-tribunais-se-preparam-para-ultima-semana-paz-em-casa-de-2017
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85770-cnj-anuncia-as-metas-para-2018-no-xi-encontro-do-poder-judiciario
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204537&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204535&integra=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004781F44B30125667D42C7C08693089148C5071D304256


 
Fonte: EJURIS 

 
 
 
 

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

• Lei Estadual nº 7781 de 10/11/2017 - Dispõe sobre os recursos destinados aos 
pagamentos decorrentes de precatórios e de requisições de pequeno valor (rpv) 
estaduais. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Tribunal de Justiça do Rio agenda mais de mil audiências para a 9ª Semana pela 
Paz em Casa 

• Centro de Treinamento da Varig fica com a Massa Falida 
• Justiça determina que Concer entregue ao Município de Petrópolis documentos 

sobre as obras da subida da Serra 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Mantida prisão de acusado de integrar grupo que pagava propinas a policiais do RJ 
• Ministro nega liminar a procuradora de Justiça do RJ condenada por torturar criança 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/edc1e85c8fe0ef10832581d70057f147
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/52002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51801
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361689
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361716


 
• Reclamação verbal, quando comprovada, interrompe decadência relacionada a 

vício de produto 
• Laboratório deve pagar R$ 54 mil de indenização por morte causada por soro 

contaminado 
• Admitido incidente de uniformização sobre pagamento de adicional de insalubridade 

antes de laudo pericial 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ Serviço: O que é a pena de disponibilidade para juízes? 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas – 1ª Vice-Presidência 
Atualização 

 
Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massa Falidas 
(imagem abaixo). O quadro completo se encontra disponibilizado no Banco do 
Conhecimento em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários 
de Segunda Instância. 

 

 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reclamação-verbal,-quando-comprovada,-interrompe-decadência-relacionada-a-vício-de-produto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reclamação-verbal,-quando-comprovada,-interrompe-decadência-relacionada-a-vício-de-produto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Laboratório-deve-pagar-R$-54-mil-de-indenização-por-morte-causada-por-soro-contaminado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Laboratório-deve-pagar-R$-54-mil-de-indenização-por-morte-causada-por-soro-contaminado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Admitido-incidente-de-uniformização-sobre-pagamento-de-adicional-de-insalubridade-antes-de-laudo-pericial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Admitido-incidente-de-uniformização-sobre-pagamento-de-adicional-de-insalubridade-antes-de-laudo-pericial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85764-cnj-servico-o-que-e-a-pena-de-disponibilidade-para-juizes
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


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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0240648-74.2016.8.19.0001 - rel. Des. Flávia Romano de Rezende, j. 08/11/2017 e 
p.13/11/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Lei Estadual nº 7779, de 09/11/2017 - Dispõe sobre a celeridade de tramitação do 
processo administrativo de concessão de pensão por morte de policial civil, de 
policial militar, de bombeiro militar, de inspetor de segurança e administração 
penitenciária e de agente de segurança socioeducativa falecido em serviço ou em 
razão de suas funções. 

 
• Lei Estadual nº 7777, de 09/11/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação 

da Lei Federal nº 13.111, de 25/03/2015 e da portaria Pres-Detran-RJ nº 3759, de 
17/10/2006 por empresas comercializadoras de veículos novos e usados no âmbito 
do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7776, de 09/11/2017 - Proíbe recebimento de obra pública, 

executada ou financiada por ente público estadual, na forma que menciona. 
 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Diferenças entre perfis dificultam adoção no país, afirma juiz 

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=0004B2E01984F13DE8E6CC95CED295ACBC0EC5071D115A57
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/462a8884e7105780832581d4005ecfdc
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/51b1ecea8034fd3c832581d4005e6802
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3e9bcb122fed6523832581d4005e31ca
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51412


• TJ do Rio unifica as Câmaras Cíveis 
• Justiça reduz passagem de ônibus do Rio para R$ 3,40 
• Juíza Ana Paula Pena Barros é condecorada por Tribunal de Justiça Militar de 

Minas Gerais 
• Tribunal Pleno do TJRJ elege três novos membros para o Tribunal Regional 

Eleitoral 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Relator nega prazo em dobro para alegações finais do ex-ministro Paulo Bernardo 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• OAB tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de consumidor 
• Relator suspende ação penal contra irlandês preso por cambismo nas Olimpíadas 
• Anterioridade de nome empresarial não basta para justificar anulação de marca 

registrada 
• STJ edita três novas súmulas 
• Policial civil pagará R$ 10 mil de indenização a idoso algemado durante discussão 
• Governador Robinson Faria terá acesso a conteúdo de interceptações telefônicas 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Definidas regras de gestão da carteira Identificação Nacional 
• Plenário julga cinco processos na 30ª Sessão Virtual 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51410
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51408
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51408
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51406
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361453
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/OAB-tem-legitimidade-para-propor-ação-civil-pública-em-defesa-de-consumidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-suspende-ação-penal-contra-irlandês-preso-por-cambismo-nas-Olimpíadas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Anterioridade-de-nome-empresarial-não-basta-para-justificar-anulação-de-marca-registrada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Anterioridade-de-nome-empresarial-não-basta-para-justificar-anulação-de-marca-registrada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-edita-três-novas-súmulas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Policial-civil-pagará-R$-10-mil-de-indenização-a-idoso-algemado-durante-discussão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Governador-Robinson-Faria-terá-acesso-a-conteúdo-de-interceptações-telefônicas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85758-definidas-novas-regras-de-gestao-da-identificacao-civil-nacional
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85757-plenario-julga-cinco-processos-na-30-sessao-virtual


 
 

Legislação Ambiental Municipal 
 

A página disponibiliza o acesso a mais de 500 links a Legislações Municipais 
ambientais do Estado do Rio de Janeiro, com o índice analítico e remissivo. 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 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0192602-59.2013.8.19.0001 – rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, j. 07/11/2017 
e 09/11/2017 

 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 192                 Divulgado em 09/11/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.505, de 08/11/2017 - Acrescenta dispositivos à Lei nº 11.340, de 
07/08/2006 (Lei Maria da Penha), para dispor sobre o direito da mulher em situação 
de violência doméstica e familiar de ter atendimento policial e pericial especializado, 
ininterrupto e prestado, preferencialmente, por servidores do sexo 
feminino. Mensagem de veto 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça adia assembleia da OI marcada para sexta 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004064D5E006A0C6163B10123BE1BAAEA4CC5071B435A56
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13505.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-436.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51405


• Seminário sobre ativismo judicial tem inscrições abertas no STJ 
• Ministros do STJ vão debater na EMERJ os reflexos da crise econômica nos juízos 

cíveis 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Plenário nega extinção de pena de multa de Jacinto Lamas condenado na AP 470 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Pleno escolhe ministros para Ouvidoria, Enfam e Conselho da Justiça Federal 
• É abusiva cláusula que obriga cliente de cartão de crédito a fornecer dados a 

terceiros 
• Mantida execução de sentença coletiva de consumidor que apresentou ação 

individual de cobrança 
• É impenhorável o saldo do FGTS para pagamento de honorários 
• Indenização por danos materiais decorrentes de publicidade comparativa exige 

prova do prejuízo 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Metas do Judiciário têm aprovação acima de 70% em Consulta Pública 
• CNJ informará dia 27 instituições que farão pesquisas no Judiciário 
• Programa Link CNJ estreia nesta quinta-feira na TV Justiça 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51404
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361331
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pleno-escolhe-ministros-para-Ouvidoria,-Enfam-e-Conselho-da-Justiça-Federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/É-abusiva-cláusula-que-obriga-cliente-de-cartão-de-crédito-a-fornecer-dados-a-terceiros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/É-abusiva-cláusula-que-obriga-cliente-de-cartão-de-crédito-a-fornecer-dados-a-terceiros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-execução-de-sentença-coletiva-de-consumidor-que-apresentou-ação-individual-de-cobrança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-execução-de-sentença-coletiva-de-consumidor-que-apresentou-ação-individual-de-cobrança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/É-impenhorável-o-saldo-do-FGTS-para-pagamento-de-honorários
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indenização-por-danos-materiais-decorrentes-de-publicidade-comparativa-exige-prova-do-prejuízo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indenização-por-danos-materiais-decorrentes-de-publicidade-comparativa-exige-prova-do-prejuízo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85750-metas-do-judiciario-tem-aprovacao-acima-de-70-em-consulta-publica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85751-cnj-informara-dia-27-instituicoes-que-farao-pesquisas-no-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85752-programa-link-cnj-estreia-nesta-quinta-feira-na-tv-justica


 
Pesquisa Selecionada 

 
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJERJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas 
por ramos do direito. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas. 

 
Direito Civil 
Condomínio Edilício 

• Critério de Rateio Das Despesas 
Contratos 

• Índice de Reajuste do Sistema Financeiro de Habitação 
• Prazo para Propositura da Ação Renovatória 
• Rescisão de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Devolução de Arras 
• Seguro de Veículo - Questionário de Avaliação - Boa-Fé Objetiva 

Tutela e Curatela 
• Interdição para a Prática dos Atos da Vida Civil 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0082656-26.2011.8.19.0001 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 07/11/2017 e 
p.09/11/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 191                 Divulgado em 08/11/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7774, de 06/11/2017 - Autoriza o Poder Executivo a implantar o 
programa estadual de assistência psicológica aos pais, cônjuge companheiro(a) e 
filhos de vítimas decorrente de roubo seguido de morte no âmbito do Estado do Rio 
de Janeiro e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7773, de 06/11/2017 - determina que os produtos de vestuário, 

cama, mesa, banho e calçados, apreendidos pela Secretaria de Fazenda do Rio de 
Janeiro-SEFAZ, sejam destinados aos programas das secretarias de estado e dá 
outras providências. 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/criterio-rateio-despesas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/indice-reajuste-habitacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/prazo-para-propositura-acao-renovatoria.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/resc-promessa-compra-venda-devolucao-arras.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/seguro-veiculo-questionario-avaliacao-boa-fe-objetiva.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/interdicao-pratica-atos-vida-civil.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000451638A1802F6BC9F8F906815C2546C87C5071C0C1559
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/418c461bace5301b832581d1006c8fde
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0c244cdf2272fd9d832581d1006c4951


 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Inclusão e desafios para pessoas com deficiência são tema de debate no TJRJ 
• Juíza de Angra nega suspensão de contratações para Hospital de Japuíba 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Reserva de mercado de conteúdo publicitário em TV paga é julgada inconstitucional 
• 2ª Turma nega recurso contra decisão que negou substituição de testemunhas 
• Ministro anula instauração de processo disciplinar pelo CNJ contra desembargadora 

do TRF-1 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Afastada responsabilidade de banco em transações feitas com cartão pessoal e 
senha de correntista 

• Créditos vinculados ao Fies são impenhoráveis, decide Terceira Turma 
• Não há relação de consumo entre segurados e seguradoras do DPVAT 
• Validade de testamento escrito de próprio punho não é reconhecida 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

• Cármen Lúcia reforça a necessidade de aperfeiçoamento da magistratura 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51304
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361204
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361129
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361208
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361208
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-responsabilidade-de-banco-em-transações-feitas-com-cartão-pessoal-e-senha-de-correntista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-responsabilidade-de-banco-em-transações-feitas-com-cartão-pessoal-e-senha-de-correntista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Créditos-vinculados-ao-Fies-são-impenhoráveis,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-há-relação-de-consumo-entre-segurados-e-seguradoras-do-DPVAT
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Validade-de-testamento-escrito-de-próprio-punho-não-é-reconhecida
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85742-carmen-lucia-reforca-a-necessidade-de-aperfeicoamento-da-magistratura


 
Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Súmula da Jurisprudência Predominante 
 

A página da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro disponibiliza informações sobre suspensão, cancelamento 
e alteração de verbetes sumulares. Acesse a página no seguinte caminho: Banco 
do Conhecimento → Jurisprudência → Súmulas 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0157633-72.2011.8.19.0038 - rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 31/10/2017 e 
p.07/11/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (08/11/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 29, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a tríplice acumulação de aposentadoria por servidor 
público e ação rescisória, servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro, reajuste salarial, ausência de violação a Norma Constitucional. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 190                 Divulgado em 07/11/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/sumulas.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045D40C08A47DD9D9BCE88F2C5B35DDD83C50718566062
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000029&Version=1.0.3.50


• Lei Estadual nº 7775, de 06/11/2017 - Altera a Lei nº: 5.645, de 06/01/2010, que 
consolida a legislação relativa às datas comemorativas, para instituir, no calendário 
oficial do Estado do Rio de Janeiro, o “Dia de doar”. 

 
• Lei Estadual nº 7772, de 06/11/2017 - Dispõe sobre a criação de reservatórios para 

escoamento e reuso do excesso de águas pluviais no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7769 de 06/11/2017 - Dispõe sobre a cobrança de taxa de matrícula 

nas instituições particulares de ensino superior. 
 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Procuradora-Geral da República é homenageada no TJRJ no 6º Prêmio Patrícia 
Acioli 

• Justiça acolhe recurso do Google na ação contra música gravada por Gusttavo 
Lima 

• Força Jovem do Vasco não poderá se aproximar do clube durante eleição 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Governador do RJ questiona no STF monopólio da União sobre loterias 
• 2ª Turma nega HC a empresário acusado de fraude em licitação na PM da Bahia 
• Decisão da 2ª Turma impede execução fracionada de honorários advocatícios em 

ação coletiva 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Paciente que teve seio retirado por erro em diagnóstico será indenizada 
• Retificação de erros de cálculo não está sujeita à preclusão 
• Terceira Turma nega indenização a Glória Perez por reportagem que relembrou 

morte de sua filha 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4199020ce85a1bdc832581bd005a1cdc
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/bc227421a25d8433832581d1006c0d69
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0b3c102e47fe53ac832581d1006965e6
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50759
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50759
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50757
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50757
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50755
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361077
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361042
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361076
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=361076
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Paciente-que-teve-seio-retirado-por-erro-em-diagnóstico-será-indenizada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Retificação-de-erros-de-cálculo-não-está-sujeita-à-preclusão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-nega-indenização-a-Glória-Perez-por-reportagem-que-relembrou-morte-de-sua-filha
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-nega-indenização-a-Glória-Perez-por-reportagem-que-relembrou-morte-de-sua-filha


 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ pune juízes por ameaças físicas e manipulação de processo 
• Novo cadastro de adoção tem auxílio tecnológico de Tribunais 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. 

 
Consulte no seguinte caminho: Banco do Conhecimento → Banco de Sentenças. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0068486-13.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 09/11/16 e p. 11/11/16 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85741-cnj-pune-juizes-por-ameacas-fisicas-e-manipulacao-de-processo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85733-cadastro-de-acao-sera-feito-com-auxilio-tecnologico-de-tribunais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-sentencas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D31C4972248F1ABA7910C884C0A1B4ACC5054E2E5C55


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal nº 9.190, de 01/11/2017 - Regulamenta o disposto no art. 20 da Lei 
nº 9.637, de 15/05/1998. 

 
• Decreto Federal nº 9.187, de 01/11/2017 - Regulamenta a prorrogação das 

concessões de geração de energia termelétrica de que trata a Lei nº 12.783, de 
11/01/2013, e dá outras providências. 

 
• Decreto Federal nº 9.186, de 01/11/2017 - Dispõe sobre a composição, a 

estruturação, as competências e o funcionamento do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável. 

 
• Medida Provisória nº 807, de 31/10/2017 - Altera a Lei nº 13.496, de 24/10/2017, 

que institui o Programa Especial de Regularização Tributária - Pert na Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Mês da Conciliação do TJRJ supera os 60% de acordos nos três primeiros dias 
• Justiça condena empresa aérea a indenizar passageiros 
• Justiça decreta prisão temporária de envolvidos em tráfico na Cidade Alta 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Recurso sobre leis municipais que proíbem sacolas plásticas tem repercussão geral 
• Suspensa decisão que rejeitou denúncia de lesão corporal contra mulher após 

retratação da vítima 
• Ministro nega mandado de segurança a ex-subprocuradora-geral da Justiça Militar 

acusada de improbidade administrativa 
• OAB questiona dispositivo do Código Penal que tipifica delito de desacato a agente 

público 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9190.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9186.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv807.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50754
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50742
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/51006
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360840
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360841
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360841
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360844
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360844
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360890
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360890


• Companheira de detento que tentou levar maconha ao presídio continua com visitas 
proibidas 

• Tribunal edita três novas súmulas 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ Serviço: quando o reconhecimento de firma é dispensado 
• Mês Nacional do Júri mobiliza tribunais estaduais 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0035805-84.2015.8.19.0001 - rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 31/10/2017 e 
p. 06/11/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Companheira-de-detento-que-tentou-levar-maconha-ao-presídio-continua-com-visitas-proibidas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Companheira-de-detento-que-tentou-levar-maconha-ao-presídio-continua-com-visitas-proibidas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tribunal-edita-três-novas-súmulas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85727-cnj-servico-quando-o-reconhecimento-de-firma-e-dispensado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85729-mes-nacional-do-juri-mobiliza-tribunais-estaduais-2
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=0004BA8948AED8D11089A5FE0FAC538BA43AC507190B0E34
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7767, de 31/10/2017 - institui, no âmbito do estado do rio de janeiro, 
a política estadual de incentivo e fomento à comercialização de alimentos em 
veículos de propulsão humana e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7765, de 31/10/2017 - Dispõe sobre a comercialização de utensílios 

infantis customizados com cristais e outros adornos em seu acabamento. 
 

• Lei Estadual nº 7763, de 31/10/2017 - Extingue serviços de Registro Civil de 
Pessoas Naturais de baixa viabilidade e altera o art. 81 da Lei 6230/2012. 

 
• Lei Estadual nº 7762, de 31/10/2017 - Altera dispositivos da Lei de Organização e 

Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro - LODJ e dá outras providências. 
 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ nega habeas corpus para integrantes da Força Jovem do Vasco da Gama 
• Desembargadores determinam que joalheira encerre venda de coleção 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Portarias do STF tratam da contagem de prazos processuais no feriado 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Relator mantém prisão preventiva dos irmãos Batista 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4199020ce85a1bdc832581bd005a1cdc
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d6594b62b941f608832581cb005cc7c4
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e5bb5ef31492b9ed832581cb005c4845
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c943210eb033da58832581cb005d5046
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50748
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50747
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360686
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-mantém-prisão-preventiva-dos-irmãos-Batista


 
 

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 os prazos processuais 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. 

 
Foram inseridos os seguintes atos (publicados) no mês de outubro de 2017: 

 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 259, DE 31/10/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 253, DE 10/10/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 252, DE 10/10/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 251, DE 10/10/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 250, DE 10/10/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 249, DE 10/10/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 248, DE 10/10/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 245, DE 04/10/2017 

 
 

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. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0071793-72.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 09/11/2016 e p. 
11/11/2016 

 
 

Fonte: DICAC 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (01/11/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 28, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a assalto na praça de pedágio, responsabilidade da 
concessionária de serviço público, obrigação de indenizar e ação de divórcio, casal 

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=0004BFA1FA44ADC6C3CAEFFC4F52E540C4F8C5054E2E5D0A
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000028&Version=1.0.3.50


de brasileiros residentes no exterior, casamento celebrado no Brasil, jurisdição 
internacional 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

• Medida Provisória nº 806, de 30/10/2017 - Dispõe sobre o Imposto sobre a Renda 
incidente sobre as aplicações em fundos de investimento. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Liminar garante espaço no Maracanã para Flamengo jogar em 2018 
• Justiça do Rio determina que Alexandre Frota e MBL apaguem postagens ofensivas 

a Caetano Veloso e Paula Lavigne 
• Consumidora é indenizada por falta de transparência em contrato feito com 

cooperativa 
• Lei que determina tipo sanguíneo no uniforme escolar é constitucional, decide TJRJ 
• TJRJ considera constitucional lei que determina instalação de câmeras em UTIs 
• Juiz da VEP manda apurar denúncias de supostas irregularidades em presídio 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Liminar suspende transferência de Sérgio Cabral para presídio federal em MS 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv806.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50745
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50743
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50743
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50739
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50739
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50737
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50738
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50906
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360589


NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Ministro nega liberdade a jovem acusado de crimes sexuais e extorsão pela internet 
• Ação de indenização por furto de joias empenhadas prescreve em cinco anos 
• Primeira Seção vai julgar seu primeiro recurso sob o rito do IAC 
• Mantida decisão que não reconheceu suspeição de juiz com base em histórico de 

julgados 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Justiça do Rio se antecipa e abre Semana Nacional de Conciliação 
• Tribunais julgam 19,7 mil processos de violência contra mulheres 
• Sem ordem judicial, PM não pode prender quem descumpre monitoramento 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Precedentes (Repercussão Geral, Recursos Repetitivos, IRDR e IAC) 
 

Comunicamos a atualização do quadro do Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas – IRDR, na página dos Precedentes, no seguinte 
caminho: www.tjrj.jus.br → Consultas → Banco do Conhecimento → Jurisprudência 
→ Precedentes. 

 
 

Fonte: Núcleo de Gerenciamento de Precedentes no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – NUGEPRJ 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0044610-58.2017.8.19.0000 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 24/10/2017 e p. 
26/10/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-nega-liberdade-a-jovem-acusado-de-crimes-sexuais-e-extorsão-pela-internet
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-indenização-por-furto-de-joias-empenhadas-prescreve-em-cinco-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-vai-julgar-seu-primeiro-recurso-sob-o-rito-do-IAC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-não-reconheceu-suspeição-de-juiz-com-base-em-histórico-de-julgados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-não-reconheceu-suspeição-de-juiz-com-base-em-histórico-de-julgados
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85724-justica-do-rio-se-antecipa-e-abre-semana-nacional-de-conciliacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85719-tribunais-julgam-19-7-mil-processos-de-violencia-contra-mulheres-3
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85721-sem-ordem-judicial-pm-nao-pode-prender-quem-descumpre-monitoramento
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3607547/irdr.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3607547/irdr.pdf
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004793D0F71FA26581AFA746021BD483398C50715074A0D


EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0000766-67.2014.8.19.0031 - Des(a). Suely Lopes Magalhães - Julgamento: 
25/10/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0159668-43.2016.8.19.0001 - Des(a). Sidney Rosa da Silva - Julgamento: 

24/10/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 
 

• 0011146-66.2016.8.19.0036 - Des(a). Sidney Rosa da Silva - Julgamento: 
24/10/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0020172-62.2017.8.19.0001 - Des(a). Siro Darlan de Oliveira - Julgamento: 

24/10/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 
 

• 0132628-86.2016.8.19.0001 - Des(a). Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes - 
Julgamento: 15/08/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.498, de 26/10/2017 - Acrescenta parágrafo único ao art. 16 da Lei 
nº 9.250, de 26/12/1995, para estabelecer que, após os idosos, os professores 
tenham prioridade para recebimento da restituição do imposto de renda da pessoa 
física. 

 
• Lei Federal nº 13.497, de 26/10/2017 - Altera a Lei nº 8.072, de 25/07/1990, para 

incluir o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito no rol dos 
crimes hediondos. 

 
• Decreto Federal nº 9.181, de 26/10/2017 - Altera do Decreto nº 9.109, de 

27/07/2017, que regulamenta a Lei Complementar nº 159, de 19/05/2017, que 
institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00502
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00463
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00504
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00409
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00294
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13498.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13497.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9181.htm


 
 

• Justiça mantém 69 torcedores da Força Jovem do Vasco em prisão preventiva 
• Desembargador participará de Congresso de Direito Processual Civil 
• Facebook terá de tirar do ar página ligada a suicídio de jovem 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Inconstitucional norma do RJ que prevê afastamento automático de governador por 
recebimento de denúncia 

• Defesa de Sérgio Cabral pede sua manutenção em presídio do RJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Não cabe pagamento de corretagem quando desistência da compra é motivada 
• Incidente de falsidade ideológica só é cabível se não gerar desconstituição de 

situação jurídica 
• Suspensos recursos sobre dano moral em casos de violência doméstica contra 

mulher 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ Serviço: o que fazem os oficiais de justiça? 
• Corregedor fala sobre comprometimento de juízes, em encontro de Salvador 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50734
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50733
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50732
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360445
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360445
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360493
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-cabe-pagamento-de-corretagem-quando-desistência-da-compra-é-motivada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Incidente-de-falsidade-ideológica-só-é-cabível-se-não-gerar-desconstituição-de-situação-jurídica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Incidente-de-falsidade-ideológica-só-é-cabível-se-não-gerar-desconstituição-de-situação-jurídica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensos-recursos-sobre-dano-moral-em-casos-de-violência-doméstica-contra-mulher
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensos-recursos-sobre-dano-moral-em-casos-de-violência-doméstica-contra-mulher
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85711-cnj-servico-o-que-fazem-os-oficiais-de-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85710-corregedor-fala-sobre-comprometimento-de-juizes-em-encontro-de-salvador


 
Pesquisa Selecionada 

 
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJRJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas por 
ramos do direito. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas. 

 
Direito de Família 

 
Alimentos 
Desconsideração da Personalidade Jurídica em Execução de Alimentos 
Exoneração de Alimentos - Filhos Maiores 
Pensão Alimentícia sobre Participação nos Lucros da Empresa 

 
Guarda 
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 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0269879-93.2009.8.19.0001 - rel. Des. Antônio Carlos Nascimento Amado, j. 
19/09/2017 e p. 30/10/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Mensagem de veto total nº 419 de 26/10/2017 - Projeto de Lei nº 152, de 2015 (nº 
3.624/08 na Câmara dos Deputados), que "Altera o art. 6º da Lei nº 10.826, de 
22/12/2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e 
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - SINARM, define crimes e dá outras 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/desconsideracao-personalidade-juridica-execucao-alimentos.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/exoneracao-de-alimentos-filhos-maiores.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/pensao-alimenticia-participacao-lucros-empresa.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2759078/suprimento-mudanca-domicilio.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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040A30146EE391A936C4E2D40668F49C17C5070823080E
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/Vet/VET-419.htm


providências, para conceder porte de arma aos integrantes dos quadros de pessoal 
de fiscalização dos departamentos de trânsito". 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Corregedor-Geral da Justiça do Rio de Janeiro é eleito para Comissão Executiva do 
Colégio Permanente de Corregedores-Gerais 

• Casal é indenizado depois de ter carro atolado por obras inacabadas 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Reconhecida repercussão geral de recurso que discute direito de juízes a licença-
prêmio 

• Ação da DPU pede indenização a dependentes de agentes de segurança mortos 
em serviço 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Falta de citação de vizinhos não gera nulidade absoluta em processo de usucapião 
• Mantida nulidade de sentenças em que não houve citação de litisconsorte 

necessário 
• Editora e jornalista devem indenizar empresário por conteúdo ofensivo de obra 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Estatísticos discutem padronização de dados do judiciário 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50729
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360306
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360306
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360192
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360192
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-citação-de-vizinhos-não-gera-nulidade-absoluta-em-processo-de-usucapião
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-nulidade-de-sentenças-em-que-não-houve-citação-de-litisconsorte-necessário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-nulidade-de-sentenças-em-que-não-houve-citação-de-litisconsorte-necessário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Editora-e-jornalista-devem-indenizar-empresário-por-conteúdo-ofensivo-de-obra
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85702-estatisticos-discutem-padronizacao-de-dados-do-judiciario


 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Ponto Facultativo 
 

Atualizamos o Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense com o 
Decreto nº 46.123, de 20/10/2017 (Publicação – 23/10/2017 – DORJ-I, n. 196, p. 1.) 
e o Aviso TJ 69, de 23/10/2017 (Publicação 24/10/2017 – DJERJ, ADM, n. 34, p. 
2.). 

 
Consulte o Informativo no seguinte caminho: Consultas → Banco do Conhecimento 
→ Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0050528-43.2017.8.19.0000 – rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho, j. 18/10/2017 e 
p. 20/10/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 184                 Divulgado em 26/10/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Integrantes de torcida organizada do Flamengo são detidos por briga antes de 
partida contra o Fluminense 

• Justiça nega ação de moradora que consumiu eletricidade e não pagou a conta 
• Estado ganha mais Centros de Solução de Conflitos 
• Justiça do Rio concede indenização a paciente agredido em clínica psiquiátrica 
• Auditoria da Justiça Militar concede liberdade provisória a PMs do caso da turista 

espanhola 
 

Fonte: DGCOM 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000403AB48585BC09B4BFF55C414A3786B3FC50711335248
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50725
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50725
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50722
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50721
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50720
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50902


 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Liminar suspende decisão que proibiu revista de noticiar recuperação judicial de 
empresa 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Devedor tem direito de propor ação de prestação de contas para apurar valores 
arrecadados em leilão 

• Petrobras não pode cobrar multa por descumprimento tolerado de contrato 
• Em seminário sobre compliance, ministro Barroso diz que mudanças são lentas, 

mas progressivas 
• Mais seis enunciados na página de Súmulas Anotadas 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Cármen Lúcia: Brasil ainda é patrimonialista e machista 
• Resolução de cotas para negros não vale em concurso de cartórios 
• Decisões do CNJ reforçam autonomia dos tribunais 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

PESQUISA SELECIONADA 
 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJRJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas por 
ramos do direito. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360191
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=360191
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Devedor-tem-direito-de-propor-ação-de-prestação-de-contas-para-apurar-valores-arrecadados-em-leilão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Devedor-tem-direito-de-propor-ação-de-prestação-de-contas-para-apurar-valores-arrecadados-em-leilão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Petrobras-não-pode-cobrar-multa-por-descumprimento-tolerado-de-contrato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-seminário-sobre-compliance,-ministro-Barroso-diz-que-mudanças-são-lentas,-mas-progressivas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-seminário-sobre-compliance,-ministro-Barroso-diz-que-mudanças-são-lentas,-mas-progressivas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mais-seis-enunciados-na-página-de-Súmulas-Anotadas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85699-carmen-lucia-brasil-ainda-e-patrimonialista-e-machista
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85682-resolucao-de-cotas-para-negros-nao-vale-em-concurso-de-cartorios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85685-decisoes-do-cnj-reforcam-autonomia-dos-tribunais-2


 
Direito Penal 

 
Conflito Aparente de Normas 
Princípio da Consunção - Estelionato e Uso de Documento Falso 

 
Crimes Contra a Vida 
Crimes Dolosos contra a Vida Praticados por Policiais Militares 

 
Crimes Contra a Honra 
Injúria Preconceituosa 

 
Crimes Contra o Patrimônio 
Furto de Energia Elétrica – Fraude no Medidor 
Furto de Uso 
Furto Mediante Abuso de Confiança 

 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
Medida Socioeducativa de Internação - Ato Infracional Análogo ao Tráfico de 
Drogas 

 
Princípios 
Princípio da Proporcionalidade - Aplicação de Majorantes no Furto Qualificado 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0406889-09.2014.8.19.0001 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 24/10/2017 e 
p.26/10/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 183                 Divulgado em 25/10/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.495, de 24/10/2017 - Altera dispositivos da Lei nº 9.503, de 
23/09/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para possibilitar ao proprietário 
cadastrar o principal condutor do veículo automotor no Registro Nacional de 
Veículos Automotores (Renavam), para fins de responsabilidade. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040A6B1CA1759C8A2E426D0A5ACDFFF6C7C50715074B3A
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13495.htm


 
• Lei Estadual nº 7754, de 20/10/2017 - Torna obrigatória a manutenção de exemplar 

do estatuto da criança e do adolescente (eca) nas escolas públicas e particulares de 
ensino do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7757, de 23/10/2017 - Garante, às mulheres vítimas de violência 

doméstica, do tráfico de pessoas ou de exploração sexual, prioridade nos 
programas habitacionais implementados pelo Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7759, de 23/10/2017 - Autoriza o Poder Executivo a determinar que 

todas as escolas e instituições de ensino, públicas e privadas, localizadas no 
Estado do Rio de Janeiro, procedam a instalação de placa informativa para a 
divulgação do telefone do conselho tutelar de sua circunscrição, do telefone 
designado pelo ato Anatel nº 42.078, de 29/01/2004, e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República/ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ determina suspensão do pedido de arresto para pagamento de servidores da 
Uerj 

• Mandados de pagamento devem ser priorizados nas serventias 
• Juiz da Infância manda Prefeitura reativar serviços para menores 
• Comerciante é condenada por injúria racial após ofender cliente 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma absolve denunciado por ter transmitido clandestinamente sinal de internet 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Quarta Turma confirma divisão de loteria ganha durante união com sexagenário, 
mas condiciona resto da partilha à prova de esforço comum 

• Conhecimento de embargos de declaração define redução de prescrição para réu 
idoso 

 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/096bef995c5dc267832581c3005b27ed
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fbf0cb7c4afc7f39832581c3005ccd39
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ec09544d303e3038832581c3005d5edd
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50716
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50716
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50712
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50711
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359974
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-confirma-divisão-de-loteria-ganha-durante-união-com-sexagenário,-mas-condiciona-resto-da-partilha-à-prova-de-esforço-comum
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-confirma-divisão-de-loteria-ganha-durante-união-com-sexagenário,-mas-condiciona-resto-da-partilha-à-prova-de-esforço-comum
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Conhecimento-de-embargos-de-declaração-define-redução-de-prescrição-para-réu-idoso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Conhecimento-de-embargos-de-declaração-define-redução-de-prescrição-para-réu-idoso


 
Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Prazos processuais serão prorrogados devido ao feriado de 03/11 
• CNJ divulga dados do Judiciário sobre violência contra a mulher 
• Corregedor apresenta ações para controle de salário de juízes 
• A desjudicialização é um caminho sem volta, diz juiz da Corregedoria Nacional 

 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 
 

Atualizamos a Página de Inconstitucionalidades Indicadas para divulgar os 
processos abaixo relacionados (art. 103, caput e parágrafo 1º e 109 do REGITJRJ e 
art. 28, parágrafo único da Lei nº 9.868/1999). Consulte o link no Banco do 
Conhecimento no seguinte caminho: Consultas → Banco do Conhecimento → 
Jurisprudência → Inconstitucionalidades Indicadas. 

 
0007877-94.2013.8.19.0045 - Des. Jessé Torres 
Lei Municipal nº 3.021, de 05/07/2013, artigos 1º, 2º e 3º, do Município de Resende. 
 
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Mandado de segurança. Lei municipal nº 
3021/2013, do Município de Resende, que dispõe sobre a contratação e a designação de um 
único funcionário para desempenhar, ao mesmo tempo, as funções de motorista e cobrador 
nos veículos de transporte público coletivo no Município de Resende...  
 
Fonte: Ofício nº 2476/2017-SETOE-SECIV 
0062723-31.2015.8.19.0000 - Des. Nagib Slaibi Filho 
Art. 36, XIV e art. 37, XI, da Lei Orgânica do Município de Natividade, promulgada em 
05/04/1990. 
Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 36, XIV e art. 37, XI, da Lei 
Orgânica do Município de Natividade, promulgada em 05/04/1990. Submissão de convênios, 
acordos e consórcios à prévia autorização legislativa. Questão pacificada na jurisprudência do 
STF e desta Corte de Justiça, no sentido de que a celebração de acordos e convênios é ato 
típico de gestão, reservado ao Chefe do Poder Executivo, de modo que a necessidade de 
autorização legislativa ofenderia o princípio da separação dos poderes... 
 
Fonte: Ofício nº 2473/2017-SETOE-SECIV 
0036141-91.2015.8.19.0000 - Des. Mauro Dickstein 
Lei nº 1.776, de 14/03/2013, do Município de Cordeiro. 
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1776, DE 14/03/2013, DO 
MUNICÍPIO DE CORDEIRO. DIPLOMA LEGAL QUE “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85683-prazos-processuais-serao-prorrogados-devido-o-feriado-de-3-11
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85640-cnj-publica-dados-sobre-violencia-contra-a-mulher-no-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85676-corregedor-apresenta-acoes-para-controle-de-salario-de-juizes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85675-a-desjudicializacao-e-um-caminho-sem-volta-diz-juiz-da-corregedoria-nacional
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201501700033
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500700226
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500700132


DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 37, 
INCISO IX, DA CONSTITUCIONAL FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”... 
 
Fonte: Ofício nº 2383/2017-SETOE-SECIV 
0037058-96.2004.8.19.0000 (2004.007.00125) - Des. Marlan de Moraes Marinho 
Lei nº 3711, de 15/12/2003, do Município do Rio de Janeiro. 
CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL 
INSTALAÇÕES DE CAIXAS ELETRÔNICOS EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS COM SISTEMA 
BRAILE E ÁUDIO. CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA MUNICIPAL... 
 
Fonte: Ofício nº 2374/2017-SETOE-SECIV 
0052763-51.2015.8.19.0000 - Des. Mauro Dickstein 
Lei nº 4.393, de 29/12/2014, do Município de Barra Mansa. 
 
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4393/2014, DO MUNICÍPIO 
DE BARRA MANSA. DIPLOMA LEGAL QUE “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O 
PROGRAMA CAPACITANDO O IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. PROJETO DE LEI 
DEFLAGRADO E PROMULGADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, APÓS A REJEIÇÃO DE 
VETO INTEGRAL DO PREFEITO, IMPORTANDO NA CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E 
ENCARGOS À ADMINISTRAÇÃO... 
 
Fonte: Ofício nº 2344/2017-SETOE-SECIV 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0042242-88.2008.8.19.0001 – rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 10/10/2017 
e p.20/10/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (25/10/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 13, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a violação sexual mediante fraude, com promessa de 
relacionamento futuro, ausência de fraude, face à não caracterização do crime, com 
a imposição da absolvição e utilização por participante de manifestação pública de 
aparelho que emite feixes de raio laser, acarretando obstrução do monitoramento 
do movimento popular por helicóptero da polícia militar, caracterização do crime, por 
expor a perigo e dificultar a navegação aérea. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=200400700125
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500700172
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D08AA5088235D0E7BC3B77F33DEC0F35C5070E28195B
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000013&Version=1.0.3.50


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

Boletim do Serviço de Difusão no 182                 Divulgado em 24/10/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal nº 9.179, de 23/10/2017 - Altera o Decreto nº 6.514, de 22/07/2008, 
que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e 
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, para 
dispor sobre conversão de multas. 

 
• Decreto Federal nº 9.177, de 23/10/2017 - Regulamenta o art. 33 da Lei nº 12.305, 

de 02/08/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e complementa 
os art. 16 e art. 17 do Decreto nº 7.404, de 23/12/2010 e dá outras 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Tenente da Policia Militar que atirou em carro com turistas tem liberdade provisória 
• Justiça do Rio determina arresto nas contas do Estado Rio para pagar servidores da 

Uerj 
• Justiça Itinerante realiza mais de 400 atendimentos no Complexo Penitenciário de 

Bangu 
 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Sexta Turma mantém prisão de oito vereadores de município cearense 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9179.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9177.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50708
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50706
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-mantém-prisão-de-oito-vereadores-de-município-cearense


 
 
 
 

• Cármen Lúcia cobra: Liberdade de expressão exige responsabilidade de juízes 
• Encontro reúne corregedores-gerais de Justiça de todo o país na Bahia 
• Corregedoria define exigências para quem pede documento em cartório 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

PESQUISA SELECIONADA 
 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJRJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas por 
ramos do direito. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas. 

 
Direito do Consumidor 
Contratos 
Imóvel em Construção - Atraso na Entrega 
Plano de Saúde - Mudança de Faixa Etária 

 
Relação de Consumo 
Cadastro de Restrição ao Crédito - Negativação Indevida 
Direito de Informação Adequada 
Empresas Aéreas - Atraso e Cancelamento de Voo 
Jazigo Perpétuo - Relação de Consumo 
Responsabilidade por Vício do Produto 

 
Fato do Produto ou Serviço 
Acidente de Consumo 
Consumidor por Equiparação 
Produto Defeituoso - Responsabilidade Solidária 

 
Responsabilidade Civil 
Acidente em Parque de Diversão 
Acidente em Rodovia Administrada por Concessionária de Serviço Público 
Acidente com Passageiro em Coletivo 
Acidente com Passageiro em Composição Férrea 
Acusação Indevida de Crime de Furto 
Agressão a Passageiro por Preposto de Transporte Público 
Assalto na Saída de Agência Bancária 
Bullying 
Cartão de Crédito Recusado/ Bloqueado no Exterior 
Supermercado - Acidentes 
Travamento de Porta Giratória em Agência Bancária 

 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85626-carmen-lucia-cobra-liberdade-de-expressao-exige-responsabilidade-de-juizes
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85625-encontro-reune-corregedores-gerais-de-justica-de-todo-o-pais-na-bahia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85622-corregedoria-define-exigencias-para-quem-pede-documento-em-cartorio


Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0033762-12.2017.8.19.0000 – rel. Des. Marcia Ferreira Alvarenga, j. 18/10/2017 e 
p. 20/10/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0013894-89.2015.8.19.0203 - Des(a). Claudio Tavares de Oliveira Junior - 
Julgamento: 18/10/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0020657-40.2015.8.19.0031 - Des(a). Joaquim Domingos de Almeida Neto - 

Julgamento: 17/10/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 
 

• 0005181-24.2009.8.19.0046 - Des(a). Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes - 
Julgamento: 17/10/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0005094-78.2016.8.19.0028 - Des(a). Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes - 

Julgamento: 17/10/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 
 

• 0010134-67.2015.8.19.0063 - Des(a). Siro Darlan de Oliveira - Julgamento: 
17/10/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

 
 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

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

Comunicamos, conforme publicado hoje (23/10/2017) no DJERJ, que os 
enunciados nos. 161 e 281 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foram revisados a fim de adequá-los ao 
Código de Processo Civil de 2015, passando a ter a seguinte redação: 

 
Verbete Sumular nº 161 
 “Questões atinentes a juros legais, correção monetária, prestações vincendas e 
condenação nas despesas processuais constituem matérias apreciáveis de ofício 
pelo Tribunal, ouvidas as partes, na forma do art. 10, do CPC/2015.” 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F51948925E559ED34742AEE1B0C5FDDFC50711486307
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00454
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00460
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00398
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00405
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00381


Referência: Processo Administrativo nº 0037427 70.2016.8.19.0000 – Julgamento 
em 07/08/2017 – Relator: Desembargador Antonio José Ferreira Carvalho. Votação 
por maioria. 

 
Verbete Sumular nº 281 
 “A cláusula geral pode ser aplicada de ofício pelo magistrado, ouvidas as partes, na 
forma do art. 10 do CPC/2015.” 
Referência: Processo Administrativo nº 0037427 70.2016.8.19.0000 – Julgamento 
em 07/08/2017 – Relator: Desembargador Antonio José Ferreira Carvalho. Votação 
por maioria. 

 
Informamos, ainda, que também foi publicado no DJERJ o cancelamento do 
Verbete Sumular nº 171 (“Os embargos de declaração podem ser interpostos 
contra decisões interlocutórias do juiz e monocráticas do relator). 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Assembleia da Oi é remarcada para o dia 10 de novembro 
• Justiça realiza a primeira audiência do processo criminal sobre a queda da ciclovia 

Tim Maia 
• Corregedor-geral da Justiça e três juízes auxiliares participam da última reunião 

zonal da OAB/RJ em 2017 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Determinada suspensão nacional de processos sobre revisão anual de servidores 
públicos 

• Norma sobre investigação criminal pelo Ministério Público é questionada pela OAB 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Rejeitado pedido de liberdade para ex-deputado Eduardo Cunha 
• Primeira Turma mantém decisão que concedeu auxílio-reclusão a dependentes de 

preso em regime domiciliar 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50702
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359780
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359780
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359581
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-pedido-de-liberdade-para-ex–deputado-Eduardo-Cunha
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-mantém-decisão-que-concedeu-auxílio–reclusão-a-dependentes-de-preso-em-regime-domiciliar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-mantém-decisão-que-concedeu-auxílio–reclusão-a-dependentes-de-preso-em-regime-domiciliar


NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Certidão negativa de dívida não pode ser exigida para registro de imóvel 
• Cármen Lúcia visitou 14 presídios em doze meses 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Conflitos de Competência indicados 
 

Atualizamos a Página de Conflitos de Competência Indicados no Banco do 
Conhecimento em atendimento ao art.6º a, parágrafo 3º do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro: “O acórdão que apreciar os conflitos 
de competência entre as Câmaras Cíveis e as Câmaras Cíveis Especializadas, 
desde que proferido por 17 (dezessete) ou mais votos, será de aplicação obrigatória 
para todos os Órgãos do Tribunal, e terá força de enunciado sumular.” Seguem, a 
título exemplificativo, algumas inserções: 

 
• 0035765-37.2017.8.19.0000 - Des. Gabriel Zefiro – Assunto: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADAS 
OFENSAS PERPETRADAS PELO SEGUNDO RÉU (ADVOGADO), QUANDO 
ATUOU NA DEFESA DA PRIMEIRA RÉ, EM PROCESSO ANTERIOR. CAUSA 
DE PEDIR QUE, NESTE FEITO, REFERE-SE À RESPONSABILIDADE CIVIL 
EXTRACONTRATUAL DO ADVOGADO, NO TRATO COM A PARTE 
CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA DO 
CONFLITO. Fonte: Ofício nº 2617/2017-SETOE-SECIV 

 
• 0024256-46.2016.8.19.0000 - Des. Adriano Celso Guimarães – Assunto: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – NÃO SE APLICA O CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS QUESTÕES QUE ENVOLVAM CONTRATO 
DE PLANO DE SAÚDE ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO, 
POR INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDENTE QUE NÃO 
SE ACOLHE. Fonte: Ofício nº 2602/2017-SETOE-SECIV 

 
• 0033014-77.2017.8.19.0000 - Des. Odete Knaack de Souza - CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CÂMARA CÍVEL E CÂMARA 
ESPECIALIZADA EM DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO AJUIZADA EM 
FACE DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. 
ENTENDIMENTO DO STJ, CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 563, NO 
SENTIDO DE QUE O CDC É APLICÁVEL ÀS ENTIDADES ABERTAS DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECORRÊNCIA DE SUSCITAÇÃO DE 
CONFLITOS DE COMPETÊNCIA SOBRE A MATÉRIA. POSSIBILIDADE DE 
DEMANDAS DE NATUREZA CONSUMERISTA SEREM JULGADAS POR 
CÂMARAS CÍVEIS COMUNS, CONFORME CONVENIÊNCIA E 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85605-certidao-negativa-de-divida-nao-pode-ser-exigida-para-registro-de-imovel
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85611-carmen-lucia-visitou-14-presidios-em-doze-meses
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/conflitos-de-competencia-indicados
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700802025
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600801060
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700801868


OPORTUNIDADE NORMATIVA (REGIMENTAL). EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO 
TJ/OE/RJ Nº10/2015, QUE ALTEROU O ART.6º-A, §2º, DO REGIMENTO 
INTERNO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EXCLUINDO DAS CÂMARAS 
CÍVEIS DE NUMERAÇÃO 23ª A 27ª OS PROCESSOS ORIUNDOS DE 
LITÍGIOS ENTRE INSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA OU 
FECHADA E SEUS PARTICIPANTES. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO, 
DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DA CÂMARA CÍVEL COMUM 
(SUSCITADA) PARA JULGAR A APELAÇÃO. Fonte: Ofício nº 2565/2017-
SETOE-SECIV 

 
• 0040174-56.2017.8.19.0000 - Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho - 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR 
PARTICIPANTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA FECHADA. DECLINAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA PARA UMA DAS CÂMARAS CÍVEIS ESPECIALIZADAS. 
SUSCITAÇÃO FUNDADA NA EXCLUSÃO DE TAIS CAUSAS DA 
COMPETÊNCIA CONSUMERISTA PELO REGIMENTO INTERNO (ART. 6º-A, 
§2º, III, INSERIDA PELA RESOLUÇÃO TJ/OE N.º 10/2015). NORMA QUE, 
AINDA QUE SUPERVENIENTE À INICIAL DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, 
PASSOU A VIGORAR ANTES DA REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO À CÂMARA 
ESPECIALIZADA. ATO QUE SE REGE PELAS SUAS DISPOSIÇÕES. 
INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE DE PREVENÇÃO REFERIDA NO AVISO 
TJRJ N.º 34/2015. ACOLHIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A 
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA. Fonte: Ofício nº 2562/2017-
SETOE-SECIV 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0027274-75.2016.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 09/11/2016 e p. 
11/11/2016 

 
 

Fonte: DICAC 
 
 
 
 

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

• TJ do Rio suspende ações que querem excluir ICMS das tarifas que integram a 
conta de energia 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700802291
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EF89124E79970F20BFD4C717703954B8C5054E2E4F0A
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50501


Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF julgará constitucionalidade de transporte individual de passageiros por meio de 
aplicativos 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Segunda Seção: decisão que nega provimento a agravo pode fixar honorários 
recursais 

• Juiz deve determinar emenda da inicial mesmo após contestação em ação civil 
pública 

• Quórum para excluir sócio majoritário por falta grave dispensa maioria de capital 
social 

• Não compete ao Ministério Público a função de curadoria especial de interditando 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• BNMP 2.0 começa a cadastrar presos e mandados de prisão no dia 25/10/2017 
• PJe: Juiz decide mais rápido em processo eletrônico, diz estudo 
• Metas do Judiciário: termina hoje consulta pública no portal do CNJ 
• Debates revelam problemas e soluções para temas do Poder Judiciário 
• Estudo identifica Justiça Restaurativa emergente e carregada de mitos 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas – 1ª Vice-Presidência 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359566
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359566
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção:-decisão-que-nega-provimento-a-agravo-pode-fixar-honorários-recursais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção:-decisão-que-nega-provimento-a-agravo-pode-fixar-honorários-recursais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juiz-deve-determinar-emenda-da-inicial-mesmo-após-contestação-em-ação-civil-pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juiz-deve-determinar-emenda-da-inicial-mesmo-após-contestação-em-ação-civil-pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quórum-para-excluir-sócio-majoritário-por-falta-grave-dispensa-maioria-de-capital-social
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quórum-para-excluir-sócio-majoritário-por-falta-grave-dispensa-maioria-de-capital-social
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-compete-ao-Ministério-Público-a-função-de-curadoria-especial-de-interditando
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85612-bnmp-2-0-comeca-a-cadastrar-presos-e-mandados-de-prisao-no-dia-25-10
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85610-pje-juiz-decide-mais-rapido-em-processo-eletronico-diz-estudo
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85609-metas-do-judiciario-termina-hoje-consulta-publica-no-portal-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85604-debates-revelam-problemas-e-solucoes-para-temas-do-poder-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85599-pesquisa-identifica-justica-restaurativa-emergente-e-carregada-de-mitos


 
Atualização 

 
Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massas Falidas 
referente à Companhia Mercantil e Industrial Ingá (massa falida). O quadro 
completo se encontra disponibilizado no Banco do Conhecimento em Informações 
das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda Instância / Consultas 
disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência. 

 
Companhia Mercantil e Industrial Ingá (massa falida) - 1ª Vara Cível de Itaguaí 

 
2ª Câmara 
• 0024234-18.1998.8.19.0000 (1998.002.02395) – Des. Gustavo Kuhl Leite 
• 0000319-96.1997.8.19.0024 (2002.001.06391) – Des. Sergio Cavalieri Filho 
• 0004806-36.2002.8.19.0024 (2005.001.04024) – Des. Mauricio Caldas Lopes 
• 0003229-57.2001.8.19.0024 (2005.001.08503) – Des. Elisabete Filizzola 
• 0004912-65.2005.8.19.0000 (2005.002.20673) – Des. Cristina Tereza Gaulia 
• 0000033-36.1988.8.19.0024 (2006.001.17861) – Des. Suimei Meira Cavalieri 
• 0063120-95.2012.8.19.0000 – DES. Jesse Torres Pereira Júnior 
• 0006468-25.2005.8.19.0024 – DES. Paulo Sérgio Prestes dos Santos 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0416175-74.2015.8.19.0001 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 17/10/2017 e p. 
19/10/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Decreto Federal nº 9.175, de 18/10/2017 - Regulamenta a Lei nº 9.434, de 
04/02/1997, para tratar da disposição de órgãos, tecidos, células e partes do corpo 
humano para fins de transplante e tratamento. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000427FDF66F62011B1233B21A506635271BC50711034D12
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9175.htm


 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Traficantes Nem e Zeu ficarão mais tempo em presídios federais 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro condiciona decisão sobre acordo de colaboração celebrado pela PF à 
definição do Plenário sobre a matéria 

• Relator determina medidas cautelares a denunciado relacionado a Eike Batista 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Trâmite de ação penal com impacto na esfera cível suspende prazo prescricional de 
pedido de indenização 

• Quarta Turma reconhece legitimidade de associação para exigir que Subway 
informe se produtos contêm glúten 

• STJ ordena afastamento imediato do desembargador Mauro Campello de suas 
funções no TJRR 

• Determinada prisão de conselheiro afastado do TCE e de ex-deputado condenados 
por peculato e lavagem de dinheiro no ES 

• Demora para reparar defeito de automóvel gera direito a restituição, mas não a 
dano moral 

• Corte Especial recebe denúncia e afasta conselheiro do TCSP 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Pesquisa revela frustração de mulheres vítimas de violência com a Justiça 
• Pesquisadores relatam dificuldades para acessar dados em tribunais 
• Pesquisa indica uso de ações coletivas para defesa de direitos individuais 
• Bancos e telefônicas são os mais acionados por consumidores na justiça 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49863
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359399
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359399
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359400
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Trâmite-de-ação-penal-com-impacto-na-esfera-cível-suspende-prazo-prescricional-de-pedido-de-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Trâmite-de-ação-penal-com-impacto-na-esfera-cível-suspende-prazo-prescricional-de-pedido-de-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-reconhece-legitimidade-de-associação-para-exigir-que-Subway-informe-se-produtos-contêm-glúten
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-reconhece-legitimidade-de-associação-para-exigir-que-Subway-informe-se-produtos-contêm-glúten
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-ordena-afastamento-imediato-do-desembargador-Mauro-Campello-de-suas-funções-no-TJRR
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-ordena-afastamento-imediato-do-desembargador-Mauro-Campello-de-suas-funções-no-TJRR
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinada-prisão-de-conselheiro-afastado-do-TCE-e-de-ex–deputado-condenados-por-peculato-e-lavagem-de-dinheiro-no-ES
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinada-prisão-de-conselheiro-afastado-do-TCE-e-de-ex–deputado-condenados-por-peculato-e-lavagem-de-dinheiro-no-ES
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Demora-para-reparar-defeito-de-automóvel-gera-direito-a-restituição,-mas-não-a-dano-moral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Demora-para-reparar-defeito-de-automóvel-gera-direito-a-restituição,-mas-não-a-dano-moral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-recebe-denúncia-e-afasta-conselheiro-do-TCSP
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85601-pesquisa-revela-frustracao-de-mulheres-vitimas-de-violencia-que-buscam-solucao-na-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85600-pesquisadores-relatam-dificuldades-para-acessar-dados-em-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85595-acoes-coletivas-estrategia-para-defesa-de-direitos-individuais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85594-bancos-e-telefonicas-sao-setores-mais-acionados-por-consumidores


 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça o inteiro teor da Petição Inicial na Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo nº 
0262867-47.2017.8.19.0001, em face de Administradora Nacional Ltda. A referida 
petição inicial versa sobre cobrança duplicada da taxa de remuneração no último 
mês de cada ano pela administradora de condomínio edilício. 

 
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o Banco do 
Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo 
número do processo. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0312174-72.2014.8.19.0001 – rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes 
Gonçalves de Oliveira, p. 11/10/2017 e p. 16/10/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 178                 Divulgado em 18/10/2017 
 
 
 

COMUNICADO 
 

Diante de algumas intercorrências quanto a abertura do “link” dos enunciados 
formulados na I Jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF), divulgados no 
boletim anterior, anexamos o referido nesta mensagem. 

 
 

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=000451824217C2CA8EB5D7E00203201726B8C5070E425A34


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.493, de 17/10/2017 - Estabelece o Produto Interno Verde (PIV), 
em cujo cálculo será considerado o patrimônio ecológico nacional. Mensagem de 
veto 

 
• Decreto Federal nº 9.172, de 17/10/2017 - Institui o Sistema de Registro Nacional 

de Emissões - Sirene, dispõe sobre os instrumentos da Política Nacional sobre 
Mudança do Clima a que se refere o inciso XIII do caput do art. 6º da Lei nº 12.187, 
de 29/12/2009, e altera o Decreto nº 7.390, de 09/12/2010, que regulamenta a 
referida Política. 

 
• Lei Estadual nº 7750 de 17/10/2017 - Altera a Lei 3663, de 05/10/2001, obriga as 

instituições financeiras localizadas nos estado do rio de janeiro a tomarem medidas 
de segurança em favor dos consumidores usuários de caixas eletrônicos. 

 
• Lei Estadual nº 7753 de 17/10/2017 - Dispõe sobre a instituição do programa de 

integridade nas empresas que contratarem com a administração pública do Estado 
do Rio de Janeiro e dá outras providencias. 

 
Fonte: Presidência da República/ALERJ 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Hospital é condenado por perder aliança de paciente durante cirurgia 
• Loja de eletrodomésticos é condenada a pagar indenização por danos morais 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 2ª Turma cassa decisão do CNJ que anulou concurso para delegação de cartórios 
no RJ 

• Mantido aumento de pena de microempresária condenada por sonegação de R$ 3,8 
milhões 

• HC garante liberdade a acusados de tráfico de pequena quantidade de droga 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13493.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-407.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-407.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9172.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c719d2d7378f180f832581b0007b961d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4199020ce85a1bdc832581bd005a1cdc
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49860
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49859
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359284
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359284
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359273
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359273
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359252


• Relator reconhece falta de fundamentação em prisão preventiva do filho de 
Fernandinho Beira-Mar 

• Uso exclusivo de imóvel é fator determinante para pagamento de aluguéis a ex-
cônjuge 

• Para STJ, feriado do Dia do Servidor é local e deve ser comprovado na interposição 
do recurso 

• Reincidência específica também pode ser compensada com confissão espontânea 
no cálculo da pena 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ analisa os resultados de pesquisas sobre o Judiciário 
• Metas do Judiciário melhoram produtividade nos tribunais 
• 29º Plenário Virtual começa na próxima sexta-feira (20/10/2017) 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Enunciados 
 

Os enunciados aprovados na I Jornada de Direito Processual Civil, pelo Centro de 
Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CJF) estão disponíveis no 
Banco do Conhecimento, no seguinte caminho: Consultas → Banco do 
Conhecimento → Jurisprudência → Enunciados → Enunciados de outros Órgãos – 
Por assunto → Direito Processual Civil – Conselho da Justiça Federal. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0013647-19.2013.8.19.0029 - rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto, j. 
21/09/2017 e 22/09/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-reconhece-falta-de-fundamentação-em-prisão-preventiva-do-filho-de-Fernandinho-Beira–Mar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-reconhece-falta-de-fundamentação-em-prisão-preventiva-do-filho-de-Fernandinho-Beira–Mar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Uso-exclusivo-de-imóvel-é-fator-determinante-para-pagamento-de-aluguéis-a-ex–cônjuge
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Uso-exclusivo-de-imóvel-é-fator-determinante-para-pagamento-de-aluguéis-a-ex–cônjuge
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-STJ,-feriado-do-Dia-do-Servidor-é-local-e-deve-ser-comprovado-na-interposição-do-recurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-STJ,-feriado-do-Dia-do-Servidor-é-local-e-deve-ser-comprovado-na-interposição-do-recurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reincidência-específica-também-pode-ser-compensada-com-confissão-espontânea-no-cálculo-da-pena
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reincidência-específica-também-pode-ser-compensada-com-confissão-espontânea-no-cálculo-da-pena
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85591-cnj-analisa-os-resultados-de-pesquisas-sobre-o-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85584-metas-do-poder-judiciario-melhoram-produtividade-nos-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85582-29-plenario-virtual-comeca-na-proxima-sexta-feira-20-10
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/enuciado-direito-processual-civil-cjf.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E1C5742B4192E54970BF914DD6CFF9F8C50704281A07


EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (18/10/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 27, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto ao erro médico, realização de cirurgia diversa da 
prescrita, negligência, culpa exclusiva do médico, dano material e dano moral 
caracterizados e erro de diagnóstico, internação indevida, dano moral configurado. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 177                 Divulgado em 17/10/2017 
 
 
 

COMUNICADO 
 

Informamos que foram aprovados 107 enunciados na I Jornada de Direito 
Processual Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da 
Justiça Federal (CEJ/CJF), no mês de agosto, em Brasília 

 
Tratam de temas como: parte geral, processo de conhecimento, tutelas de urgência, 
procedimentos especiais, recursos e precedentes judiciais, bem como execução e 
cumprimento de sentença. 

 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7747 de 16/10/2017 - Dispõe sobre reserva de vagas para 
população com hipossuficiência econômica nos concursos públicos para provimento 
de cargos efetivos e empregos públicos integrantes dos quadros permanentes de 
pessoal dos poderes executivo, legislativo e judiciário e das entidades da 
administração indireta do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7744, de 11/10/2017 - Dispõe sobre a doação de brinquedos, 

equipamentos e materiais de uso infanto-juvenil apreendidos para programas de 
amparo à criança e ao adolescente. 

 
• Lei Estadual nº 7743, de 11/10/2017 - Autoriza o poder executivo a adotar 

sinalização de advertência que informe a ocorrência de acidentes de trânsito nas 
rodovias do estado do rio de janeiro e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7742, de 11/10/2017 - Cria a política estadual de educação de 

consumo sustentável no Estado do Rio de Janeiro. 
 

Fonte: ALERJ 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000027&Version=1.0.3.50
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c806a524089ebfaa832581bc0065fe86
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/539a68a3506df3c1832581bc00650786
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/46dceea4a526008f832581bc0064cf2d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4de49b7e94717f9b832581bc0064901f


 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Mantida a prisão de comandante da UPP do Caju 
• Com iniciativa pioneira, TJRJ inaugura Central de Audiência de Custódia em Volta 

Redonda 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministra Cármen Lúcia e ministro da Educação discutem ações para jovens que 
cumprem medidas socioeducativas 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Sexta Turma não reconhece ilegalidade de interceptação que incriminou delegado e 
advogados 

• Foro competente para julgar ação de guarda é o que melhor atenda ao interesse da 
criança 

• Coparticipação de segurado após 30 dias de internação psiquiátrica não é abusiva 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Audiência de custódia chega a Volta Redonda (RJ) com central dedicada 
• Ouvidorias dos tribunais orientam cidadãos para conciliação 
• A política de combate à violência doméstica precisa chegar às crianças 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49855
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/50202
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359203
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359203
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-não-reconhece-ilegalidade-de-interceptação-que-incriminou-delegado-e-advogados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-não-reconhece-ilegalidade-de-interceptação-que-incriminou-delegado-e-advogados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Foro-competente-para-julgar-ação-de-guarda-é-o-que-melhor-atenda-ao-interesse-da-criança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Foro-competente-para-julgar-ação-de-guarda-é-o-que-melhor-atenda-ao-interesse-da-criança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Coparticipação-de-segurado-após-30-dias-de-internação-psiquiátrica-não-é-abusiva
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85579-audiencia-de-custodia-chega-a-volta-redonda-rj-com-central-dedicada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85575-ouvidorias-dos-tribunais-orientam-cidadaos-para-conciliacao-e-mediacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85576-a-politica-de-combate-a-violencia-precisa-chegar-as-criancas


 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0071166-68.2015.8.19.0000 - rel. Des. Gilberto Guarino, j. 09/11/2016 e p. 
11/11/2016 

 
 

Fonte: DICAC 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0005177-81.2014.8.19.0055 - Des(a). Joaquim Domingos de Almeida Neto - 
Julgamento: 10/10/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 176                 Divulgado em 16/10/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.491, de 13/10/2017 - Altera o Decreto-Lei nº 1.001, de 21/10/1969 
- Código Penal Militar. Mensagem de veto 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000464317AF509376328A440AA36DBBDEFE6C5054E593164
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00401
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-402.htm


NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• VEP comemora finalização da digitalização dos processos 
• Juiz mantém prisão de homem que ejaculou em mulher no trem 
• Justiça converte prisão provisória em preventiva de nove acusados por milícia em 

Duque de Caxias 
• Juiz concede liminar a motorista que utiliza Cabify 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF reafirma jurisprudência sobre critérios para aposentadoria especial de 
professor 

• Magistrados questionam norma sobre investigação criminal pelo MP 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Proprietário terá de responder por IPTU que deixou de ser pago pela prefeitura 
quando alugou seu imóvel 

• Na dissolução de união estável, é possível partilha de direitos sobre imóvel 
construído em terreno de terceiros 

• Informação veiculada em site de tribunal de origem leva Terceira Turma a 
reconhecer tempestividade de recurso 

• Juízo estadual é quem decide sobre necessidade de manter preso em penitenciária 
federal 

• Rejeitado pedido de ex-prefeito de Lages (SC) para anular provas obtidas em 
interceptação telefônica 

• Mantida incidência de ISS sobre prestação bancária de aval e fiança 
• Terceira Turma não vê fraude em alienação do controle de empresas do Grupo 

Ipiranga 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ Serviço: quais as vantagens de fazer parte do júri popular? 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49842
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49853
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49853
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49908
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359040
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=359040
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358960
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proprietário-terá-de-responder-por-IPTU-que-deixou-de-ser-pago-pela-prefeitura-quando-alugou-seu-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proprietário-terá-de-responder-por-IPTU-que-deixou-de-ser-pago-pela-prefeitura-quando-alugou-seu-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Na-dissolução-de-união-estável,-é-possível-partilha-de-direitos-sobre-imóvel-construído-em-terreno-de-terceiros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Na-dissolução-de-união-estável,-é-possível-partilha-de-direitos-sobre-imóvel-construído-em-terreno-de-terceiros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Informação-veiculada-em-site-de-tribunal-de-origem-leva-Terceira-Turma-a-reconhecer-tempestividade-de-recurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Informação-veiculada-em-site-de-tribunal-de-origem-leva-Terceira-Turma-a-reconhecer-tempestividade-de-recurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juízo-estadual-é-quem-decide-sobre-necessidade-de-manter-preso-em-penitenciária-federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juízo-estadual-é-quem-decide-sobre-necessidade-de-manter-preso-em-penitenciária-federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-pedido-de-ex–prefeito-de-Lages-(SC)-para-anular-provas-obtidas-em-interceptação-telefônica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-pedido-de-ex–prefeito-de-Lages-(SC)-para-anular-provas-obtidas-em-interceptação-telefônica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-incidência-de-ISS-sobre-prestação-bancária-de-aval-e-fiança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-não-vê-fraude-em-alienação-do-controle-de-empresas-do-Grupo-Ipiranga
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-não-vê-fraude-em-alienação-do-controle-de-empresas-do-Grupo-Ipiranga
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85570-cnj-servico-quais-as-vantagens-de-ser-jurado-do-juri-popular


• Corregedoria Nacional avalia atos delegados aos Cartórios de Notas 
• Número de mulheres presas multiplica por oito em 16 anos 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 e 
não substitui a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de 
Janeiro - DJERJ. 

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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0035225-17.2012.8.19.0209 – rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos, j. 
11/10/2017 e p. 16/10/2017 

 
 

Fonte: Décima Oitava Câmara Cível 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 175                 Divulgado em 11/10/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85562-corregedoria-nacional-avalia-atos-delegados-aos-cartorios-de-notas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85563-numero-de-mulheres-presas-multiplica-por-oito-em-16-anos
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=0004804101825935A4A66A1ED2BB79EF0529C5070E24304D


• Lei Federal nº 13.490, de 10/10/2017 - Altera o art. 53 da Lei nº 9.394, de 
20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre 
doações às universidades. 

 
• Lei Estadual nº 7727 de 09/10/2017 - Dispõe sobre a inserção de informações sobre 

os malefícios da automedicação no verso dos receituários médicos utilizados pela 
rede pública de saúde do estado do rio de janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7731 de 09/10/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

antecipação da quitação do IPVA quando da transferência de propriedade de 
veículos. 

 
• Lei Estadual nº 7734 de 09/10/2017 - Institui a política estadual de barreiras de 

segurança nas rodovias estaduais e federais no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7735 de 09/10/2017 - Dispõe sobre alterações na lei nº 5799, de 

20/08/2010, que institui o programa bolsa-atleta, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7736 de 09/10/2017 - Altera a Lei nº 3.486, de 01/11/2000, 

modificando o artº 1º e 3º na forma que menciona. 
 

• Lei Estadual nº 7737 de 09/10/2017 - Dispõe sobre a criação da política estadual de 
captação de doadores de sangue. 

 
• Lei Estadual nº 7738 de 09/10/2017 - Autoriza medidas de promoção de educação 

para o trânsito de bicicletas e similares, a serem implementadas pelo DETRAN/RJ. 
 

• Lei Estadual nº 7740 de 09/10/2017 - Altera a Lei nº 7010/2015, que dispõe sobre o 
sistema de revista de visitantes nos estabelecimentos prisionais do Estado do Rio 
de Janeiro e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República e ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Decretada a prisão preventiva de ex-presidente da Câmara de Casimiro de Abreu 
• Justiça decreta prisão preventiva de quatro milicianos em Duque de Caxias 
• Desembargadores obrigam Secretaria Estadual de Educação a emitir diploma de 

ensino médio para estudante 
• Estado do Rio terá que indenizar alunos de Colégio da PM vítimas de assédio 
• Liminares permitem que Cabify e 99 transportem passageiros 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13490.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c9d17af15a373f6c832581b500638e08
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/aaf71d15579e21e7832581b5006585be
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/932c783fd3862f3c832581b500699611
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/12d3e3eeff7b5410832581b5006a16b5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e2f7ab86891c1f96832581b5006a61fb
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/917dd539d57cdd6f832581b5006ae2ba
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/577b8a50c7924736832581b5006b6668
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b8c6ffd58d8e773c832581ae0067c603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49849
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49848
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49846
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49846
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49844
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49841


 
 

• 2ª Turma converte prisão preventiva de Eike Batista em medidas cautelares 
• 2ª Turma substitui por medidas cautelares prisão de empresário e ex-dirigente de 

federação do RJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• STJ terá expediente normal nesta sexta-feira (13) 
• Gravidez não justifica remarcação de teste físico em concurso público 
• Processo de conversão de união estável em casamento também pode ser iniciado 

na Justiça 
• Quarta Turma aumenta em cem salários mínimos indenização por fotos íntimas 

divulgadas na internet 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Mês da criança: CNJ na proteção de crianças e adolescentes 
• Judiciário reduz consumo de papel, energia elétrica e água em 2016 

 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Correlação dos Verbetes Sumulares 
 

A página Correlação dos Verbetes Sumulares e Enunciados do TJERJ com as 
Súmulas dos Tribunais Superiores está atualizada atualizadas até a súmula 379 do 
TJ, Súmula 592 do STJ, Súmula 736 do STF e Súmula vinculante STF nº 56, exceto 
a de nº 30. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento / Jurisprudência / 
Correlação dos Verbetes Sumulares e Enunciados do TJERJ com as Súmulas dos 
Tribunais Superiores. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358655
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358688
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358688
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-terá-expediente-normal-nesta-sexta–feira-(13)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Gravidez-não-justifica-remarcação-de-teste-físico-em-concurso-público
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Processo-de-conversão-de-união-estável-em-casamento-também-pode-ser-iniciado-na-Justiça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Processo-de-conversão-de-união-estável-em-casamento-também-pode-ser-iniciado-na-Justiça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-aumenta-em-cem-salários-mínimos-indenização-por-fotos-íntimas-divulgadas-na-internet
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-aumenta-em-cem-salários-mínimos-indenização-por-fotos-íntimas-divulgadas-na-internet
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85504-mes-da-crianca-cnj-na-protecao-de-criancas-e-adolescentes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85547-judiciario-reduz-consumo-de-papel-energia-eletrica-e-agua-em-2016
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento


 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0337438.33.2010.8.19.0001 – rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos, j. 
04/10/2017 e p. 05/10/2017 

 
 

Fonte: Décima Oitava Câmara Cível 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (11/10/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 26, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a disparo de arma de fogo, lesão provocada em 
terceiro, alegação de legítima defesa, irrelevância, obrigação de indenizar, 
possibilidade do exercício do direito de regresso contra o ofensor do qual se 
defendeu o réu e procedimento administrativo disciplinar contra inspetor de polícia 
no exercício de mandato eletivo, ilícito penal, pena de demissão, manutenção da 
decisão. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 174                 Divulgado em 10/10/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7712 de 06/10/2017 - Estabelece penalidades administrativas aos 
clubes de futebol cujas torcidas praticarem atos de racismo em estádios do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7714 de 09/10/2017 - Altera o art. 66 da Lei nº 443, de 01/07/1981, 

que "dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-militares do Estado do Rio de Janeiro e 
dá outras providências", e o art. 63 da Lei nº 880, de 25/07/1985, que "dispõe sobre 
o Estatuto dos Bombeiros-militares do Estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências". 

 
• Lei Estadual nº 7715 de 09/10/2017 - Dispõe sobre a remoção da agente de 

segurança pública durante o período de gestação ou de aleitamento materno. 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3882820/boletim-sedif-n-175-2017.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000026&Version=1.0.3.50
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/eb1a6ea67059d38d832581b5005cb260
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ccb7e3681b7ac1d2832581b5005cd817
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ef6c43a0c27d13ef832581b5005d3e9a


• Lei Estadual nº 7716 de 09/10/2017 - Dispõe sobre o incentivo ao conhecimento 
tecnológico e à atividade inventiva, e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7717 de 09/10/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade do pagamento 

de IPVA dos veículos de propriedade dos servidores do Estado do Rio de Janeiro 
para realizar vistoria no DETRAN/RJ. 

 
• Lei Estadual nº 7718 de 09/10/2017 - Dispõe sobre a inadimplência do Imposto 

sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 
 

• Lei Estadual nº 7719 de 09/10/2017 - Dispõe sobre a transparência na execução 
orçamentária do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7720 de 09/10/2017 - Modifica a Lei nº 4.223, de 24/11/2003, que 

"determina obrigações às agências bancárias, no Estado do Rio de Janeiro, em 
relação ao atendimento dos usuários e dá outras providências". 

 
• Lei Estadual nº 7721 de 09/10/2017 - Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa 

de manutenção e operação das estações de tratamento de esgoto das unidades 
habitacionais dos condomínios do programa de arrendamento residencial (par) pela 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE). 

 
• Lei Estadual nº 7722 de 09/10/2017 - Acrescenta o art. 2-a à Lei nº 5.841, de 

01/12/2010, para garantir, aos moradores do Cantagalo, Pavão e Pavãozinho, o uso 
gratuito dos elevadores de acesso. 

 
• Lei Estadual nº 7723 de 09/10/2017 - Dispõe sobre o pagamento de meia tarifa de 

estacionamento para estudantes. 
 

• Lei Estadual nº 7724 de 09/10/2017 - Institui a prática do cine clube nas escolas 
públicas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7725 de 09/10/2017 - Autoriza o Poder Executivo a realizar 

compensação de dívidas de IPVA com créditos dos salários atrasados dos 
servidores do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7726 de 09/10/2017 - Dispõe sobre o cadastro estadual de alunos 

com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na 
educação superior, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça do Rio suspende alíquota da previdência de 14% para professores e 
servidores da educação 

• 7ª Vara Empresarial do TJRJ publica regras para Assembleia Geral de Credores da 
Oi 

• Ex-prefeito de Nova Friburgo é condenado por não cumprir ordem judicial 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/15a99636b3c938f7832581b5005dc020
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/72268b25a270909f832581b5005e2db2
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/921b4a307b7bfd74832581b5005e9e1e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b8530bc7e69ee053832581b5005ef95c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/135972a310be1c56832581b5005f452b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/99732a60e962ec74832581b5005fd92d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0f716b0cb255538b832581b500602a17
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/10efe028b50ae10a832581b500609ad7
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d4c5ed0baec1c603832581b500610047
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4a8cec1746ce7446832581b500615a56
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/958c2bd04138a329832581b500633d10
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49840
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49840
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49839
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49839
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49837


• Portador de HIV terá Riocard liberado pelo Município do Rio 
• Restaurante no Recreio é obrigado a fazer reformas por causa de som alto 
• Justiça concede alvará para filhos de Garrincha receberem prêmio 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Confederação questiona normas que proíbem exercício da advocacia aos 
servidores de MP estadual 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Registro em Conselho de Educação Física não é exigido para aulas de pole dance 
• Sessões de psicoterapia que ultrapassam cobertura de plano de saúde devem ser 

custeadas por coparticipação 
• Negada liberdade a ex-chefe da Casa Civil de Mato Grosso 
• Idosa consegue o direito de administrar sua parte em conta conjunta bloqueada 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Nepotismo em cartório: decisão entre lei e Constituição 
• Cármen Lúcia deu posse a três conselheiros do CNJ 
• CNJ diz que Tribunais podem designar juízes para as comarcas 
• Contratação de terceirizados na Justiça do Rio ocorreu dentro da lei 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49836
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49835
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49834
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358535
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358535
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Registro-em-Conselho-de-Educação-Física-não-é-exigido-para-aulas-de-pole-dance
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sessões-de-psicoterapia-que-ultrapassam-cobertura-de-plano-de-saúde-devem-ser-custeadas-por-coparticipação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sessões-de-psicoterapia-que-ultrapassam-cobertura-de-plano-de-saúde-devem-ser-custeadas-por-coparticipação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-liberdade-a-ex–chefe-da-Casa-Civil-de-Mato-Grosso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Idosa-consegue-o-direito-de-administrar-sua-parte-em-conta-conjunta-bloqueada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85548-nepotismo-em-cartorio-decisao-entre-lei-e-constituicao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85541-carmen-lucia-deu-posse-a-tres-conselheiros-do-cnj-2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85531-cnj-reafirma-autonomia-de-tj-para-designar-juizes-para-comarcas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85538-contratacao-de-terceirizados-na-justica-do-rio-ocorreu-dentro-da-lei-2


 
Acórdãos selecionados por desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. A página do Desembargador Werson Franco Pereira Rêgo 
foi atualizada com o acórdão na Ação Civil Pública nº 0096382-
59.2014.8.19.0002(2017.001.45354). 

 
Acesse no Banco do Conhecimento / Jurisprudência / Acórdãos Selecionados por 
Desembargador 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0021588-57.2016.8.19.0209 - rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes 
Gonçalves de Oliveira - j. 05/10/2017 e p. 06/10/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0018907-31.2015.8.19.0054 - Des(a). Luiz Zveiter - Julgamento: 03/10/2017 - 
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 

 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 173                 Divulgado em 09/10/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.489, de 06/10/2017 - Altera a Lei nº 8.935, de 18/11/1994 - Lei dos 
Cartórios, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre 
serviços notariais e de registro. Mensagem de veto 

 
• Lei Federal nº 13.488, de 06/10/2017 - Altera as Leis nos 9.504, de 30/09/1997 (Lei 

das Eleições), 9.096, de 19/09/1995, e 4.737, de 15/07/1965 (Código Eleitoral), e 
revoga dispositivos da Lei nº 13.165, de 29/09/2015 (Minirreforma Eleitoral de 
2015), com o fim de promover reforma no ordenamento político-eleitoral. Mensagem 
de veto 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/werson-franco-pereira-rego
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
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=00048B297072C3F2910D95B3A8DBE042E024C5070B183335
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00458
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13489.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-381.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13488.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-380.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-380.htm


• Lei Federal nº 13.487, de 06/10/2017 - Altera as Leis nos 9.504, de 30/09/1997, e 
9.096, de 19/09/1995, para instituir o Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC) e extinguir a propaganda partidária no rádio e na 
televisão. Mensagem de veto 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Corregedor-geral da Justiça se reúne com juízes e advogados da região de Rio 
Bonito 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Negada soltura de empresário do RJ acusado de crimes ligados ao ex-governador 
Sérgio Cabral 

• Associação de consumidores não tem legitimidade para propor ADI contra Estatuto 
da OAB 

• HC é inviável para pleitear direito de receber visita em prisão, decide ministro 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Mantida decisão do STJ que, por força da coisa julgada, incluiu comissões integrais 
no cálculo de lucros cessantes 

• Candidato aprovado dentro do número de vagas que não foi nomeado receberá 
indenização de R$ 20 mil 

• Bandeirantes não terá de exibir íntegra de gravação feita em prefeitura do interior 
paulista 

• Empresa de ônibus pagará indenização a filhas de vítima de acidente 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13487.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-379.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49906
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49906
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358511
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358511
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358504
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358504
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358397
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-do-STJ-que,-por-força-da-coisa-julgada,-incluiu-comissões-integrais-no-cálculo-de-lucros-cessantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-do-STJ-que,-por-força-da-coisa-julgada,-incluiu-comissões-integrais-no-cálculo-de-lucros-cessantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Candidato-aprovado-dentro-do-número-de-vagas-que-não-foi-nomeado-receberá-indenização-de-R$-20-mil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Candidato-aprovado-dentro-do-número-de-vagas-que-não-foi-nomeado-receberá-indenização-de-R$-20-mil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Bandeirantes-não-terá-de-exibir-íntegra-de-gravação-feita-em-prefeitura-do-interior-paulista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Bandeirantes-não-terá-de-exibir-íntegra-de-gravação-feita-em-prefeitura-do-interior-paulista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-de-ônibus-pagará-indenização-a-filhas-de-vítima-de-acidente


 
 

• Começa hoje a consulta pública sobre Metas do Judiciário para 2018 
• CNJ Serviço: o que significam guarda, poder familiar e tutela 
• CNJ considera regular alvará de pagamento no nome da parte 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Precedentes 
(Repercussão Geral, Recursos Repetitivos, IRDR, IAC...) 

 
Comunicamos a atualização do quadro do Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas – IRDR, na página dos Precedentes, no site Institucional 
(www.tjrj.jus.br/Precedentes). 

 
Destacamos a atualização do IRDR nº 0032321-30.2016.8.19.0000, Tema 6, da 
Relatoria da Desembargadora Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de 
Oliveira, com o registro do transito em julgado em 11/09/2017. 

 
Navegue na página Banco do Conhecimento e acesse a página dos Precedentes. 

 
 

Fonte: Núcleo de Gerenciamento de Precedentes no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - NUGEPRJ 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0026558-16.2014.8.19.0001 - rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j. 03/10/2017 e 
p. 05/10/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85539-comeca-hoje-a-consulta-publica-sobre-metas-do-judiciario-para-2018
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85530-cnj-servico-o-que-significam-guarda-poder-familiar-e-tutela-5
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85532-cnj-considera-regular-alvara-de-pagamento-no-nome-da-parte
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes1
http://www.tjrj.jus.br/Precedentes
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201629100068
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040B9430F1515EF75A280A72B8D75D6C58C507095E6124


 
• Liminar suspende aumento da previdência para professores da Uerj 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro suspende decisão que determinou a retirada de notícia de site 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Dúvida sobre cabimento do recurso especial inviabiliza pedido de suspensão em 
IRDR 

• Negado recurso em habeas corpus do empresário Sérgio Nahas 
• Mantida decisão que substituiu penhora da marca Gradiente por imóvel 
• Direito de ação por inadimplemento de obrigação contratual entre empresas 

prescreve em três anos 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ reafirma autonomia de TJ para designar juízes para comarcas 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49826
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358339
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dúvida-sobre-cabimento-do-recurso-especial-inviabiliza-pedido-de-suspensão-em-IRDR
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dúvida-sobre-cabimento-do-recurso-especial-inviabiliza-pedido-de-suspensão-em-IRDR
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-recurso-em-habeas-corpus-do-empresário-Sérgio-Nahas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-substituiu-penhora-da-marca-Gradiente-por-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direito-de-ação-por-inadimplemento-de-obrigação-contratual-entre-empresas-prescreve-em-três-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direito-de-ação-por-inadimplemento-de-obrigação-contratual-entre-empresas-prescreve-em-três-anos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85531-cnj-reafirma-autonomia-de-tj-para-designar-juizes-para-comarcas
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


 
Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0096382-59.2014.8.19.0002 – rel. Des. Werson Rêgo, j. 04/10/2017 e p. 06/10/2017 
 
 

Fonte: Gabinete do Des. Werson Rêgo 
 
 
 
 

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

• Justiça decide que não cabe à Santa Casa transferir título de propriedade de jazigo 
• Justiça aceita denúncia contra tenente-coronel acusado de receber propina 
• Justiça condena editora Record a pagar indenização ao ilustrador Darel 
• Juiz proíbe retorno de presos perigosos ao Rio sem sua concordância 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Negado recurso de ex-prefeito de Mangaratiba (RJ) condenado por organização 
criminosa 

• Ministro rejeita HC impetrado em favor de Carlinhos Cachoeira 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042CDFC770A849812877E9B18A83D3627FC5070A580E22
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49821
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49820
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49816
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49817
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358157
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358157
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=358214


• Emissora e apresentador são condenados a indenizar adolescente exibido em 
reportagem 

• STJ determina retorno de processo ao tribunal de origem para aguardar decisão do 
STF em repercussão geral 

• Decretada perda de cargo de desembargador do TJ de Roraima 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Judiciário reduziu consumo de papel, energia e água em 2016 
• CNJ faz consulta pública sobre Metas do Poder Judiciário para 2018 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 setembro de 2017. 

 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 244, DE 28/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 243, DE 28/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 242, DE 27/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 241, DE 27/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 240, DE 26/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 239, DE 25/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 237, DE 22/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 236, DE 21/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 235, DE 21/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 234, DE 21/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 233, DE 18/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 231, DE 15/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 230, DE 15/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 229, DE 15/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 228, DE 15/09/2017 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Emissora-e-apresentador-são-condenados-a-indenizar-adolescente-exibido-em-reportagem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Emissora-e-apresentador-são-condenados-a-indenizar-adolescente-exibido-em-reportagem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-determina-retorno-de-processo-ao-tribunal-de-origem-para-aguardar-decisão-do-STF-em-repercussão-geral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-determina-retorno-de-processo-ao-tribunal-de-origem-para-aguardar-decisão-do-STF-em-repercussão-geral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decretada-perda-de-cargo-de-desembargador-do-TJ-de-Roraima
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85513-cnj-faz-consulta-publica-sobre-metas-do-poder-judiciario-para-2018
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203858&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203857&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203828&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203827&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203826&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203772&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203753&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203743&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203742&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203741&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203672&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203639&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203636&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203633&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203631&integra=1


• ATO EXECUTIVO TJ N. 227, DE 15/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 226, DE 15/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 225, DE 15/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 224, DE 15/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 223, DE 13/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 221, 13/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 220, DE12/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 219, DE 12/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 218, DE 06/09/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 216, DE 30/08/2017 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0036598-86.2016.8.19.0001 - rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 
03/10/2017 e 05/10/2017 

 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

Comunicamos que foram publicados hoje (04/10/2017) no DJERJ as seguintes 
alterações na Súmula de Jurisprudência Predominante do TJRJ e nos Enunciados 
do AVISO TJ nº 15/2015 - Conflitos de Competência entre as Câmaras Cíveis e 
Câmaras Cíveis especializadas em Direito do Consumidor (eficácia vinculante), a 
saber: 

 
REVISÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 332 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203647&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203646&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203645&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203642&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203594&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203592&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203558&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203557&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203528&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203447&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=000429E1C2F34A440B589AE85614D89E729BC5070A140843


 
VERBETE SUMULAR 332 (NOVA REDAÇÃO): 
“No caso de endosso translativo, endossante e endossatário respondem 
solidariamente pelo protesto indevido de título de crédito com vício formal anterior à 
transmissão.” 

 
Referência: Processo Administrativo nº 0039883-90.2016.8.19.0000 – Julgamento 
em 03/07/2017 – Relator: Desembargador Camilo Ribeiro Rulière. Votação 
unânime. 

 
Leia a Íntegra do Acórdão clicando aqui 

 
 

CANCELAMENTO DE VERBETE SUMULAR Nº 277 
O Verbete nº. 277 (“No contrato de arrendamento mercantil, a mora é comprovada 
através da notificação realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos.”) da Súmula 
de Jurisprudência Predominante do TJERJ, foi cancelado, conforme decisão do 
Órgão Especial no Processo Administrativo nº 0039883-90.2016.8.19.0000. 
Julgamento em 03/07/2017. Relator: Desembargador Camilo Ribeiro Rulière. 
Votação unânime. (Acórdão publicado em 18/07/2017). 
Leia a Íntegra do Acórdão clicando aqui 

 
CANCELAMENTO DO ENUNCIADO 74, DO AVISO TJ Nº 15/2015 
Foi cancelado o Enunciado 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”.) do Aviso TJ nº 
15/2015, nos termos do voto do Relator Gabriel de Oliveira Zefiro, nos autos do 
Processo Administrativo nº 0020623-90.2017.8.19.0000. 

 
Leia a íntegra do Aviso TJ nº 66/2017 

 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.486, de 03/10/2017 - Altera o art. 8º da Lei nº 8.078, de 
11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), para dispor sobre os deveres do 
fornecedor de higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de 
produtos ou serviços e de informar, quando for o caso, sobre o risco de 
contaminação. 

 
Fonte: Presidência da República 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Juiz do Tribunal de Justiça do Rio participará de debate sobre medidas 
socioeducativas na Câmara dos Vereadores 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000033
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042C6EC73D0FE506CD8077CFA7F0C60B55C50643484D1C
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000033
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042C6EC73D0FE506CD8077CFA7F0C60B55C50643484D1C
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201724000008
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203948&integra=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13486.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49811
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49811


 
 
 

• Ministro nega liminar que pedia transferência de presos há mais de 2 anos em 
penitenciárias federais para estados 

• Disputa por propriedade de ilha do rio Paraíba do Sul é remetida à Justiça Federal 
no RJ 

• 1ª Turma: imunidade tributária de livros, jornais e periódicos não atinge maquinários 
e insumos 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Anatel não consegue suspender assembleia geral de credores da Oi marcada para 
a próxima semana 

• Compartilhamento de infraestrutura por empresas de telecomunicações não 
caracteriza sublocação 

• Bahia terá de indenizar jornal discriminado na distribuição de verba publicitária 
• Determinada averbação de informações sobre união estável em certidão de óbito 

 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Legislação Ambiental Municipal 
 

A página disponibiliza o acesso a mais de 500 links a Legislações Municipais 
ambientais do Estado do Rio de Janeiro, com o índice analítico e remissivo. 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 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0055130-14.2016.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 09/11/2016 e p. 
11/11/2016 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357985
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357985
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357951
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357951
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357939
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357939
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Anatel-não-consegue-suspender-assembleia-geral-de-credores-da-Oi-marcada-para-a-próxima-semana
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Anatel-não-consegue-suspender-assembleia-geral-de-credores-da-Oi-marcada-para-a-próxima-semana
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Compartilhamento-de-infraestrutura-por-empresas-de-telecomunicações-não-caracteriza-sublocação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Compartilhamento-de-infraestrutura-por-empresas-de-telecomunicações-não-caracteriza-sublocação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Bahia-terá-de-indenizar-jornal-discriminado-na-distribuição-de-verba-publicitária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinada-averbação-de-informações-sobre-união-estável-em-certidão-de-óbito
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004367FA676E6CD47B759A7BB48FF440149C5054E2E5B33


 
Fonte: EJURIS 

 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (04/10/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 25, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto ao acesso à informação pelo Poder Legislativo no 
tocante as isenções fiscais no Estado do Rio de Janeiro, com indeferimento pela 
autoridade coatora, segurança concedida e alimentos, não incidência na pensão 
alimentícia de verbas extraordinárias oriundas de programa de demissão voluntária. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 169                 Divulgado em 03/10/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.485, de 02/10/2017 - Dispõe sobre o parcelamento de débitos 
com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a 
revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal; altera 
a Lei nº 9.796, de 05/05/1999; e dá outras providências. Mensagem de veto 

 
• Lei Estadual nº 7698, de 28/09/2017 - Autoriza o poder executivo a celebrar termos 

aditivos ao contrato firmado com a união, com base na lei federal nº 9.496, de 
11/09/1997, para adoção das condições estabelecidas pela lei complementar 
federal nº 148, de 25/11/2014, pela lei complementar federal nº 156, de 28/12/2016 
e pela lei complementar federal nº 159 de 19/05/2017. 

 
• Lei Estadual nº 7700, de 29/09/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, 

clínicas e laboratórios utilizarem protetor de pescoço em pacientes que serão 
submetidos a exames de raio x odontológico, mamografia ou tomografia, e dá 
outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7702, de 02/10/2017 - Proíbe a exposição da vida dos bancários de 

bancos públicos e privados e seus familiares. 
 

• Lei Estadual nº 7705 de 02/10/2017 - Veda a exposição do consumidor a 
constrangimento no uso do cartão magnético e dá outras providências. 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000025&Version=1.0.3.50
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-371.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/11e045ea232ff6d3832581ae0067ca87
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/68141cc70d28b478832581ae0068a0c0
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/985a6ef004a40a69832581ae006cf729
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b7f3c61a1e5c10f6832581a8005f3297


 
 

Fonte: Presidência da República e ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Desembargadores do TJ consideram constitucional Lei que dá prioridade a obesos 
• Justiça decreta inconstitucional aumento do Bilhete Único Intermunicipal 
• American Airlines será obrigada a indenizar passageira depois de adiamento de voo 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Suspensa decisão do CNMP sobre permuta entre membros de Ministérios Públicos 
estaduais 

• Suspensa execução provisória da pena de condenado com direito de recorrer em 
liberdade 

• Ministro nega seguimento a mandado de segurança de promotor punido pelo CNMP 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Hospital terá de indenizar mãe pela má prestação de serviços durante o parto 
• Mantida prisão preventiva de veterinário denunciado na Operação Carne Fraca 
• Ministro suspende reintegração de posse de terreno que abriga Projeto Quixote 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Arnaldo Hossepian é reconduzido ao cargo de conselheiro do CNJ 
• Metade do Judiciário oferece cursos abertos ao público 

 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49810
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49805
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357753
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357753
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357751
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357751
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357886
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Hospital-terá-de-indenizar-mãe-pela-má-prestação-de-serviços-durante-o-parto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-preventiva-de-veterinário-denunciado-na-Operação-Carne-Fraca
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-suspende-reintegração-de-posse-de-terreno-que-abriga-Projeto-Quixote
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85507-arnaldo-hossepian-e-reconduzido-ao-cargo-de-conselheiro-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85496-metade-dos-tribunais-oferecem-cursos-abertos-ao-publico


 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça a liminar proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Guilherme Schilling Pollo 
Duarte, referente aos autos do processo nº 0226769-63.2017.8.19.0001, que 
determinou o afastamento do “... GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL TORCIDA 
ORGANIZADA FÚRIA JOVEM DO BOTAFOGO, e todos os seus integrantes 
(associados, membros ou integrantes de fato) de frequentar os locais onde sejam 
realizados eventos esportivos e seu entorno em um raio de 5.000 (cinco mil) metros, 
utilizando elementos identificadores, indumentárias ou acessórios, desenhos ou 
equivalentes, integrante identificado, além de sua retirada compulsória do local 
onde esteja sendo realizado o evento, PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO ...” (integra 
da liminar) 

 
Para conhecimento do inteiro teor da Petição Inicial proposta pelo Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro no processo supracitado, basta acessar o 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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0039121-40.2017.8.19.0000 - rel. Des. Cristina Tereza Gaulia - j. 26/09/2017 e p. 
29/09/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0158279-91.2014.8.19.0001 - Des(a). Claudio Tavares de Oliveira Junior - 
Julgamento: 28/09/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0020301-75.2015.8.19.0021 - Des(a). Claudio Tavares de Oliveira Junior - 

Julgamento: 28/09/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL 
 

• 0032512-80.2015.8.19.0042 - Des(a). Suimei Meira Cavalieri - Julgamento: 
26/09/2017 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0031278-21.2017.8.19.0001 - Des(a). Antonio Jayme Boente - Julgamento: 

19/09/2017 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 
 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20170011858881&FORMA=2&SEF=1&JOB=14015&PAL=&CNJ=20170011858881
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20170011858881&FORMA=2&SEF=1&JOB=14015&PAL=&CNJ=20170011858881
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20170011858881&FORMA=1&SEF=1&JOB=14015&PAL=&CNJ=20170011858881
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=00040A09228BE60AE69292729F8C56FDF890C50707091605
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000489996DB1DC9DA10B0F5355210C00EB7CC50707541818
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00329
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00411
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00182


 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 168                 Divulgado em 02/10/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Central de Audiência de Custódia inaugurada em Benfica vai gerar economia e 
segurança na cidade 

• Justiça condena Cedae a pagar indenização de R$ 500 mil por rompimento de 
adutora 

• 'A lei não impõe limite de tempo', afirma juiz da VEP sobre manutenção de presos 
em unidades federais 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro anula processo de tombamento de hangar do aeroporto Santos Dumont 
para inclusão da União 

• DPU pede retorno aos estados de detentos em presídios federais há mais de 2 
anos 

• Ministro nega trâmite a ADPF contra lei de município do RJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Participação em coral pode ser computada para remição de pena, decide Sexta 
Turma 

• Reconhecida legalidade de cláusula de ressarcimento de despesas com a cobrança 
de inadimplentes 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49427
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49427
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357501
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357501
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357536
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357536
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357529
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Participação-em-coral-pode-ser-computada-para-remição-de-pena,-decide-Sexta-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Participação-em-coral-pode-ser-computada-para-remição-de-pena,-decide-Sexta-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-legalidade-de-cláusula-de-ressarcimento-de-despesas-com-a-cobrança-de-inadimplentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-legalidade-de-cláusula-de-ressarcimento-de-despesas-com-a-cobrança-de-inadimplentes


 
 
 
 

• Ameaça a magistrados é monitorada por departamento do CNJ 
• Parecer favorável ao remanejamento de recursos do Judiciário 
• CNJ Serviço: mitos e verdades do depoimento especial de crianças 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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, nos seus respectivos temas. 

 
Direito do Consumidor 

 
Contratos 

 
Cláusula de Arbitragem em Contrato de Consumo 

 
Cruzeiro Marítimo e Dano Moral - Relação de Consumo 

 
Descumprimento da Prestação de Serviço em Casamento 

 
Instituição Financeira - Fraude de Terceiros 

 
Plano de Saúde - Negativa de Internação UTI 

 
Princípio da Boa Fé nos Contratos 

 
 

Relação de Consumo 
 

Internação - Direito a Acompanhante 
 

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.cnj.jus.br/noticias/cnj/85490-ameaca-a-magistrados-e-monitorada-por-departamento-do-cnj1
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85488-parecer-favoravel-ao-remanejamento-de-recursos-do-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85491-cnj-servico-mito-e-verdade-do-depoimento-especial-de-criancas
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/clausula-arbitragem-consumo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cruzeiro-maritimo-dano-moral.pdf
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/documents/10136/31308/plano-saude-negativa-intenacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/principios-boa-fe-contratos.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/internacao-direito-acompanhante.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


JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0034203-90.2017.8.19.0000 - rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 27/09/2017 e 
p. 29/09/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 167                 Divulgado em 29/09/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Integrantes de torcida organizada do Vasco irão a júri popular 
• Juiz da VEP recorre ao STJ para manter 'My Thor' no Paraná 
• Justiça decide a permanência de 'Batman' em Mossoró 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Mantida prisão preventiva de vereador de município fluminense acusado de 
homicídio 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Anulada demissão de servidor por infrações cometidas em cargo público que já não 
ocupava mais 

• Prazo para contestar falência conta da publicação da sentença, não da relação de 
credores 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000438795A8008F631AE18661649C18F167AC507065F1704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49423
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49421
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49420
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357322
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357322
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Anulada-demissão-de-servidor-por-infrações-cometidas-em-cargo-público-que-já-não-ocupava-mais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Anulada-demissão-de-servidor-por-infrações-cometidas-em-cargo-público-que-já-não-ocupava-mais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-para-contestar-falência-conta-da-publicação-da-sentença,-não-da-relação-de-credores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-para-contestar-falência-conta-da-publicação-da-sentença,-não-da-relação-de-credores


 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• 27ª Sessão do Plenário Virtual começa na segunda 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. Atualizado 
mensalmente pela Equipe do Serviço de Captação e Estruturação do 
Conhecimento. 

 
Sentenças Selecionadas: 

 
• Processo nº 0016741-46.2015.8.19.0209 - Juiz: Luiz Felipe Negrão 
Assunto: Transtorno, aborrecimento e desconforto de não usufruir do assento 
confortável e equipado que adquiriu, por elevado preço, na mesma cabine de classe 
executiva do avião. 

 
• Processo nº 0008102-26.2016.8.19.0202 - Juiz: Mauricio Chaves de Souza Lima 
Assunto: Plano de saúde. Negativa de cirurgia e materiais a ela inerentes indicados 
pelo médico. Conduta legítima do médico que pretende realizar a cirurgia da forma 
e com os materiais que entende melhores e com os quais esteja mais adaptado. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0073932-94.2015.8.19.0000 - rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 26/09/2017 
e p. 29/09/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85481-27-sessao-do-plenario-virtual-comeca-na-segunda
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2015.209.016481-7&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2016.202.008065-9&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000437DBD40773E9E5BEDF1CAB2D59A027EEC50707064D0D


 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 166                 Divulgado em 28/09/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• PMs do Bope são condenados por vazarem informações a traficantes 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF conclui julgamento sobre ensino religioso nas escolas públicas 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Segunda Seção reconhece que jurisprudência já respalda direito de poupadores 
• Herança recebida diretamente dos avós não é atingida por dívidas do pai pré-morto 
• Penhora parcial de salário exige prova de que medida não põe subsistência em 

risco 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Nomeados dois novos conselheiros para o CNJ 
• Manutenção pode provocar indisponibilidade em sistemas do CNJ 

 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49504
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=357099
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-reconhece-que-jurisprudência-já-respalda-direito-de-poupadores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Herança-recebida-diretamente-dos-avós-não-é-atingida-por-dívidas-do-pai-pré–morto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Penhora-parcial-de-salário-exige-prova-de-que-medida-não-põe-subsistência-em-risco
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Penhora-parcial-de-salário-exige-prova-de-que-medida-não-põe-subsistência-em-risco
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85479-nomeados-dois-novos-conselheiros-para-o-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85473-manutencao-pode-provocar-indisponibilidade-em-sistemas-do-cnj


 
Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Conflitos de Competência indicados 
 

Atualizamos a Página de Conflitos de Competência Indicados no Banco do 
Conhecimento em atendimento ao art.6º a, parágrafo 3º do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro: “O acórdão que apreciar os conflitos 
de competência entre as Câmaras Cíveis e as Câmaras Cíveis Especializadas, 
desde que proferido por 17 (dezessete) ou mais votos, será de aplicação obrigatória 
para todos os Órgãos do Tribunal, e terá força de enunciado sumular.” Seguem, a 
título exemplificativo, algumas inserções: 

 
• Processo nº 0030452-95.2017.8.19.0000 – Relator: Des. Otávio Rodrigues – 

Assunto: Prestação de serviço de saúde aos associados na modalidade de 
autogestão. Competência da E. Décima Câmara Cível (REsp nº 1.285.483-PB, 
da Relatoria do Min. Luiz Felipe Salomão). 

Fonte: Ofício nº 2268/2017-SETOE-SECIV 
 

• Processo nº 0019242-47.2017.8.19.0000 – Relator: Des. Odete Knaack de 
Souza – Assunto: Ação revisional c/c obrigacional c/c indenizatória. Compra e 
venda de imóvel. Empreendimento imobiliário. Competência da Câmara Cível 
Especializada (Aviso TJ nº 15/2015, enunciado 76). 

Fonte: Ofício nº 2268/2017-SETOE-SECIV 
 

• Processo nº 0029361-67.2017.8.19.0000 – Relator: Des. Marcos Alcino de 
Azevedo Torres – Assunto: Ação indenizatória ajuizada por pessoa jurídica 
fornecedora, em face da mantenedora do sítio eletrônico “Reclame Aqui”, 
alegando dano moral. Competência da Câmara Cível não especializada. As 
normas legais utilizadas como fundamento jurídico do pedido são os artigos 186, 
927 e 953 do Código Civil, que não pressupõem lastro contratual. 

Fonte: Ofício nº 2268/2017-SETOE-SECIV 
 

• Processo nº 0026072-29.2017.8.19.0000 – Relator: Des. Antônio Carlos 
Nascimento Amado - Assunto: Abusividade e capitalização de juros cobrados 
em contrato de abertura de crédito. Parte autora microempresa. Vulnerabilidade 
e hipossuficiência perante o fornecedor do serviço, atraindo a competência das 
Câmaras Especializadas (Súmula nº 311 deste TJRJ). 

Fonte: Ofício nº 2268/2017-SETOE-SECIV 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0050657-81.2013.8.19.0002 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 09/11/2016 e p. 
11/11/2016 

 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004476137BFE7D608BFB42422DFDD6E0D1BC5054E2E5A3B


Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.484, de 26/09/2017 - Altera a Lei nº 6.015, de 31/12/1973, que 
dispõe sobre os registros públicos. 

 
• Medida Provisória nº 802, de 26/09/2017 - Dispõe sobre o Programa Nacional de 

Microcrédito Produtivo Orientado. 
 

• Decreto Federal nº 9.161, de 26/09/2017 - Regulamenta a Medida Provisória nº 802, 
de 26/09/2017, que dispõe sobre o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 
Orientado. 

 
• Lei Estadual nº 7696 de 26/09/2017 - dispõe sobre a obrigatoriedade das 

academias, clubes, associações, escolinhas esportivas e demais organizações que 
oferecem serviços de atividades físicas, esportivas e similares, de apresentarem 
profissionais de educação física capacitados para o atendimento de emergência 
durante todo seu período de funcionamento. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República e ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça decreta prisão preventiva de Rogério 157 e mais quatro traficantes 
• Juiz vai analisar pedido para que Nem continue no presídio federal 
• TJRJ decide que paciente seja indenizado por plano de saúde 
• Estado do Rio terá de pagar indenização por foto de bebê 
• Justiça do Rio recorre ao STJ para manter miliciano fora do estado 
• TJRJ alerta municípios sobre risco de sanções por inadimplência no pagamento de 

precatórios 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13484.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv802.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9161.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5922ee113ce92f68832581a00061f1ef
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49417
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49413
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49412
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49411
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49408
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49408


 
 
 

• Segunda Turma admite que MP requisite informações bancárias de município do 
CE 

• Trancada ação penal contra homem que mantinha munição calibre 22 em casa 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Pagamento a qualquer tempo extingue punibilidade do crime tributário 
• Discordância com linha de defesa anterior não justifica anulação de processo penal 
• Segunda Turma confirma decisão que manteve papagaio com idosa 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Código de Processo Civil tem debate internacional na Justiça do RJ 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

PESQUISA SELECIONADA 
 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJRJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas por 
ramo do direito. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos 
ramos Direito Constitucional, Direito do Consumidor e Direito Processual Civil, em 
seus respectivos temas. 

 
• Direito Constitucional 

 
Remédios Constitucionais 
Mandado de Segurança – Cabimento e Descabimento 

 
• Direito do Consumidor 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356941
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356941
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356956
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pagamento-a-qualquer-tempo-extingue-punibilidade-do-crime-tributário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Discordância-com-linha-de-defesa-anterior-não-justifica-anulação-de-processo-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-confirma-decisão-que-manteve-papagaio-com-idosa
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85459-codigo-de-processo-civil-tem-debate-internacional-na-justica-do-rj
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/mandado-seguranca.pdf


 
Contratos 
Princípio da Boa Fé nos Contratos 

 
• Direito Processual Civil 

 
Custas e Taxas Judiciárias 
Pagamento de Custas ao Final 

 
Competência 
Dano Moral - Material em Decorrência da Relação de Trabalho 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0396364-31.2015.8.19.0001 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 22/08/2017 e p. 
28/08/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (27/09/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 12, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a inexistência de perícia em crime ambiental, 
restando a materialidade incomprovada, princípio do in dubio pro reo, acarretando a 
absolvição e ausência de emissão das notas fiscais de saída de mercadorias, não 
recolhimento de I.C.M.S., crime contra a ordem tributária, responsabilidade penal do 
gestor. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

• Lei Estadual nº 7695 de 22/09/2017 - Dispõe sobre a criação do cadastro de 
médicos especialistas no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/principios-boa-fe-contratos.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/pagamento-custas-final.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/dano-moral-decorrencia-relacao-trabalho.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E8056E910488C892A888C34212D61BE6C5065B21633D
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000012
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5922ee113ce92f68832581a00061f1ef


 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça suspende punição de policial por comentário no Facebook 
• TJ do Rio determina que Estado contrate médicos para tratamento de tuberculose 

nos presídios 
• TJ do Rio reúne prefeitos para agilizar execuções fiscais 
• Posto do Juizado do Torcedor realiza 67 audiências durante o Rock in Rio 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro nega liminar a manifestante denunciada por vandalismo na Copa do Mundo 
• Inviável HC de policiais acusados de chacina no Rio de Janeiro 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Negado pedido para anular delação premiada no caso da Máfia da Merenda 
• Reconhecida legitimidade passiva da Unimed Palmas em ação sobre contrato da 

Unimed Centro-Oeste 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Cármen Lúcia: Serenidade e firmeza em defesa da democracia 
• Justiça Estadual: alta produtividade com 63 milhões de ações 
• Cai a taxa de recursos judiciais desde 2013 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49407
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49502
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356860
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356754
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-para-anular-delação-premiada-no-caso-da-Máfia-da-Merenda
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-legitimidade-passiva-da-Unimed-Palmas-em-ação-sobre-contrato-da-Unimed-Centro–Oeste
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-legitimidade-passiva-da-Unimed-Palmas-em-ação-sobre-contrato-da-Unimed-Centro–Oeste
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85466-carmen-lucia-serenidade-e-firmeza-em-defesa-da-democracia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85456-justica-estadual-alta-produtividade-com-63-milhoes-de-acoes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85457-acordos-fazem-diminuir-o-numero-de-recursos-judiciais


 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. 

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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0403309-05.2013.8.19.0001 - rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes 
Gonçalves de Oliveira - j. 14/09/2017 e p. 18/09/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0020127-63.2010.8.19.0014 - Des(a). Suimei Meira Cavalieri - Julgamento: 
19/09/2017 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0029120-11.2013.8.19.0008 - Des(a). Sidney Rosa da Silva - Julgamento: 

15/08/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 
 

• 0003673-87.2013.8.19.0083 - Des(a). Cairo Ítalo França David - Julgamento: 
14/09/2017 - QUINTA CÂMARA CRIMINAL 

 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

(*) 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
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=00047D095312E11A86C54FC908B8F2E39E09C507010A4C3C
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00019
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00296
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00392
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NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ declara inconstitucional cota de estágios na Prefeitura do Rio 
• Justiça determina que empresa aérea indenize passageiro por defeito na poltrona 

do avião 
• Desembargadores mantém decisão que obriga loja a comprovar furto de cliente 
• Jovem acusada de estelionato é presa no Rock in Rio 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• OAB questiona contagem de prazos em dias corridos em juizados especiais 
• Ministro determina audiências de custódia em delitos envolvendo Lei Maria da 

Penha no RJ 
• Suspensa decisão de juiz de Teresina (PI) que mandou retirar notícias de site 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Pagamento de dívida por codevedor originário impede execução em regresso 
contra avalistas 

• TV Record terá de pagar danos morais também a familiares de ofendido 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ Serviço: saiba o que são os plantões judiciários 
• Governo recupera R$ 7.300 por execução fiscal concluída na Justiça 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49202
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356751
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356642
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356642
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356636
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pagamento-de-dívida-por-codevedor-originário-impede-execução-em-regresso-contra-avalistas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pagamento-de-dívida-por-codevedor-originário-impede-execução-em-regresso-contra-avalistas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/TV-Record-terá-de-pagar-danos-morais-também-a-familiares-de-ofendido
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85450-cnj-servico-saiba-o-que-sao-os-plantoes-judiciarios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85452-o-governo-recupera-r-7-300-por-execucao-fiscal-concluida-na-justica


 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Mapa do Banco do Conhecimento do PJERJ 
 
 

O Banco do Conhecimento do PJERJ é constituído, principalmente, por um acervo 
jurisprudencial, legislativo e doutrinário selecionado e estruturado, sendo uma 
ferramenta de apoio à atividade jurisdicional e administrativa e meio de 
disseminação do saber organizacional. 

 
Acesse o MAPA no Banco do Conhecimento do PJERJ 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0489743-26.2015.8.19.0001 - rel. Des. Cristina Tereza Gaulia - j. 19/09/2017 e p. 
21/09/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 162                 Divulgado em 22/09/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Parceria entre instituições é exaltada em seminário realizado na Corregedoria 
• Audiências de custódia no interior devem iniciar em outubro, informa presidente do 

TJRJ 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1917655/mapa.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F76C85565C664CB0056247FBCB00B7CFC507025A3044
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49113
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49111
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49111


 
 
 

• ADPF que contesta punição a militares por críticas públicas terá rito abreviado 
• Suspenso julgamento de ADI sobre ensino religioso nas escolas públicas 
• Confederação questiona lei municipal que limitou teto para pagamento de RPV 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Sexta Turma confirma competência da 7ª Vara Federal do Rio para processos da 
Operação Calicute 

• Na conclusão do julgamento, ministros votam pela execução imediata da pena de 
Farah Jorge Farah 

• Rejeitada ação rescisória da Previ sobre inclusão de cesta-alimentação em 
aposentadoria suplementar 

• Decisão que dá provimento a recurso sem prévia intimação para apresentação de 
contrarrazões deve ser anulada se houver prejuízo 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• É de 36,4 mil o número de presos inscritos no Pronatec 
• CNJ publica edital para pesquisas sobre demandas ao Judiciário 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356393
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356402
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356412
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-confirma-competência-da-7ª-Vara-Federal-do-Rio-para-processos-da-Operação-Calicute
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-confirma-competência-da-7ª-Vara-Federal-do-Rio-para-processos-da-Operação-Calicute
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Na-conclusão-do-julgamento,-ministros-votam-pela-execução-imediata-da-pena-de-Farah-Jorge-Farah
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Na-conclusão-do-julgamento,-ministros-votam-pela-execução-imediata-da-pena-de-Farah-Jorge-Farah
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitada-ação-rescisória-da-Previ-sobre-inclusão-de-cesta–alimentação-em-aposentadoria-suplementar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitada-ação-rescisória-da-Previ-sobre-inclusão-de-cesta–alimentação-em-aposentadoria-suplementar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisão-que-dá-provimento-a-recurso-sem-prévia-intimação-para-apresentação-de-contrarrazões-deve-ser-anulada-se-houver-prejuízo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisão-que-dá-provimento-a-recurso-sem-prévia-intimação-para-apresentação-de-contrarrazões-deve-ser-anulada-se-houver-prejuízo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85444-e-de-36-4-mil-o-numero-de-presos-inscritos-no-pronatec
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85445-cnj-publica-edital-para-pesquisas-sobre-demandas-ao-judiciario


abaixo elencadas, nos ramos do Direito do Consumidor e do Direito Processual 
Civil, nos seus respectivos temas. 

 
Direito do Consumidor 

 
Contratos 

 
Plano de Saúde - Negativa de Internação UTI 

 
Relação de Consumo 

 
Internação - Direito a Acompanhante 

 
 

Direito Processual Civil 
 

Prazos 
 

Preclusão em Matéria de Ordem Pública 
 
 

Acesse o Banco do Conhecimento e conheça a página da Pesquisa Selecionada. 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0063428-68.2012.8.19.0021 - rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes - j. 19/09/2017 
e p. 22/09/2017 

 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 161                 Divulgado em 21/09/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Juiz mantém preso homem envolvido em tiroteio no Rio Sul 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/plano-saude-negativa-intenacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/internacao-direito-acompanhante.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/preclusao-materia-ordem-publica.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3882820/boletim-sedif-n-162-2017.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49201


NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Plenário do STF define teses sobre índices de correção e juros em condenações 
contra Fazenda Pública 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Em caso de cisão parcial, empresa sucessora deve suportar indenização na mesma 
proporção do patrimônio recebido 

• Mesmo com separação, promessa de doação de bem feita em pacto antenupcial 
deve ser cumprida 

• Desconsideração da personalidade jurídica não pode ser aplicada contra coisa 
julgada 

• Plano de saúde não terá de ressarcir cliente por gastos com medicamento 
importado sem registro na Anvisa 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Papa-pilhas incentiva descarte correto de lixo em tribunal do Rio 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Conflitos de Competência indicados 
 

Atualizamos a Página de Conflitos de Competência Indicados no Banco do 
Conhecimento em atendimento ao art.6º a, parágrafo 3º do Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro: “O acórdão que apreciar os conflitos 
de competência entre as Câmaras Cíveis e as Câmaras Cíveis Especializadas, 
desde que proferido por 17 (dezessete) ou mais votos, será de aplicação obrigatória 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356240
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356240
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-caso-de-cisão-parcial,-empresa-sucessora-deve-suportar-indenização-na-mesma-proporção-do-patrimônio-recebido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-caso-de-cisão-parcial,-empresa-sucessora-deve-suportar-indenização-na-mesma-proporção-do-patrimônio-recebido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-com-separação,-promessa-de-doação-de-bem-feita-em-pacto-antenupcial-deve-ser-cumprida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-com-separação,-promessa-de-doação-de-bem-feita-em-pacto-antenupcial-deve-ser-cumprida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Desconsideração-da-personalidade-jurídica-não-pode-ser-aplicada-contra-coisa-julgada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Desconsideração-da-personalidade-jurídica-não-pode-ser-aplicada-contra-coisa-julgada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Plano-de-saúde-não-terá-de-ressarcir-cliente-por-gastos-com-medicamento-importado-sem-registro-na-Anvisa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Plano-de-saúde-não-terá-de-ressarcir-cliente-por-gastos-com-medicamento-importado-sem-registro-na-Anvisa
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85441-papa-pilhas-incentiva-descarte-correto-de-lixo-em-tribunal-do-rio
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/conflito-comp-2017.pdf


para todos os Órgãos do Tribunal, e terá força de enunciado sumular. ” Seguem, a 
título exemplificativo, algumas inserções: 

 
 

• Processo n° 0023671-57.2017.8.19.0000 - Des. Odete Knaack de Souza 
 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CÂMARA CÍVEL E CÂMARA 
ESPECIALIZADA EM DIREITO DO CONSUMIDOR. TRÊS PROCESSOS 
APENSADOS EM VIRTUDE DE CONEXÃO. NO PRESENTE CASO, CUIDA-SE DE 
AÇÃO DE RESCISÃO C/C OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEL. DEMANDA EM FACE DE EMPRESA CORRETORA QUE 
REALIZOU A INTERMEDIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENTE. 
CONSULTANDO-SE OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DAS APELAÇÕES EM 
TODOS OS PROCESSOS, OBSERVA-SE QUE O PREVENTO É JUSTAMENTE O 
QUE ORA SE ANALISA, JUSTAMENTE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 
930,PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. TEM-SE, PORTANTO, QUE A EXISTÊNCIA 
DE PREVENÇÃO TORNA IRRELEVANTE O CARÁTER CONSUMERISTA, OU 
NÃO, DAS OUTRAS DEMANDAS, SENDO NECESSÁRIA APENAS A ANÁLISE DA 
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DESSE FEITO, O QUE ATRAIRÁ A DOS 
DEMAIS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA  
SUSCITADA)PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO. 
Fonte: Ofício nº 2203/2017-SETOE-SECIV 

 
 

• Processo n° 0010041-31.2017.8.19.0000 - Des. José Carlos Varanda 
 

Conflito negativo de competência entre Câmara Cível e Câmara Cível Especializada 
em Direito do Consumidor. Serviço de telefonia contratado por escritório de 
advocacia. Destinatária final. Aplicação do verbete nº 308, da Súmula de 
Jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de 
que “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”. Procedência do conflito para declarar competente a Câmara Cível 
especializada em Direito do Consumidor a E. 26ª Câmara Cível deste Tribunal de 
Justiça. 
Fonte: Ofício nº 2151/2017-SETOE-SECIV 

 
Consulte o link no Banco do Conhecimento no seguinte caminho: Consultas 
→ Banco do Conhecimento → Jurisprudência → Conflitos de Competência 
Indicados. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

Número do processo Relator Ementa 
0004477-71.2017.8.19.0001 
j. 17/07/2017 e p. 20/07/2017 

Des. Camilo Ribeiro Ruliere Conflito Negativo de 
Competência. A matéria envolve 
Ação de Cobrança ajuizada por 
associação à associado. 
Ausência de relação de 
consumo. Conflito Negativo de 
Competência procedente, 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B48A4FE60577B67DEE0ABA54021BDBA3C50649245463


declarando-se a competência da 
Colenda 19ª Câmara Cível para 
conhecimento e julgamento da 
Apelação Cível. 

0013998-40.2017.8.19.0000 
j. 10/07/2017 e p. 12/07/2017 

Des. Jose Carlos Varanda dos 
Santos 

Conflito negativo de competência 
entre Câmara Cível e Câmara 
Cível Especializada em Direito 
do Consumidor. Serviço de 
fornecimento de energia elétrica 
contratado por micro empresa. 
Vulnerabilidade configurada. 
Incidência do verbete nº 310, da 
Súmula de jurisprudência desse 
E. Tribunal de Justiça, o qual 
firmou o entendimento no 
sentido de que “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.” Procedência 
do conflito para declarar 
competente a E. 23ª Câmara 
Cível. 

0029377-21.2017.8.19.0000 
j. 10/07/2017 e p. 12/07/2017 

Des. Gabriel de Oliveira Zefiro CONFLITO NEGATIVO DE 
COMPETÊNCIA. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA SENTENÇA 
ANTERIORMENTE ANULADA 
PELA 24ª CÂMARA CÍVEL. 
NOVO APELO DISTRIBUÍDO 
AO MESMO ÓRGÃO 
JULGADOR. DECLÍNIO PARA 
UMA CÂMARA NÃO 
ESPECIALIZADA. 
COMPETÊNCIA FIRMADA 
PELO CRITÉRIO DA 
PREVENÇÃO, TORNANDO 
DESNECESSÁRIO AVERIGUAR 
SE HÁ RELAÇÃO DE 
CONSUMO ENTRE AS 
PARTES. PRECEDENTES DO 
ÓRGÃO ESPECIAL. 
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 

0016857-29.2017.8.19.0000 
j. 26/06/2017 e p. 29/06/2017 

Des. Otavio Rodrigues Conflito de Competência 
suscitado pela Sétima Câmara 
Cível em face da Décima Quarta 
Câmara Cível. Apelação Cível. 
Ação de Responsabilidade Civil. 
Rompimento de tubulação que 
ocasionou vazamento de esgoto 
na “Lagoa do Sapo”, Município 
de Campos dos Goytacazes. 
Alegação de direito ao meio 
ambiente equilibrado. Suscitante 
entende que há relação de 
consumo já que as vítimas são 
equiparadas na forma do art. 17 
do CODECON. R E J E I Ç Ã O 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043B292C44D4ACCC24AB21AB44A65D9125C506454F2D1A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044101D3A29A153F130F5DC7901400CE16C50645513E59
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046E2E5DC94B6CE9BD513137C90A664A15C5063F052228


D O C O N F L I T O, para 
declarar a competência da E. 
Sétima Câmara Cível. Direito de 
Vizinhança e dano ambiental. 
Matéria que refoge ao direito do 
consumidor. Aplicação por 
analogia da Súmula 314 do 
TJ/RJ. Parecer do Ministério 
Público nesse sentido. 

0011308-38.2017.8.19.0000 
j. 12/06/2017 e p. 19/06/2017 

Des. Antonio Eduardo Ferreira 
Duarte 

Conflito negativo de 
competência. Câmara cível e 
Câmara Cível Especializada em 
Direito do Consumidor. Alegada 
falha na prestação de serviço de 
delegatário de ato notarial. 
Competência da Câmara 
Comum. Procedência do 
conflito.” 

0004499-32.2017.8.19.0000 
j. 22/05/2017 e p. 25/05/2017 

Des. Nagib Slaibi Filho Direito da Responsabilidade 
Civil. Acidente de trânsito. 
Colisão entre o coletivo e uma 
moto. Ausência de contrato de 
transporte entre as partes 
litigantes. Relação de consumo 
não caracterizada. Competência 
da Câmara Cível Comum para 
apreciação do recurso. Aplicação 
da Súmula nº 314 deste 
Tribunal: "Excluem-se da 
competência das Câmaras 
Cíveis Especializadas as 
demandas que resultem de 
acidente de trânsito e não 
envolvam contrato de 
transporte.". Procedência do 
conflito. Competência da Egrégia 
12ª Câmara Cível. 

0024179-03.2017.8.19.0000 
j. 17/07/2017 e p. 28/07/2017 

Des. Nagib Slaibi Filho Direito dos Contratos. Demanda 
envolvendo entidade de 
autogestão em saúde. Entidade 
fechada de previdência privada 
que atua como operadora do 
plano de saúde na modalidade 
de autogestão Descumprimento 
de contrato de plano de saúde. 
Existência de diferença 
incontestável na estruturação 
existente entre as operadoras de 
planos de saúde oferecidos por 
entidades constituídas com 
acesso restrito a um grupo 
determinado, daquelas 
comercializadas por operadoras 
que oferecem seus produtos ao 
mercado em geral e auferem 
lucro. Superior Tribunal de 
Justiça que pacificou 
entendimento pela não 
aplicabilidade do Estatuto 
Consumerista às Entidades que 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C971707912AF853554B37228643CC96CC506391D5C1E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000484A6DF6622FD267720E03FDE4D630CFEC5062F276130
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000499955C47FC60C9DB3E54159BD9D6DAFFC5064D253D11


administram planos de saúde de 
autogestão. Relação de 
consumo que não se configura. 
Inaplicabilidade do Código de 
Defesa do Consumidor. 
Competência da Câmara Cível 
não especializada. 
Improcedência do conflito. 
Competência da Egrégia 22ª 
Câmara Cível. 

0016369-74.2017.8.19.0000 
j. 10/07/2017 e p. 12/07/2017 

Des. Jose Carlos Varanda dos 
Santos 

Conflito negativo de competência 
entre Câmara Cível e Câmara 
Cível Especializada para 
julgamento de recurso. A 
demanda primária foi movida em 
face de Entidade de Autogestão 
em saúde, na qual se discute o 
descumprimento do contrato de 
plano de saúde. Questão 
pacificada pela 2ª Seção do STJ, 
no sentido de que “não se aplica 
o Código de Defesa do 
Consumidor ao contrato de plano 
de saúde administrado por 
entidade de autogestão, por 
inexistência de relação de 
consumo.” Improcedência do 
conflito para declarar 
competente a E. 1ª Câmara 
Cível. 

 
 

Fonte: SETOE 
 
 
 
 

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

• Unimed é obrigada a custear tratamento domiciliar de paciente 
• Justiça determina volta de Jerominho ao presídio federal 
• Magistrados e autoridades prestigiam lançamento de livro do corregedor Claudio de 

Mello Tavares 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000465BC1E704021BAE1C59BA439726054C6C506454F5963
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49106
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49104


NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma decide que ex-prefeito do Rio Eduardo Paes será julgado pelo Supremo 
• Ministro suspende execução de pena imposta a chefe de gabinete de ex-

governador do ES 
• Revogada prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas preso preventivamente 

há 4 anos 
• 1ª Turma indefere habeas corpus de dois condenados em esquema de desvio de 

recursos do RJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Negado pedido de liberdade a Gustavo Ferraz, preso na Operação Tesouro Perdido 
• Impossibilidade de devolução do bem cedido em comodato não impede fixação de 

aluguel 
• Sesi terá de indenizar arquiteto por omissão de autoria em projeto 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Prazo para tribunais concorrerem ao Selo Justiça em Números termina dia 2 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 
 

Atualizamos a Página de Inconstitucionalidades Indicadas para divulgar a 
declaração a inconstitucionalidade dos incisos I e II, do artigo 5º, e, por 
arrastamento, da expressão “e, para atender os convênios, acordos e programas 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356111
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356112
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356112
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356091
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356091
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356110
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356110
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-a-Gustavo-Ferraz,-preso-na-Operação-Tesouro-Perdido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impossibilidade-de-devolução-do-bem-cedido-em-comodato-não-impede-fixação-de-aluguel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impossibilidade-de-devolução-do-bem-cedido-em-comodato-não-impede-fixação-de-aluguel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sesi-terá-de-indenizar-arquiteto-por-omissão-de-autoria-em-projeto
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85435-prazo-para-tribunais-concorrerem-ao-selo-justica-em-numeros-termina-dia-2
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201200700151


pactuados com entes públicos e civis de relevante interesse público”, do artigo 3º, 
bem como da expressão “problemas emergenciais, sociais,”, constante do inciso III, 
do artigo 5º, da Lei nº 8295, de 19 de abril de 2012, do Município de Campos 
dos Goytacazes (0052719-37.2012.8.19.0000), que dispõe sobre a criação do 
Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, para contratação temporária de 
pessoal por tempo determinado. Hipóteses genéricas e abrangentes de contratação 
temporária de pessoal, desvirtuando a exceção constitucional à regra do concurso 
público. 

 
A Página de Inconstitucionalidades Indicadas foi criada com o objetivo de divulgar 
julgados de declaração ou rejeição de inconstitucionalidade com aplicação 
obrigatória (art. 103, caput e parágrafo 1º e 109 do REGITJRJ e art. 28, parágrafo 
único da Lei nº 9.868/1999). 

 
Consulte o link no Banco do Conhecimento no seguinte caminho: Consultas → 
Banco do Conhecimento → Jurisprudência → Inconstitucionalidades Indicadas. 

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

 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0027422-92.2012.8.19.0205 - rel. Des. Marcos Andre Chut - j. 05/07/2017 e p. 
14/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (20/09) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 24, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a ausência de responsabilidade de emissora de 
televisão por veiculação de propaganda comercial face a consumidor vítima de 
fraude e possibilidade de denunciação da lide em ação de cobrança movida em 
face do consumidor de material cirúrgico, sendo a obrigação de pagar do plano de 
saúde. 

 
Outrossim, na mesma data, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 
das Turmas Recursais nº 08, tendo sido selecionados, dentre outros, julgados 
quanto a perturbação do sossego alheio no local de trabalho, acarretando ofensa à 
honra com reconhecimento do dano moral e compra não autorizada por 
administradora de cartão de crédito, alegação de redução do limite e prova de sua 
observância pela titular, responsabilidade objetiva acarretando dano moral. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201200700151
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AB527CA19B54F50008CCEEF4DDD729D3C506454E1145
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000024
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000008
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000008


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

• Lei Estadual nº 7687 de 15/09/2017 - Dispõe sobre a inserção de advertência 
quanto ao uso de cerol e linha chilena nas pipas fabricadas no Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça decreta prisão de detido com armamento de guerra 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Liminar suspende dispositivos do Estatuto do Torcedor 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Lei Ferrari não pode ser aplicada por analogia a contrato de distribuição de bebida 
• Terceira Turma afasta CDB em indenização por atraso de financiamento público a 

exportadora 
• Seção decidirá sobre redirecionamento de execução em caso de dissolução 

irregular de sociedade 
• Decisão que não aprecia mérito não gera impedimento por parentesco entre 

magistrados 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f3e9f259f883fb92832581a00065c396
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49008
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356015
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Lei-Ferrari-não-pode-ser-aplicada-por-analogia-a-contrato-de-distribuição-de-bebida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-CDB-em-indenização-por-atraso-de-financiamento-público-a-exportadora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-CDB-em-indenização-por-atraso-de-financiamento-público-a-exportadora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seção-decidirá-sobre-redirecionamento-de-execução-em-caso-de-dissolução-irregular-de-sociedade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seção-decidirá-sobre-redirecionamento-de-execução-em-caso-de-dissolução-irregular-de-sociedade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisão-que-não-aprecia-mérito-não-gera-impedimento-por-parentesco-entre-magistrados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisão-que-não-aprecia-mérito-não-gera-impedimento-por-parentesco-entre-magistrados


 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Cármen Lúcia: Justiça está à disposição do cidadão o tempo todo 
• Central de aprendizagem é tema de reunião da Justiça do Rio de Janeiro 
• Justiça em Números indica temas mais demandados nos tribunais 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. Atualizado mensalmente pela Equipe do 
Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento. 

 
Sentenças Selecionadas de Direito do Consumidor: 

 
• Processo nº 0033648-51.2014.8.19.0203 - Sentença 
Juíza de Direito MM. Dra. Raquel de Oliveira 
Comarca da Capital - Regional de Jacarepaguá - 6ª Vara Cível 

 
• Processo nº 0408598-16.2013.8.19.0001 - Sentença 
Juíza de Direito MM. Dra. Mabel Christina Castrioto Meira de Vasconcellos 
Comarca da Capital - 18ª Vara Cível 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0004100-84.2014.8.19.0007 - rel. Des. Gilberto Guarino - j. 30/08/2017 e p. 
31/08/2017 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85427-carmen-lucia-justica-esta-a-disposicao-do-cidadao-o-tempo-todo
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85422-central-de-aprendizagem-e-tema-de-reuniao-da-justica-do-rio-de-janeiro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85421-justica-em-numeros-indica-os-assuntos-mais-demandados-em-2016-nos-tribunais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-sentencas
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2014.203.032914-9&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0033648-51.2014.8.19.0203.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2013.001.360383-6&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0408598-16.2013.8.19.0001.doc
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004640D79EC77913B06E63A639516B40ADAC5065E223318


 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0040559-30.2015.8.19.0014 - Des(a). Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira - 
Julgamento: 14/09/2017 - QUINTA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0011253-52.2016.8.19.0023 - Des(a). Mônica Tolledo de Oliveira - Julgamento: 

12/09/2017 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL 
 

• 0134633-81.2016.8.19.0001 - Des(a). Mônica Tolledo de Oliveira - Julgamento: 
12/09/2017 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0003822-35.2015.8.19.0044 - Des(a). Joaquim Domingos de Almeida Neto - 

Julgamento: 12/09/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 
 

• 0010276-08.2016.8.19.0008 - Des(a). Claudio Tavares de Oliveira Junior - 
Julgamento: 05/09/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0023954-29.2012.8.19.0203 - Des(a). Suely Lopes Magalhães - Julgamento: 

05/09/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL 
 

• 0455606-57.2011.8.19.0001 - Des(a). Luiz Noronha Dantas - Julgamento: 
29/08/2017 - SEXTA CÂMARA CRIMINAL 

 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

• Rock in Rio: Justiça registra 32 ocorrências nos primeiros três dias 
• Prestação jurisdicional é tema de reunião com juízes em Alcântara 
• Caso Sumaré: ex-PMs são condenados a 36 anos e quatro meses de prisão 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00414
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00236
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00186
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00392
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00410
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00406
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/49007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48723
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48721


 
 

• Presidente do STF comparece à posse da nova procuradora-geral da República 
• Governador do RJ questiona lei estadual que permite parcelar multas de trânsito 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Início da vigência do Marco Civil define responsabilização de provedores por 
conteúdo ofensivo 

• Para Terceira Turma, é válida cláusula que admite atraso em entrega de imóvel 
comprado na planta 

• Sexta Turma considera legais escutas telefônicas da Operação Voucher 
• Falta à audiência de ratificação não gera nulidade em acordo de fim de 

relacionamento 
• TV a cabo em quartos de hotel gera obrigação de pagamento ao Ecad 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Jovem, negra e mãe solteira: a dramática situação de quem dá à luz na prisão 
• CNJ Serviço: A tramitação dos processos administrativos disciplinares 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Enunciados 
 

Os enunciados aprovados em reunião conjunta dos Juízes de Direito dos Juizados 
Especiais Cíveis e das Turmas Recursais Cíveis realizada no dia 14/08/2017 (Aviso 
Conjunto TJ/COJES nº 14/2017) estão disponíveis no Banco do Conhecimento, no 
seguinte caminho: Consultas → Banco do Conhecimento → Jurisprudência 
→ Enunciados → Enunciados – Por assunto → Juizados Especiais. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=355937
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=355833
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Início-da-vigência-do-Marco-Civil-define-responsabilização-de-provedores-por-conteúdo-ofensivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Início-da-vigência-do-Marco-Civil-define-responsabilização-de-provedores-por-conteúdo-ofensivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-é-válida-cláusula-que-admite-atraso-em-entrega-de-imóvel-comprado-na-planta
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-é-válida-cláusula-que-admite-atraso-em-entrega-de-imóvel-comprado-na-planta
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-considera-legais-escutas-telefônicas-da-Operação-Voucher
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-à-audiência-de-ratificação-não-gera-nulidade-em-acordo-de-fim-de-relacionamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-à-audiência-de-ratificação-não-gera-nulidade-em-acordo-de-fim-de-relacionamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/TV-a-cabo-em-quartos-de-hotel-gera-obrigação-de-pagamento-ao-Ecad
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85402-jovem-negra-e-mae-solteira-a-dramatica-situacao-de-quem-da-a-luz-na-prisao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85415-cnj-servico-a-tramitacao-dos-processos-administrativos-disciplinares
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom


 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0054169-70.2016.8.19.0001 - rel. Des. Werson Rêgo - j. 13/09/2017 e p. 15/09/2017 
 
 

Fonte: Vigésima Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

• Homem será indenizado por falta de acessibilidade em ônibus 
• Justiça dá prazo de 10 dias para Eurico Miranda se pronunciar sobre pedido de 

afastamento 
• Justiça condena Sul America Saúde a reembolsar cliente por tratamento pelo 

método Therasuit 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Negada anulação de julgamento de apelação de ex-policial do RJ condenado por 
tráfico de drogas 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Instaurado inquérito para investigar doações da Odebrecht à campanha do 
governador Pezão 

• Ministro Schietti destaca vanguardismo do TJAL na reavaliação periódica de prisões 
provisórias 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D1C65F3E8C623D4E29BA8E3B9B1F66C4C506643F5B3F
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48719
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48718
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48718
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48717
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48717
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=355705
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=355705
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Instaurado-inquérito-para-investigar-doações-da-Odebrecht-à-campanha-do-governador-Pezão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Instaurado-inquérito-para-investigar-doações-da-Odebrecht-à-campanha-do-governador-Pezão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-Schietti-destaca-vanguardismo-do-TJAL-na-reavaliação-periódica-de-prisões-provisórias
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-Schietti-destaca-vanguardismo-do-TJAL-na-reavaliação-periódica-de-prisões-provisórias


• STJ edita seis novas súmulas 
• Cláusula de eleição de foro também obriga concessionária que não integrava rede 

no momento da convenção 
• Identificação de litígio entre partes autoriza transformar jurisdição voluntária em 

contenciosa 
• Mulher acusada de exercício ilegal da medicina vai aguardar julgamento em 

liberdade 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Curso para magistrados terá foco em violência doméstica 
• Há déficit de 19,8% de juízes no Brasil 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco do Conhecimento: 494.296 acessos de janeiro a agosto de 2017 
 

O Banco do Conhecimento é composto precipuamente por jurisprudência do 
TJERJ, tabela de incidentes de resolução de demandas repetitivas - IRDR, súmulas 
e enunciados, pesquisa selecionada, banco de sentenças, banco de ações civis 
públicas, ementários, informativo de suspensão de prazos e de expediente forense, 
doutrina, atos oficiais do PJERJ e legislação selecionada. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0035213-11.2013.8.19.0001 - rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira - j. 05/09/2017 e p. 
12/09/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-edita-seis-novas-súmulas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-de-eleição-de-foro-também-obriga-concessionária-que-não-integrava-rede-no-momento-da-convenção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-de-eleição-de-foro-também-obriga-concessionária-que-não-integrava-rede-no-momento-da-convenção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Identificação-de-litígio-entre-partes-autoriza-transformar-jurisdição-voluntária-em-contenciosa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Identificação-de-litígio-entre-partes-autoriza-transformar-jurisdição-voluntária-em-contenciosa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mulher-acusada-de-exercício-ilegal-da-medicina-vai-aguardar-julgamento-em-liberdade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mulher-acusada-de-exercício-ilegal-da-medicina-vai-aguardar-julgamento-em-liberdade
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85409-curso-para-magistrados-tera-foco-em-violencia-domestica-2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85407-ha-deficit-de-19-8-de-juizes-no-brasil
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BE7D2863CF142E59737892475592AF9AC506612E5822


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

Boletim do Serviço de Difusão no 156                 Divulgado em 14/09/2017 
 
 
 

COMUNICADO 
 

Informamos que foi publicado hoje (14/09/2017), no Diário da Justiça Eletrônico, o 
Aviso Conjunto TJ/COJES nº 14/ 2017 que trata de Enunciados dos Juizados 
Especiais Cíveis e das Turmas Recursais. 

 
Leia a íntegra do Aviso Conjunto 

 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7686, de 12/09/2017 - Altera a Lei nº 2629, de 27/09/1996, que 
obriga aos postos de gasolina a fixarem em local visível, tabela de preços de 
combustíveis. 

 
Fonte: ALERJ 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Homem será indenizado por sofrer golpe dentro de loja 
• Justiça mantém prisão de envolvido em mortes de torcedores do Flamengo 
• Oficial dos bombeiros investigado por propina é preso com arma raspada e 

munições 
• Juíza alerta para queima de fogos no Rock in Rio 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Extinta ação da CNC que questionava feriado do Dia da Consciência Negra no RJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203589&integra=1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6c5db239efd07e1283258145005b088e
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48715
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48713
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48712
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48712
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48710
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=355574


 
 
 

• Liminar concede prisão domiciliar a Rafael Braga 
• Data da intimação tácita é prorrogada quando cai em dia não útil 
• Divórcio e separação coexistem no ordenamento jurídico mesmo após EC 66 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Próxima sessão do Plenário Virtual do CNJ tem 34 itens na pauta 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça o inteiro teor da Petição Inicial na Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo nº 
0226769-63.2017.8.19.0001, que tramita no Juizado Especial do Torcedor. 

 
A referida petição inicial versa precipuamente sobre tumulto e violência da torcida 
organizada Fúria Jovem do Botafogo, com pedido de afastamento aos eventos 
esportivos em todo o território nacional e indenização por dano moral coletivo. 

 
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o 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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0044076-19.2014.8.19.0001 - rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza - j. 25/04/2017 e 
p. 27/04/2017 

 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Liminar-concede-prisão-domiciliar-a-Rafael-Braga
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Data-da-intimação-tácita-é-prorrogada-quando-cai-em-dia-não-útil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Divórcio-e-separação-coexistem-no-ordenamento-jurídico-mesmo-após-EC-66
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85384-proxima-sessao-do-plenario-virtual-do-cnj-tem-34-itens-na-pauta
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=0004DC3E48933F6847702E94590677E60704C5062313331C


Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Desembargadores negam pedido de indenização contra jornal 
• Juizado do Torcedor terá posto de atendimento no Rock in Rio 
• TJRJ condena academia a indenizar cliente molestada por professor 
• Comitê que organizou Olimpíada obtém prazo maior para reparos no Maracanã 
• Montadora é condenada a indenizar motorista que ficou tetraplégico por falha do 

airbag 
• Rio terá de melhorar serviços de abrigos para crianças e adolescentes 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma nega aumento de pena de tráfico por uso de transporte público 
• 1ª Turma mantém público depoimento de ex-diretor da Odebrecht ao MPF 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Princípio da insignificância não pode ser aplicado em crime contra o sistema 
financeiro 

• Guarda unilateral não impede ampliação do direito de visitas em prol da criança 
• Homologada sentença estrangeira que condenou empresa brasileira em US$ 2,7 

milhões 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48708
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48702
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=355425
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=355427
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Princípio-da-insignificância-não-pode-ser-aplicado-em-crime-contra-o-sistema-financeiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Princípio-da-insignificância-não-pode-ser-aplicado-em-crime-contra-o-sistema-financeiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Guarda-unilateral-não-impede-ampliação-do-direito-de-visitas-em-prol-da-criança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homologada-sentença-estrangeira-que-condenou-empresa-brasileira-em-US$-2,7-milhões
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homologada-sentença-estrangeira-que-condenou-empresa-brasileira-em-US$-2,7-milhões


 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Aplicativo do CNJ permite localizar unidade da Justiça mais próxima 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

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

Página do Banco do Conhecimento que correlaciona a Tabela Unificada do CNJ 
com os Verbetes Sumulares do TJERJ. O acesso à correlação pode ser realizado 
por meio de 2 (dois) índices: o analítico ou o remissivo. Além disso, contempla 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. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Consultas → Banco do Conhecimento → 
Jurisprudência → Assuntos de Diminuta Complexidade → Correlação da Tabela 
Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ. 

 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0061903-75.2016.8.19.0000 - rel. Des. Luiz Felipe Francisco - j. 31/08/2017 e p. 
04/09/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (13/09/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 23, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados referentes a partilha de bens, autonomia de táxi, automóvel 
utilizado na função de taxista, título concernente à vaga em cooperativa, 
reconhecimento do direito à meação e atraso no pagamento dos salários de 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85400-aplicativo-do-cnj-permite-localizar-unidade-da-justica-mais-proxima
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
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046F26E8B23C4FA68D78CF471D18054BECC5065F594860
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000023


servidor público municipal, verba de natureza alimentar, violação do princípio da 
dignidade da pessoa humana, segurança concedida 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

• Lei Estadual nº 7684 de 06/09/2017 - institui o programa permanente do transplante 
de medula óssea e da outras providências. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Boletim SEDIF muda layout e mantém conteúdo jurídico 
• Vítimas de explosão em Nilópolis terão de ser indenizadas 
• Justiça proíbe Caxias de colocar em funcionamento novo cemitério 
• TJRJ nega recurso e mantém proibição de demolição de condomínio em Itanhangá 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Negado trâmite a HC de empresário condenado por duplo homicídio em acidente de 
trânsito em SC 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6c5db239efd07e1283258145005b088e
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48451
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48450
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48449
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=355288
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=355288


 
• STJ mantém com casal homoafetivo guarda de bebê encontrado em caixa de 

papelão 
• Terceira Turma não vê erro induzido em compra de fazenda que produziu abaixo do 

esperado 
• Vigilante condenado por violência doméstica não poderá exercer a profissão 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Aloysio Corrêa da Veiga e André Godinho tomam posse no CNJ 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 os atos publicados em Agosto/2017. 

 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 215, DE 28/08/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 214, DE 25/08/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 212, DE 23/08/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 210, DE 17/08/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 209, DE 16/08/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 208, DE 11/08/2017 

 
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/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-mantém-com-casal-homoafetivo-guarda-de-bebê-encontrado-em-caixa-de-papelão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-mantém-com-casal-homoafetivo-guarda-de-bebê-encontrado-em-caixa-de-papelão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-não-vê-erro-induzido-em-compra-de-fazenda-que-produziu-abaixo-do-esperado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-não-vê-erro-induzido-em-compra-de-fazenda-que-produziu-abaixo-do-esperado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vigilante-condenado-por-violência-doméstica-não-poderá-exercer-a-profissão
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85390-aloysio-correa-da-veiga-e-andre-godinho-tomam-posse-no-cnj
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203396&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203375&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203351&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203327&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203258&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203146&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0002563-30.2015.8.19.0068 - rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira - j. 
05/09/2017 e p. 11/09/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Tribunal de Justiça do Rio é o mais produtivo do país em diferentes índices 
• Justiça do Rio determina que Rio das Ostras matricule criança em creche municipal 
• Passageira é indenizada após ter malas atiradas ao mar em cruzeiro 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro determina que juiz do RJ siga decisão do STF sobre Lei Maria da Penha 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Sócios minoritários serão indenizados por alterações societárias que reduziram sua 
participação 

• Terceiro citado em delação premiada não pode impugnar validade do acordo 
• Pedido de cooperação dos EUA em investigação sobre a Fifa independe de 

confirmação do STJ 
• Falta de prévia intimação justifica anular declaração de prescrição intercorrente 
• Fabricante vai responder por fraude na venda de carro em uma de suas lojas 
• Pescador não consegue indenização por falta de peixes no São Francisco 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000472165136D8EE1FFD638B3ACB4A77A88CC50661135F3B
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48443
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48442
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48448
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=355053
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sócios-minoritários-serão-indenizados-por-alterações-societárias-que-reduziram-sua-participação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sócios-minoritários-serão-indenizados-por-alterações-societárias-que-reduziram-sua-participação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceiro-citado-em-delação-premiada-não-pode-impugnar-validade-do-acordo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-cooperação-dos-EUA-em-investigação-sobre-a-Fifa-independe-de-confirmação-do-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-cooperação-dos-EUA-em-investigação-sobre-a-Fifa-independe-de-confirmação-do-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-prévia-intimação-justifica-anular-declaração-de-prescrição-intercorrente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fabricante-vai-responder-por-fraude-na-venda-de-carro-em-uma-de-suas-lojas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pescador-não-consegue-indenização-por-falta-de-peixes-no-São-Francisco


• Massa falida deverá arcar com honorários de denunciado incluído indevidamente 
em processo 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Produtividade do primeiro grau é maior, apesar de déficit de pessoal 
• Com um clique a Justiça fica mais perto do cidadão 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Pesquisa Selecionada 
 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJRJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas por 
ramo do direito. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, nos 
ramos Direito Civil e Direito do Consumidor, em seus respectivos temas. 

 
• Direito Civil 
Contratos 
Alienação Fiduciária – Busca e Apreensão 

 
• Direito do Consumidor 
Relação de Consumo 
Internação – Direito à Acompanhante 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0399352-30.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes - j. 
05/09/2017 e p. 11/09/2017 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Massa-falida-deverá-arcar-com-honorários-de-denunciado-incluído-indevidamente-em-processo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Massa-falida-deverá-arcar-com-honorários-de-denunciado-incluído-indevidamente-em-processo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85378-produtividade-do-primeiro-grau-e-maior-apesar-de-deficit-de-pessoal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85374-com-um-clique-a-justica-fica-mais-perto-do-cidadao-2
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/alienacao-fiduciaria.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/internacao-direito-acompanhante.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://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3882820/boletim-sedif-n-153-2017.pdf


 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 152                 Divulgado em 06/09/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.479, de 05/09/2017 - Cria o Programa de Financiamento 
Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem Fins Lucrativos (Pro-Santas Casas) 
para atender instituições filantrópicas e sem fins lucrativos que participam de forma 
complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). Mensagem de veto 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça nega liminar à produtora por shows dos Rollings Stones 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro nega liminar em HC de delegado do RJ condenado a 97 anos de prisão 
• ADPF questiona lei de Nova Iguaçu (RJ) que proíbe material didático sobre 

diversidade de gênero 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13479.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-329.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48441
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354856
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354795
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354795


• STJ terá expediente normal na sexta-feira (8) 
• É válido testamento que cumpre vontade do falecido mesmo na falta de 

formalidades legais 
• Herdeiro não tem legitimidade para pleitear recebimento de participação societária 

ainda não submetida a inventário 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Execução judicial demora três vezes mais do que o julgamento 
• Críticas e elogios: como a imprensa vê o Judiciário 
• Cármen Lúcia: Melhora da Justiça depende de ouvir mais o juiz 
• Corregedor propõe controle automatizado do salário de juiz 

 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Precedentes 
 

(Repercussão Geral, Recursos Repetitivos, IRDR, IAC) 
 

Comunicamos a atualização dos quadros dos Recursos Repetitivos do STJ e 
Repercussões Gerais do STF no Banco do Conhecimento, no seguinte caminho: 
Consultas → Banco Conhecimento → Jurisprudência → Precedentes. Ambos 
elaborados pela Equipe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes da 3ª Vice-
Presidência. 

 
Navegue na página e acesse os Precedentes. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0042984-04.2017.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 30/08/2017 e p. 
31/08/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-terá-expediente-normal-na-sexta–feira-(8)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/É-válido-testamento-que-cumpre-vontade-do-falecido-mesmo-na-falta-de-formalidades-legais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/É-válido-testamento-que-cumpre-vontade-do-falecido-mesmo-na-falta-de-formalidades-legais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Herdeiro-não-tem-legitimidade-para-pleitear-recebimento-de-participação-societária-ainda-não-submetida-a-inventário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Herdeiro-não-tem-legitimidade-para-pleitear-recebimento-de-participação-societária-ainda-não-submetida-a-inventário
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85351-a-demora-para-executar-decisao-e-maior-do-que-o-de-julgamento-na-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85371-criticas-e-elogios-como-a-imprensa-ve-o-poder-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85370-carmen-lucia-melhora-da-justica-depende-de-ouvir-mais-o-juiz
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85369-corregedor-propoe-controle-automatizado-do-salario-de-juiz
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048A954575BCB90A9CAFD76D6D6EA9A9AFC5065E22364C


EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (06/09/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 22, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados referentes a recuperação judicial, contrato de abertura de 
crédito, fiador, prosseguimento da ação de cobrança e arbitrariedade na remoção 
de servidor público por ausência de motivação do ato, caracterizando desvio de 
finalidade, consequente anulação do ato. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 151                 Divulgado em 05/09/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7681 de 01/09/2017 - Altera a Lei 4674, de 20/12/2005, que proíbe 
as empresas concessionárias de serviço público, no Estado do Rio de Janeiro, de 
somente aceitarem pagamento de contas pelo sistema de débito automático. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça condena empresa por proibir acesso de aluno em ônibus seletivo 
• Grupo Lance! tem 60 dias para apresentar plano de recuperação judicial 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Cassada decisão que proibiu blogueiro de postar sobre prefeito de município do CE 
• Rejeitado recurso que pedia defesa preliminar a denunciado que deixou de ser 

servidor público 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000022
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9feb14374ed742f683258192005ddf32
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48439
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48437
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354638
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354637
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354637


 
Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Terceira Turma reconhece validade de cláusula de eleição de foro em contrato de 
adesão 

• Quarta Turma concede liminar contra excesso em prisão civil de alimentante 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Processos criminais representam 14% das ações na Justiça estadual 
• Versão atual do anuário é mais simples e completa 
• Tribunais mostram esforço e bons resultados no cumprimento das Metas 2017 
• Cármen Lúcia: Poder Judiciário quer se mostrar para ser aperfeiçoado 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 
 

Atualizamos a Página de Inconstitucionalidades Indicadas para divulgar o 
acolhimento da arguição de inconstitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar nº 
61/2008 do Município de São Pedro da Aldeia, que, “ao disciplinar o pagamento da 
pensão por morte de ex-servidores daquele município, instituiu termo inicial 
diferenciado para ex-companheiros e ex-cônjuges: quanto aos primeiros, a data do 
óbito; para companheiros, a data do reconhecimento judicial da união estável” 
(Arguição de Inconstitucionalidade nº 0002574-35.2014.8.19.0055) 

 
A Página de Inconstitucionalidades Indicadas foi criada com o objetivo de divulgar 
julgados de declaração ou rejeição de inconstitucionalidade com aplicação 
obrigatória (art. 103, caput e parágrafo 1º e 109 do REGITJRJ e art. 28, parágrafo 
único da Lei nº 9.868/1999). 

 
Consulte o link no Banco do Conhecimento no seguinte caminho: Consultas / Banco 
do Conhecimento / Jurisprudência / Inconstitucionalidades Indicadas. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-validade-de-cláusula-de-eleição-de-foro-em-contrato-de-adesão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-validade-de-cláusula-de-eleição-de-foro-em-contrato-de-adesão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-concede-liminar-contra-excesso-em-prisão-civil-de-alimentante
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85352-processos-criminais-representam-14-das-acoes-na-justica-estadual
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85365-versao-atual-do-anuario-e-mais-simples-e-completa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85363-tribunais-mostram-esforco-e-bons-resultados-no-cumprimento-das-metas-2017
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85364-carmen-lucia-poder-judiciario-quer-se-mostrar-para-ser-aperfeicoado
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2017.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201629200025


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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0008339-17.2014.8.19.0045 - rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva, j. 
25/07/2017 e p. 28/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 150                 Divulgado em 04/09/2017 
 
 

COMUNICADO 
 

Informamos que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio determinou o 
cancelamento dos verbetes nos 245 e 268 da Súmula de Jurisprudência 
Predominante do TJRJ, em razão da entrada em vigor do Código de Processo Civil 
de 2015. A decisão foi proferida, por unanimidade, no processo administrativo n. 
0036739-11.2016.8.19.0000 e publicada em 17 de abril de 2017. Leia a Íntegra do 
Acórdão clicando aqui 

 
Verbetes sumulares cancelados: 

 
Verbete nº. 245 “Incabível agravo regimental contra as decisões de que trata o 
artigo 527, incisos II e III do Código de Processo Civil.” 

 
Verbete nº. 268 “A caducidade da medida liminar, em virtude de não haver sido 
proposta a ação principal, não implica a extinção do processo sem resolução do 
mérito.” 

 
Leia a Íntegra do Acórdão clicando aqui 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Adiado julgamento de ação que pede inconstitucionalidade de lei que prevê cota 
para alunos autistas nas escolas 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C984977AE53DE713D6D8F245145076E7C5064D3E5239
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042E5B68107DA14CF6E643769C765AB5E7C5061D533111
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042E5B68107DA14CF6E643769C765AB5E7C5061D533111
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042E5B68107DA14CF6E643769C765AB5E7C5061D533111
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48436
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48436


• Justiça revoga decisão que obrigava Petrobras a fornecer gás para usina em 
Cuiabá 

• Prefeitura de Macaé é autorizada a realizar concurso 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF reafirma inconstitucionalidade da regra que proíbe liberdade provisória a 
presos por tráfico de drogas 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Prazos para Ministério Público e Defensoria contam a partir do recebimento dos 
autos 

• Reformada decisão que isentou família de pagar por tratamento emergencial de 
recém-nascido em UTI 

• Chacina de Costa Barros: mantida prisão de PM denunciado por morte de cinco 
jovens 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Despesa do Judiciário cresce, mas o custo por habitante cai em 2016 
• Número de sentenças e decisões cresceu 11,4% em 2016 
• Estatísticas mostram evolução do combate à morosidade na Justiça 
• Justiça em Números de 2017 ajuda nas metas do Judiciário para 2018 
• CNJ Serviço: saiba como são definidas as Metas do Judiciário 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48605
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354431
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354431
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazos-para-Ministério-Público-e-Defensoria-contam-a-partir-do-recebimento-dos-autos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazos-para-Ministério-Público-e-Defensoria-contam-a-partir-do-recebimento-dos-autos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reformada-decisão-que-isentou-família-de-pagar-por-tratamento-emergencial-de-recém–nascido-em-UTI
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reformada-decisão-que-isentou-família-de-pagar-por-tratamento-emergencial-de-recém–nascido-em-UTI
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Chacina-de-Costa-Barros:-mantida-prisão-de-PM-denunciado-por-morte-de-cinco-jovens
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Chacina-de-Costa-Barros:-mantida-prisão-de-PM-denunciado-por-morte-de-cinco-jovens
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85362-despesa-do-judiciario-cresce-mas-o-custo-por-habitante-cai-em-2016
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85359-numero-de-sentencas-e-decisoes-cresceu-11-4-em-2016
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85361-estatisticas-mostram-evolucao-do-combate-a-morosidade-na-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85350-justica-em-numeros-de-2017-ajuda-nas-metas-do-judiciario-para-2018
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85354-cnj-servico-saiba-como-sao-definidas-as-metas-do-judiciario


 
 

Acórdãos selecionados por desembargador 
 

Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. A página do Desembargador Luiz Felipe Francisco foi 
atualizada com o acórdão na Ação Rescisória nº 0061903-75.2016.8.19.0000, da 
Seção Cível Comum. 

 
Acesse no Banco do Conhecimento / Jurisprudência / Acórdãos Selecionados por 
Desembargador 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0396948-98.2015.8.19.0001 – rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza, j. 25/07/2017 a 
p. 27/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 149                 Divulgado em 01/09/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça determina que Petrobras retome fornecimento de gás em usina em Cuiabá 
• Justiça determina que a Barcas S/A e o Estado do Rio participem de audiência de 

conciliação 
• TJ do Rio pode usar a mediação na negociação da Oi com pequenos credores 
• Justiça do Rio libera Estádio de São Januário para jogos 
• Ônibus do Rio terão de excluir adicional de R$ 0,20 imediatamente 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-luiz-felipe-francisco
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=0004454C9550ED7F0BD7653997FE7B6098DCC5064D0D2202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48433
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48430
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48430
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48429
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48427
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48604


• Rejeitado trâmite de ação que apontava omissão sobre revisão geral anual de 
subsídios 

• Decano aplica princípio da insignificância a condenado por furtar bombons 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Negado pedido de extinção de patente para substância que reduz tumores 
cerebrais 

• Afastada cobertura de seguro a motorista embriagado envolvido em acidente com 
morte 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Manutenção poderá provocar instabilidade em sistemas do CNJ 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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, nos ramos do Direito Penal e Direito do Consumidor, nos seus 
respectivos temas. 

 
Direito Penal 

 
Aplicação da Pena 

 
Perda do Cargo - Efeitos da Condenação Criminal 

 
Prestação de Serviços Comunitários 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354313
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354313
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354426
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-extinção-de-patente-para-substância-que-reduz-tumores-cerebrais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-extinção-de-patente-para-substância-que-reduz-tumores-cerebrais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-cobertura-de-seguro-a-motorista-embriagado-envolvido-em-acidente-com-morte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-cobertura-de-seguro-a-motorista-embriagado-envolvido-em-acidente-com-morte
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85345-manutencao-podera-provocar-instabilidade-em-sistemas-do-cnj
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/perda-cargo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/prestacao-servicos-comunitarios.pdf


 
Suspensão Condicional do Processo 

 
Leis Extravagantes / Especiais 

 
Corrupção de Menores - Crime Formal versus Crime Material 

 
Direito do Consumidor 

 
Responsabilidade Civil 

 
Internet e Responsabilidade Civil 

 
Recusa de Cartão - Estabelecimento Comercial 

 
Risco da Atividade - Fortuito Interno 

 
Relação de Consumo 

 
Empresas Aéreas - Extravio, Violação e Furto de Bagagens 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0024939-70.2011.8.19.0061 - Rel. Des. Denise Nicoll Simões - p. 22/08/2017 e 
31/08/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.478, de 30/08/2017 - Altera a Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para estabelecer direito de acesso aos 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/suspensao-condicional-processo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/corrupcao-menores.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/internet-responsabilidade-civil.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/recusa-cartao-estab-comercial.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/risco-atividade-fortuito-interno.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/empresas-aereas-extravio-violacao-furto-bagagens.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=0004E1C43327DBC2A1D7F14A9754921BCA89C5065C232039
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13478.htm


profissionais do magistério a cursos de formação de professores, por meio de 
processo seletivo diferenciado. 

 
• Lei Federal nº 13.477, de 30/08/2017 - Dispõe sobre a instalação de cerca 

eletrificada ou energizada em zonas urbana e rural. Mensagem de veto 
 

• Lei Estadual nº 7677, de 30/08/2017 - Dispõe sobre a adoção de medidas a fim de 
disponibilizar nos hospitais públicos do Estado de Rio de Janeiro, material 
siliconado ou sem a proteína do látex e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7678 de 30/08/2017 - Obriga as empresas prestadoras de serviço 

de tv por assinatura a expedirem documento descritivo dos pacotes pactuados com 
os clientes no ato da contratação e em toda e qualquer negociação no decorrer do 
serviço, desde a adesão. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República/ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça decreta prisão preventiva de três acusados de fraude em posto do Detran 
em Magé 

• Acusado de chefiar quadrilha em Casimiro de Abreu é condenado a 62 anos 
• Justiça mantém suspensão de ex-candidato à presidência do Flamengo 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Liminar afasta participação de bancos públicos em operações de crédito para pagar 
pessoal no RJ 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Para Terceira Turma, comprovação de feriado local posterior à interposição do 
recurso só é viável sob o CPC de 73 

• Mantida decisão que reconheceu existência de união estável em abertura de 
inventário 

• Família receberá indenização por morte acidental de segurado após cirurgia 
bariátrica 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13477.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-322.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/21e8183f592c488a8325818d0063dee5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/73c47d18b0f1d64f8325818d00643584
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48421
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48421
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48419
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48418
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354300
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354300
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-comprovação-de-feriado-local-posterior-à-interposição-do-recurso-só-é-viável-sob-o-CPC-de-73
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-comprovação-de-feriado-local-posterior-à-interposição-do-recurso-só-é-viável-sob-o-CPC-de-73
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-reconheceu-existência-de-união-estável-em-abertura-de-inventário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-reconheceu-existência-de-união-estável-em-abertura-de-inventário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Família-receberá-indenização-por-morte-acidental-de-segurado-após-cirurgia-bariátrica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Família-receberá-indenização-por-morte-acidental-de-segurado-após-cirurgia-bariátrica


• Desconto em conta de empréstimo firmado espontaneamente com o banco não 
pode ser limitado pela Justiça 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ lança revista digital sobre gestão por competências no Judiciário 
• Preparatória do Encontro do Judiciário discute metas e estatísticas 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Precedentes 
 

(Repercussão Geral, Recursos Repetitivos, IRDR, IAC) 
 

Comunicamos a atualização dos quadros dos Recursos Repetitivos do STJ e 
Repercussões Gerais do STF no Banco do Conhecimento, no seguinte caminho: 
consultas → banco conhecimento → jurisprudência → precedentes (irdr-iac). 
Ambos elaborados pela Equipe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes da 3ª 
Vice-Presidência. 

 
Navegue na página e acesse os Precedentes. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0026905-19.2012.8.19.0066 - Rel. Des. Fernando Foch - j. 23/08/2017 e p. 
28/08/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Desconto-em-conta-de-empréstimo-firmado-espontaneamente-com-o-banco-não-pode-ser-limitado-pela-Justiça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Desconto-em-conta-de-empréstimo-firmado-espontaneamente-com-o-banco-não-pode-ser-limitado-pela-Justiça
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85317-cnj-lanca-revista-digital-sobre-gestao-por-competencias-no-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85334-preparatoria-do-encontro-do-judiciario-discute-metas-e-estatisticas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040483EC68CDE9BB87AC4D95A947B6B6ECC5065B4E1745
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NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Desembargadores decidem que Oi poderá dar continuidade ao processo de 
mediação com credores 

• Ex-prefeito de Rio das Ostras é condenado a devolver dinheiro aos cofres públicos 
• Consumidora será indenizada por bombons com larvas 
• Justiça manda pagar indenização a candidato que levou choque na Uerj 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma rejeita pedido de arquivamento de queixa-crime contra deputado Eder 
Mauro 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Concessionária não pode reter veículo para exigir pagamento de conserto 
• Relator aplica princípio pro infans e concede prisão domiciliar a mãe de duas 

crianças 
• Terceira Turma reforma decisão que determinou execução de alimentos de valor 

ilíquido 
• Ação declaratória incidental pode ser usada para reconhecer validade de acordo 

extrajudicial 
• Justiça brasileira é competente para homologar acordo de guarda em benefício de 

avó que vive nos EUA 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48417
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48417
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48416
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48415
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48413
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354058
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354058
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Concessionária-não-pode-reter-veículo-para-exigir-pagamento-de-conserto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-aplica-princípio-pro-infans-e-concede-prisão-domiciliar-a-mãe-de-duas-crianças
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-aplica-princípio-pro-infans-e-concede-prisão-domiciliar-a-mãe-de-duas-crianças
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reforma-decisão-que-determinou-execução-de-alimentos-de-valor-ilíquido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reforma-decisão-que-determinou-execução-de-alimentos-de-valor-ilíquido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-declaratória-incidental-pode-ser-usada-para-reconhecer-validade-de-acordo-extrajudicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-declaratória-incidental-pode-ser-usada-para-reconhecer-validade-de-acordo-extrajudicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-brasileira-é-competente-para-homologar-acordo-de-guarda-em-benefício-de-avó-que-vive-nos-EUA
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-brasileira-é-competente-para-homologar-acordo-de-guarda-em-benefício-de-avó-que-vive-nos-EUA


 
 
 

• 257ª Sessão culmina na absolvição de juíza e condenação de magistrado 
• Workshop apresenta produtos do CNJ na área de pesquisas judiciárias 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Acórdãos selecionados por Desembargador 
 

Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. O acórdão 0008339-17.2014.8.19.0045, Relator Des. Carlos 
Eduardo Moreira da Silva e o acórdão 0396948-98.2015.8.19.0001, Relator Des. 
Rogério de Oliveira Souza, já se encontram disponibilizado nas respectivas páginas. 

 
Acesse no Banco do Conhecimento / Jurisprudência / Acórdãos Selecionados por 
Desembargador 

 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0006494-80.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 22/08/2017 e p. 
25/08/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (23/08/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 11, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados referentes ao uso de documento público falso, carteira de 
habilitação de motorista, erro de tipo, configuração, atipicidade da conduta, 
absolvição e tráfico ilícito de entorpecente, interior de estabelecimento prisional, 
crime impossível, não reconhecimento, caracterização do crime 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85331-257-sessao-culmina-na-absolvicao-de-juiza-e-condenacao-de-magistrado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85327-workshop-apresenta-produtos-do-cnj-na-area-de-pesquisas-judiciarias
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/carlos-eduardo-moreira-da-silva
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/carlos-eduardo-moreira-da-silva
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-rogerio-de-oliveira-souza
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-rogerio-de-oliveira-souza
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=0004A7FCD8DF9D33804F3DF408AB1D19029DC5065A4F2F0E
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000011


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

• Lei Federal nº 13.476, de 28/08/2017 - Altera a Lei nº 12.810, de 15/05/2013, para 
dispor sobre a constituição de gravames e ônus sobre ativos financeiros e valores 
mobiliários objeto de registro ou de depósito centralizado, e a Lei nº 13.097, de 
19/01/2015; e revoga dispositivo da Lei nº 10.931, de 02/08/2004. 

 
• Lei Federal nº 13.475, de 28/08/2017 - Dispõe sobre o exercício da profissão de 

tripulante de aeronave, denominado aeronauta; e revoga a Lei nº 7.183, de 
05/04/1984. 

 
• Lei Estadual nº 7667 de 28/08/2017 - dispõe sobre os exames a serem realizados 

na rede pública de saúde e dá outras providências. 
 

• Lei Estadual nº 7668 de 28/08/2017 - Dispõe sobre a concessão de nova placa pelo 
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-RJ, ao proprietário de veículo 
automotor que tiver placa clonada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7670 de 28/08/2017 - Altera a Lei 4.102, de 05/05/2003, 

estabelecendo a realização imediata da cirurgia reconstrutiva da mama, na forma 
que menciona. 

 
• Lei Estadual nº 7672 de 28/08/2017 - Determina o tombamento, como patrimônio 

histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Planetário da Cidade 
do Rio de Janeiro, localizada no bairro da Gávea, Município do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7661 de 25/08/2017 - Dispõe sobre a divulgação pelos órgãos 

públicos no Estado do Rio de Janeiro, do direito à gratuidade de serviços bancários 
considerados essenciais. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República e ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça mantém prisão de casal acusado de planejar sequestro de empresário 
• Justiça suspende tutela de urgência que impedia comercialização do Santander 

Free 
• Mulher receberá indenização por acidente na BR 393 
• Empresa de vigilância terá de indenizar criança atingida por bala perdida 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13476.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13475.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/59304693166fee388325818b006377c7
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f544196f5432e2058325818b0063f194
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ef6114a1b2b44b758325818b0064dcb7
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7aa4166f49dfeb1e8325818b00659845
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/559ecb8296499a6b8325818b005fa965
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48410
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48408
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48406


• TJ do Rio mantém pena de 28 anos para envolvidos na morte de estudante em 
Botafogo 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Decano afasta execução provisória de pena decretada sem fundamentação válida 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Falta de indicação da URL inviabiliza ordem judicial para retirar ofensas do 
Facebook 

• Fundo Garantidor de Créditos deve pagar valor definido pelo CMN na data da 
intervenção 

• Mantida decisão que não reconheceu prova da quitação de dívida confessada 
• Figurante que se acidentou durante gravação de novela receberá R$ 30 mil por 

danos morais 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ absolve juíza punida por libertar presos que já tinham cumprido pena 
• Para Cármen Lúcia, ser juiz não é fácil, mas é necessário à democracia  
• Fernando Mattos é reconduzido ao cargo de conselheiro do CNJ  
• Ministra articula integração dos tribunais ao BNMP 2.0 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48405
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353984
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-indicação-da-URL-inviabiliza-ordem-judicial-para-retirar-ofensas-do-Facebook
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-indicação-da-URL-inviabiliza-ordem-judicial-para-retirar-ofensas-do-Facebook
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fundo-Garantidor-de-Créditos-deve-pagar-valor-definido-pelo-CMN-na-data-da-intervenção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fundo-Garantidor-de-Créditos-deve-pagar-valor-definido-pelo-CMN-na-data-da-intervenção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-não-reconheceu-prova-da-quitação-de-dívida-confessada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Figurante-que-se-acidentou-durante-gravação-de-novela-receberá-R$-30-mil-por-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Figurante-que-se-acidentou-durante-gravação-de-novela-receberá-R$-30-mil-por-danos-morais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85325-cnj-absolve-juiza-punida-por-libertar-presos-que-ja-tinham-cumprido-pena
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85322-para-carmen-lucia-ser-juiz-nao-e-facil-mas-necessario-a-democracia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85321-fernando-mattos-e-reconduzido-ao-cargo-de-conselheiro-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85318-ministra-articula-integracao-dos-tribunais-ao-bnmp-2-0


 
Prevenções das Massas Falidas – 1ª Vice-Presidência 

Atualização 
 

Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massas Falidas 
(Imagem abaixo). 

 
O quadro completo se encontra disponibilizado no Banco do Conhecimento 
em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda 
Instância / Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência. 

 
170. GALVÃO ENGENHARIA S.A 
           GALVÃO PARTICIPAÇÕES S.A 
                              (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) 
        (7ª Vara Empresarial da Capital) 
 
9ª CÂMARA 
 

 
DESEMBARGADOR 

0023373-36.2015.8.19.0000 
 
 

CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0024428-85.2016.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 28/09/2016 e p. 
30/09/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0002003-11.2014.8.19.0202 - Des. Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira - 
Julgamento: 17/08/2017 - QUINTA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0012979-61.2016.8.19.0023 - Des. Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira - 

Julgamento: 17/08/2017 - QUINTA CÂMARA CRIMINAL 
 

• 0013832-21.2016.8.19.0007 - Des. Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira - 
Julgamento: 17/08/2017 - QUINTA CÂMARA CRIMINAL 

 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

(*) 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/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000486EA4C68F8746B8E6684242D4964422DC5053E1E494A
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00173
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00220
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00247


 
Boletim do Serviço de Difusão no 145                 Divulgado em 28/08/2017 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça suspende comercialização do cartão Santander Free 
• TJ do Rio determina que igreja indenize morador incomodado pelo barulho dos 

cultos 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministra Cármen Lúcia dá mais transparência ao contracheque dos ministros do 
STF 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Quarta Turma reconhece legitimidade da Martini do Brasil em ação em defesa da 
marca 

• Ministra Maria Thereza assume processos relativos à Operação Ouro Verde 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Novo Cadastro de Adoção: construção conjunta com tribunais 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48402
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353736
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353736
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-reconhece-legitimidade-da-Martini-do-Brasil-em-ação-em-defesa-da-marca
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-reconhece-legitimidade-da-Martini-do-Brasil-em-ação-em-defesa-da-marca
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministra-Maria-Thereza-assume-processos-relativos-à-Operação-Ouro-Verde
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85312-novo-cadastro-de-adocao-construcao-conjunta-com-tribunais


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Pesquisa Selecionada 
 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJERJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas 
por ramos do direito. 

 
Comunicamos a atualização das pesquisas Prestação de Serviços Comunitários 
e Suspensão Condicional do Processo no ramo Direito Penal. 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0025886-06.2017.8.19.0000 - Rel. Des. André Andrade j. 23/08/2017 e 
p.25/08/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 144                 Divulgado em 25/08/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7659 de 24/08/2017 - Altera a Lei nº 7.428, de 25/08/2016, que 
institui o fundo estadual de equilíbrio fiscal do estado do rio de janeiro. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/prestacao-servicos-comunitarios.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/suspensao-condicional-processo.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://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=000493F72C257DB68ACB143E77975521A55CC5065B0B4726
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f56e84f10f1219d38325818b005f006f


 
 

• Corregedor-geral inaugura Unidade Interligada em maternidade de São Gonçalo 
• Justiça pela Paz em Casa: VEP faz audiência concentrada para presos por crime de 

violência doméstica 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Presidente do Supremo mantém decisão que garantiu acesso ao plenário da Alerj 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Afastada indenização a bancário citado em matéria de revista sobre “caso 
Francenildo” 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Justiça Itinerante no AM tem auxílio de juízes do Rio e de Roraima 
• Passaram pela Corregedoria 7,6 mil processos no último ano 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 

Está disponível, no Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense, 
o Ato Executivo nº 212/2017, que suspendeu os prazos processuais, apenas em 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48120
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48119
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48119
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353708
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-indenização-a-bancário-citado-em-matéria-de-revista-sobre-
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-indenização-a-bancário-citado-em-matéria-de-revista-sobre-
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85308-justica-itinerante-no-am-tem-auxilio-de-juizes-do-rio-e-de-roraima
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85307-passaram-pela-corregedoria-8-6-mil-processos-no-ultimo-ano
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao


relação aos processos eletrônicos da Vara de Execuções Penais, no dia 23 de 
agosto de 2017 (art. 10, § 2º da Lei nº 11.419/2006). 

 
Consulte a página e pesquise outras datas nas quais os prazos processuais foram 
suspensos, ou em razão de feriado, ou por não ter havido expediente forense, ou 
ainda por ponto facultativo. 

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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0020466-77.2014.8.19.0209 – rel. Gilberto Guarino, j. 23/08/2017 e 25/08/2017 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 143                 Divulgado em 24/08/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.474, de 23/08/2017 - Transforma a Autoridade Pública Olímpica 
(APO) na Autoridade de Governança do Legado Olímpico (Aglo); altera a Lei nº 
11.356, de 19/10/2006; revoga a Lei nº 12.396, de 21/03/2011; e dá outras 
providências. Mensagem de veto 

 
• Decreto Federal nº 9.145, de 23/08/2017 - Altera o Decreto nº 8.469, de 22/06/2015, 

que regulamenta a Lei nº 9.610, de 19/02/1998, e a Lei nº 12.853, de 14/08/2013, 
para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Desembargadores do TJRJ mantém absolvição da Infoglobo em processo movido 
por ex-PM 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004160760F08C31BC60B334A1C9FA6909B8C5065A625D5D
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13474.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-305.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9145.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48002


• Por injúria racial, torcedor é proibido de ir aos jogos do Flamengo por seis meses 
• Universidade Cândido Mendes oferece prédio para quitar dívidas e imóvel irá a 

leilão 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• ADPF pede que orçamento de universidades do RJ deixem de ser geridos pelo 
governo estadual 

• Liminar deferida à OAB suspende julgamento de processo no TCU sobre Sesc e 
Senac-RJ 

• Ministro Gilmar Mendes suspende início de execução da pena de condenado em 
segunda instância 

• Ministro substitui prisão por medidas cautelares a mais três investigados na 
Operação Ponto Final 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Suspensa ação penal contra tabelião que não repassou verbas destinadas ao 
Judiciário 

• Ministro indefere pedido de uniformização sobre pagamento de honorários à 
Defensoria Pública em RO 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Corregedoria consolida ajustes no cadastro de adoção 
• Daldice Santana é reconduzida ao cargo de conselheira do CNJ 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48115
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48113
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48113
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353539
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353539
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353433
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353433
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353461
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353461
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353477
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353477
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensa-ação-penal-contra-tabelião-que-não-repassou-verbas-destinadas-ao-Judiciário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensa-ação-penal-contra-tabelião-que-não-repassou-verbas-destinadas-ao-Judiciário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-indefere-pedido-de-uniformização-sobre-pagamento-de-honorários-à-Defensoria-Pública-em-RO
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-indefere-pedido-de-uniformização-sobre-pagamento-de-honorários-à-Defensoria-Pública-em-RO
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85305-corregedoria-conclui-debates-para-reformular-cadastros-de-adocao-e-de-acolhimento
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85294-daldice-santana-e-reconduzida-ao-cargo-de-conselheira-do-cnj


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Mapa do Banco 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 MAPA no Banco do Conhecimento do PJERJ, navegue nas páginas e 
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0037777-24.2017.8.19.0000 - rel. Des. Luiz Felipe Francisco - j. 22/08/2017 e 
p.24/08/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 142                 Divulgado em 23/08/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal nº 9.144, de 22/08/2017 - Dispõe sobre as cessões e as 
requisições de pessoal em que a administração pública federal, direta e indireta, 
seja parte. 

 
• Decreto Federal nº 9.143, de 22/08/2017 - Regulamenta o § 4º do art. 27 da Lei nº 

10.438, de 26/04/2002, e o § 13 do art. 4º da Lei nº 9.074, de 07/07/1995, altera o 
Decreto nº 5.081, de 14/05/2004, o Decreto nº 5.163, de 30/07/2004, o Decreto nº 
7.246, de 28/07/2010, o Decreto nº 7.805, de 14/09/2012, e o Decreto nº 9.022, de 
31/03/2017, para dispor sobre a concessão e a comercialização de energia elétrica, 
e dá outras providências. 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1917655/mapa.pdf
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=00048D01D02A4111DF348D927504F711EC43C5065A280710
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9144.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9143.htm


 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Tribunal de Justiça decide manter redução de vereadores de Nova Iguaçu 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma rejeita queixa-crime de Alexandre Frota contra deputado Jean Wyllys 
• 2ª Turma estabelece que CNJ deve verificar se presídio em SC atende requisitos de 

semiaberto 
• 2ª Turma encerra ação penal em caso de furto de produtos devolvidos ao 

estabelecimento comercial 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Quarta Turma equipara regime sucessório entre cônjuges e companheiros 
• É de cinco anos prazo para vítima de acidente ferroviário pedir indenização à 

concessionária 
• Elevada indenização a família que recebeu mensagens de magia negra por correio 
• Reformada decisão que absolveu gerente e dono de bar onde adolescente se 

prostituía 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Cadastro de improbidade e inelegibilidade tem nova versão 
• Ouvidoria do CNJ eleva atendimentos em 40% em 2016 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48302
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353297
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353315
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353315
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353319
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353319
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-equipara-regime-sucessório-entre-cônjuges-e-companheiros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/É-de-cinco-anos-prazo-para-vítima-de-acidente-ferroviário-pedir-indenização-à-concessionária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/É-de-cinco-anos-prazo-para-vítima-de-acidente-ferroviário-pedir-indenização-à-concessionária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Elevada-indenização-a-família-que-recebeu-mensagens-de-magia-negra-por-correio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reformada-decisão-que-absolveu-gerente-e-dono-de-bar-onde-adolescente-se-prostituía
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reformada-decisão-que-absolveu-gerente-e-dono-de-bar-onde-adolescente-se-prostituía
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85291-cadastro-de-improbidade-e-inelegibilidade-tem-nova-versao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85285-ouvidoria-do-cnj-bate-recorde-de-atendimentos


 
Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0087092-57.2013.8.19.0001 - rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 09/08/2017 
e p.11/08/2017 
APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. INÉPCIA RECURSAL. 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (23/08/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 10, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados referentes ao deferimento da prisão domiciliar em 
decorrência da existência de filhos menores e atipicidade da conduta quanto ao 
abandono de posto na iminência de um ataque, acarretando a absolvição. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

• Justiça condena empresa a indenizar apresentadora Patrícia Poeta 
• Condomínio em São Gonçalo terá que fazer obra em seu sistema de esgoto 
• Secretária de Cultura terá que deixar cargo na Rio Filme 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro substitui prisão preventiva de mais quatro investigados por irregularidades 
no sistema de transportes do RJ 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042ACE709EF4353DF478B9951B087E4582C5065356440F
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000010
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/48104
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353085
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=353085


 
Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Pouco convívio com adotantes irregulares não autoriza adoção à brasileira 
• Terceira Turma autoriza exibição de documento não pertencente às partes 
• Coronel denunciado por interceptações telefônicas clandestinas permanece preso 
• Compensação de ICMS em caso de bonificação não exige prova de não repasse 

econômico 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Processo Judicial Eletrônico se expande para 15,7 milhões de ações 
• Nomeado novo conselheiro para a segunda vaga da OAB no CNJ 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. Atualizado mensalmente pela Equipe do 
Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento (SEESC). 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pouco-convívio-com-adotantes-irregulares-não-autoriza-adoção-à-brasileira
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-autoriza-exibição-de-documento-não-pertencente-às-partes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Coronel-denunciado-por-interceptações-telefônicas-clandestinas-permanece-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Compensação-de-ICMS-em-caso-de-bonificação-não-exige-prova-de-não-repasse-econômico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Compensação-de-ICMS-em-caso-de-bonificação-não-exige-prova-de-não-repasse-econômico
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85273-processo-eletronico-do-cnj-pje-abriga-15-7-milhoes-de-acoes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85275-nomeado-novo-conselheiro-para-a-segunda-vaga-da-oab-no-cnj
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/banco-sentencas.pdf
http://www.cnj.jus.br/sgt/versoes.php?tipo_tabela=A
http://www.cnj.jus.br/sgt/versoes.php?tipo_tabela=A


 
 

Acesse o Banco de Sentenças na página inicial do Banco do Conhecimento. 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0001222-78.2017.8.19.0203 - rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes 
Gonçalves de Oliveira - j. 17/08/2017 - p.18/08/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0174014-67.2014.8.19.0001 - Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior - Julgamento: 
16/08/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0099379-47.2016.8.19.0001 - Des. Marcus Henrique Pinto Basílio - Julgamento: 

15/08/2017 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 
 
 
 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/banco-sentencas.pdf
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=0004D1E14AE457603AE4E86F08A36607C055C50658130E24
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00251
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000444B8D965349DFB09CF8D5B564823993CC50657015C24


 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça decreta prisão temporária de suspeitos de atirarem em turista inglesa em 
Angra 

• TJ do Rio publica decisão para redução da tarifa de ônibus 
• Niterói terá que pagar R$ 60 mil a vítimas de deslizamento 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro restabelece medidas cautelares para empresário e ex-dirigente de 
federação do RJ 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Fato superveniente que resolve problema afasta pretensão de indenização 
• Sob antiga Lei de Falências, extinção de obrigações do falido prescinde de prova de 

quitação de tributos 
• Quarta Turma afasta dano moral por falta de baixa em documento de veículo 

quitado 
• Terceira Turma reforma decisão que exigiu fornecimento de remédio importado não 

registrado na Anvisa 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• 8ª Semana Justiça pela Paz em Casa começa hoje em todo o país 
• CNJ tem um novo conselheiro nomeado e outros dois reconduzidos 
• CNJ Serviço: como acionar o Conselho Nacional de Justiça? 
• "Também sofro preconceito por ser mulher", diz ministra 

 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47633
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47633
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47631
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47628
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352970
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352970
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fato-superveniente-que-resolve-problema-afasta-pretensão-de-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sob-antiga-Lei-de-Falências,-extinção-de-obrigações-do-falido-prescinde-de-prova-de-quitação-de-tributos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sob-antiga-Lei-de-Falências,-extinção-de-obrigações-do-falido-prescinde-de-prova-de-quitação-de-tributos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-afasta-dano-moral-por-falta-de-baixa-em-documento-de-veículo-quitado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-afasta-dano-moral-por-falta-de-baixa-em-documento-de-veículo-quitado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reforma-decisão-que-exigiu-fornecimento-de-remédio-importado-não-registrado-na-Anvisa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reforma-decisão-que-exigiu-fornecimento-de-remédio-importado-não-registrado-na-Anvisa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85272-8-semana-justica-pela-paz-em-casa-comeca-hoje-em-todo-o-pais-2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85264-cnj-tem-um-novo-conselheiro-nomeado-e-outros-dois-reconduzidos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85266-cnj-servico-como-acionar-o-conselho-nacional-de-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85262-tambem-sofro-preconceito-por-ser-mulher-diz-ministra


 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 
(Imagem abaixo). 
O quadro completo se encontra disponibilizado no Banco do Conhecimento 
em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda 
Instância. 

 
 
127. PRO MEDICO INDUSTRIAL LTDA (CONCORDATA PREVENTIVA) 
 
(5ª Vara Empresarial) 
 
 
5ª CÂMARA 
 

 
DESEMBARGADOR 
 

0008281-43.2000.8.19.0000 
(2000.001.05709) 
 
0011939-31.2007.8.19.0000 
(2007.002.15730) 
 
0104969-93.2002.8.19.0001 
(2007.001.46675) 
 
0046445-81.2017.8.19.0000 

 
CARLOS FERRARI 
 
CRISTINA TEREZA GAULIA 
 
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO 
 
DENISE NICOLL SIMÕES 

 
 

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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0017180-34.2017.8.19.0000 – rel. Des. Arthur Narciso - j. 17/08/2017 e p. 
18/08/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000403E6580282FFB6D9C03D6809E5631D5FC50658155951


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

• Ex-presidente da Câmara de Cordeiro é condenado por improbidade administrativa 
• Justiça determina internação de adolescentes envolvidos em morte de PM 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Recursos incabíveis ao STF e ao STJ não afastam trânsito em julgado de 
condenação, decide ministro 

• Liminar substitui prisão de empresário e ex-dirigente de federação do RJ por 
medidas cautelares 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Fixação de ICMS para medicamentos deve observar preços praticados pelo 
mercado 

• MP de Contas pode atuar fora das cortes de contas para defender prerrogativas 
• Remuneração de comissário em concordata não pode ultrapassar limites da antiga 

Lei de Falências 
• Situações excepcionais justificam pagamento de caução pelo autor do pedido de 

falência 
• Falta de individualização da conduta criminosa leva STJ a rejeitar denúncia contra 

governador do Amapá 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47627
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47625
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352825
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352825
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352843
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352843
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fixação-de-ICMS-para-medicamentos-deve-observar-preços-praticados-pelo-mercado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fixação-de-ICMS-para-medicamentos-deve-observar-preços-praticados-pelo-mercado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/MP-de-Contas-pode-atuar-fora-das-cortes-de-contas-para-defender-prerrogativas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Remuneração-de-comissário-em-concordata-não-pode-ultrapassar-limites-da-antiga-Lei-de-Falências
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Remuneração-de-comissário-em-concordata-não-pode-ultrapassar-limites-da-antiga-Lei-de-Falências
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Situações-excepcionais-justificam-pagamento-de-caução-pelo-autor-do-pedido-de-falência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Situações-excepcionais-justificam-pagamento-de-caução-pelo-autor-do-pedido-de-falência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-individualização-da-conduta-criminosa-leva-STJ-a-rejeitar-denúncia-contra-governador-do-Amapá
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-individualização-da-conduta-criminosa-leva-STJ-a-rejeitar-denúncia-contra-governador-do-Amapá


 
 
 

• Cármen Lúcia dá dez dias para tribunais informarem salários de juízes 
• Justiça Restaurativa juvenil se expande no Brasil 
• Hoje na Bahia a XI Jornada Maria da Penha 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 
 

Atualizamos a Página de Inconstitucionalidades Indicadas para divulgar a 
declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 1.860/2012, do Município de São João 
de Meriti, que “Permite a soltura de balões artesanais sem fogo no Município de 
São João de Meriti”, por vício formal, ao extrapolar a competência municipal 
definida no art. 358, I e II, da Constituição Estadual (Direta de Inconstitucionalidade 
nº 0029434-10.2015.8.19.0000). 
A Página de Inconstitucionalidades Indicadas foi criada com o objetivo de divulgar 
julgados de declaração ou rejeição de inconstitucionalidade com aplicação 
obrigatória (art. 103, caput e parágrafo 1º e 109 do REGITJRJ e art. 28, parágrafo 
único da Lei nº 9.868/1999). 

 
Consulte o link no Banco do Conhecimento no seguinte caminho: Consultas / Banco 
do Conhecimento / Jurisprudência / Inconstitucionalidades Indicadas. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0338738-93.2011.8.19.0001 – rel. Des. Claudia Telles, j. 15/08/2017 e p. 
18/08/2017 

 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85259-carmen-lucia-da-dez-dias-para-tribunais-informarem-salarios-de-juizes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85251-justica-restaurativa-juvenil-se-expande-no-brasil
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85252-justica-restaurativa-e-o-destaque-da-xi-jornada-maria-da-penha
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046EC53B40AEBA438A4C9906D8D9F2E89DC5065648593B


 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal nº 9.127, de 16/08/2017 - Altera o Decreto nº 27.048, de 
12/08/1949, para incluir o comércio varejista de supermercados e de hipermercados 
no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e aos 
feriados civis e religiosos. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Estudante preso durante manifestações de 2013 nega ter cometido crime 
• Valor do aluguel do Centro de Convenções da Sulamérica será decidido por acordo 

entre as partes 
• Justiça do Rio condena clube paranaense a pagar danos morais 
• Órgão Especial considera constitucional lei de implantação de sinais de trânsito à 

base de luz solar 
• Mais três acusados de matar filho de Carlinhos de Jesus vão a júri 
• TJ do Rio recebe pedido de recuperação do jornal 'Lance!' 
• Redução da tarifa de ônibus passa a valer quando não houver mais recursos 
• Justiça mantém condenação de churrascaria por preconceito em identificação de 

comanda 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• ADI contra lei do RJ sobre prestação de informações por empresas telefônicas terá 
rito abreviado 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Resolução que alterou preços de planos de saúde da Geap em 2012 é considerada 
legal 

• Juízo universal deve avaliar se bem é indispensável à atividade de empresa em 
recuperação 

• Mantida condenação de ex-vereador que indicou preso para assessor 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9127.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47623
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47621
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47621
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47619
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47618
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47618
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47616
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47615
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47611
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47614
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47614
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352675
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352675
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Resolução-que-alterou-preços-de-planos-de-saúde-da-Geap-em-2012-é-considerada-legal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Resolução-que-alterou-preços-de-planos-de-saúde-da-Geap-em-2012-é-considerada-legal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juízo-universal-deve-avaliar-se-bem-é-indispensável-à-atividade-de-empresa-em-recuperação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juízo-universal-deve-avaliar-se-bem-é-indispensável-à-atividade-de-empresa-em-recuperação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-de-ex–vereador-que-indicou-preso-para-assessor


• Sexta Turma anula júri por uso de algema em réu durante julgamento 
• Limitação de juros e correção de crédito em recuperação judicial não viola coisa 

julgada 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Ficha Limpa no Judiciário completa 5 anos 
• Sistema carcerário é doente e mata, diz Rogério Nascimento, do CNJ 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

PESQUISA SELECIONADA 
 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJERJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas 
por ramos do direito. Comunicamos a atualização da pesquisa Dano Moral em 
Ricochete, no ramo do Direito do Consumidor, no tema Responsabilidade Civil. 

 
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do 
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0023492-56.2016.8.19.0066 – rel. Des. Maria Regina Nova, j. 15/08/2017 e p. 
17/08/2017. 

 
 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-anula-júri-por-uso-de-algema-em-réu-durante-julgamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Limitação-de-juros-e-correção-de-crédito-em-recuperação-judicial-não-viola-coisa-julgada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Limitação-de-juros-e-correção-de-crédito-em-recuperação-judicial-não-viola-coisa-julgada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85246-ficha-limpa-no-judiciario-completa-5-anos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85245-o-sistema-carcerario-e-doente-e-mata-diz-rogerio-nascimento-do-cnj
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/dano-moral-ricochete.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/dano-moral-ricochete.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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045FC764A57215A909CB5A41A5294A915CC50656513336
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NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça aumenta multa da Refinaria de Manguinhos por descumprimento de decisão 
relativa à marca BR 

• Corregedor-Geral da Justiça visita unidades para adolescentes na Ilha do 
Governador 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministra Cármen Lúcia propõe ação de cidadania contra a corrupção e combate aos 
privilégios 

• 1ª Turma nega pedido a condenado que pretendia anular julgamento do Tribunal do 
Júri 

• Plenário aprova lista tríplice para vaga de ministro substituto no TSE 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Proprietário pode optar por valor a ser pago ao possuidor de má-fé pelas 
benfeitorias necessárias feitas no imóvel 

• Supressão de sobrenomes de menor com nome extenso não viola segurança 
jurídica 

• Mantida denúncia contra delegado suspeito de subtração de peças de veículos 
apreendidos em GO 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47613
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47613
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47610
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47610
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352480
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352480
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352515
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352515
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352657
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proprietário-pode-optar-por-valor-a-ser-pago-ao-possuidor-de-má–fé-pelas-benfeitorias-necessárias-feitas-no-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proprietário-pode-optar-por-valor-a-ser-pago-ao-possuidor-de-má–fé-pelas-benfeitorias-necessárias-feitas-no-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Supressão-de-sobrenomes-de-menor-com-nome-extenso-não-viola-segurança-jurídica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Supressão-de-sobrenomes-de-menor-com-nome-extenso-não-viola-segurança-jurídica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-denúncia-contra-delegado-suspeito-de-subtração-de-peças-de-veículos-apreendidos-em-GO
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-denúncia-contra-delegado-suspeito-de-subtração-de-peças-de-veículos-apreendidos-em-GO


 
• Cármen Lúcia: Ética não é uma escolha. É a única forma de se viver sem o caos 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Precedentes 
(Repercussão Geral, Recursos Repetitivos, IRDR e IAC) 

 
Comunicamos a atualização dos quadros dos Recursos Repetitivos do STJ e 
Repercussões Gerais do STF na página de Precedentes (Consultas / 
Precedentes). Ambos elaborados pela Equipe do Núcleo de Gerenciamento de 
Precedentes da 3ª Vice-Presidência. 

 
Acesse a página de Precedentes. 

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

 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

Divulgação dos acórdãos indicados nas Representações de Inconstitucionalidade, 
nos termos do Artigo 103º, § 3º - do REGITJRJ. 

 
• 0060342-84.2014.8.19.0000 – rel. Des. Mauro Dickstein, j. 28/03/2016 e p. 

07/04/2016 
 
 

Fonte: SETOE 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (16/08/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 21, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto à violação de sepultura, exposição de restos mortais, 
legitimação ativa de neta, anulação da sentença, causa madura para julgamento, 
cominação de dano moral e acidente com ônibus, lesão corporal em passageiro, 
seguradora em liquidação extrajudicial, suspensão da ação, desnecessidade, 
condenação solidária da seguradora. 

 
Outrossim, na mesma data, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 
das Turmas Recursais nº 07, tendo sido selecionados, dentre outros, julgados 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85239-carmen-lucia-etica-nao-e-uma-escolha-e-a-unica-forma-de-se-viver-sem-o-caos1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000414B745D33BA84E837B5100B404CBBF8EC5045E205059
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000021
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000007
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000007


quanto a empréstimo bancário, superendividamente, reconhecimento da litigância 
de má-fé e pacote de serviço de tv, telefonia e internet, rescisão contratual, falta de 
pagamento, inversão do ônus da prova, multa diária e dano moral. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

• Justiça decreta prisão preventiva de acusados de matar PM no Lins 
• Vara de Execuções Penais nega pedido de progressão de regime a traficante da 

Rocinha 
• Chacina de Costa Barros: pai receberá pensão por morte de jovem 
• TJRJ mantém gratuidade de Justiça da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro reintegra candidato afastado de concurso devido a tatuagem 
• Negado recurso a acusado por homicídio de médico em Pernambuco 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• STJ mantém indenização a paciente que ficou em estado vegetativo após anestesia 
• Terceira Turma reconhece excesso em prisão de homem que deve quase R$ 200 

mil de pensão à ex-mulher 
• Recebimento de dividendos depende de integração ao quadro de acionistas na data 

da assembleia 
• Mantida prova telefônica em investigação de fraude na reciclagem de vigilantes 
• Regra que impede curso de prazo decadencial contra incapazes não pode ser 

estendida a terceiros 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47428
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352379
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352377
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-mantém-indenização-a-paciente-que-ficou-em-estado-vegetativo-após-anestesia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-excesso-em-prisão-de-homem-que-deve-quase-R$-200-mil-de-pensão-à-ex–mulher
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-excesso-em-prisão-de-homem-que-deve-quase-R$-200-mil-de-pensão-à-ex–mulher
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recebimento-de-dividendos-depende-de-integração-ao-quadro-de-acionistas-na-data-da-assembleia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recebimento-de-dividendos-depende-de-integração-ao-quadro-de-acionistas-na-data-da-assembleia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prova-telefônica-em-investigação-de-fraude-na-reciclagem-de-vigilantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regra-que-impede-curso-de-prazo-decadencial-contra-incapazes-não-pode-ser-estendida-a-terceiros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regra-que-impede-curso-de-prazo-decadencial-contra-incapazes-não-pode-ser-estendida-a-terceiros


 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Em um ano, mais de 1 milhão de documentos foram apostilados 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

O Banco armazena e permite a consulta na íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças. 

 
Conheça o inteiro teor da Petição inicial da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 
de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, referente aos autos do processo nº 
0186960-66.2017.8.19.0001, que tramita perante o Juizado Especial do Torcedor e 
dos Grandes Eventos. 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

Divulgação dos acórdãos indicados nos Conflitos de Competência, nos termos do 
Artigo 6º-A, § 3º- do REGITJRJ. 

 
Número do processo Relator Ementa 

0004487-18.2017.8.19.0000 
j. 06/03/2017 e p. 08/03/2017 

Des. Otavio Rodrigues  
Conflito de Competência 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85231-em-um-ano-mais-de-1-milhao-de-documentos-foram-apostilados-no-brasil
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=20170011533633&FORMA=1&SEF=1&JOB=24806&PAL=&CNJ=20170011533633
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
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000483630AF8447EBDC7E63CBE63FA5A7F41C5060E24042E


suscitado pela Vigésima 
Sétima Câmara Cível em face 
da Vigésima Câmara Cível. 
Agravo de Instrumento. Ação 
de Busca e Apreensão de 
Veículos. Contrato de Mútuo. 
Frota de veículos como 
garantia. Acolhimento do 
Conflito, para declarar a 
competência da E. Vigésima 
Câmara Cível. Aplicam-se ao 
caso os Enunciados 5 e 10, 
do Aviso TJ/RJ nº 103/2014. 
Parecer do Ministério Público 
nesta direção. 

0005947-40.2017.8.19.0000 
j. 29/05/2017 e p. 01/06/2017 

Des. Nagib Slaibi Filho Direito da Responsabilidade 
Civil. Ação de obrigação de 
fazer c/c indenizatória 
proposta por usuário em face 
da Concessionária Rio-
Teresópolis. Pretensão de 
liberação de pagamento de 
tarifa de pedágio. Alegação 
de que o outro acesso que 
permitia a passagem dos 
moradores teria sido fechado 
pela concessionária. Conflito 
negativo de competência. 
Aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor ao 
caso. Entendimento 
consolidado no Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça e 
na jurisprudência deste Órgão 
Julgador 
Competência da Câmara 
Cível 87Especializada em 
Direito do Consumidor. (art. 
6º-A, do Regimento Interno 
deste Tribunal de Justiça, 
incluído pela Resolução nº 
22/2013, do Órgão Especial). 
Improcedência do conflito. 

0046379-38.2016.8.19.0000 
j. 12/12/2016 
p. 11/01/2017 

Des. Claudio de Mello 
Tavares 

Conflito negativo de 
competência em agravo de 
instrumento. Ação de 
obrigação de fazer c/c 
indenizatória. Aquisição, por 
empresa de pequeno porte, 
de veículo que passou a 
apresentar defeitos. Situação 
que demonstra a 
vulnerabilidade da agra-vante 
na relação travada com as 
agravadas, ainda que a 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C3838ED4D0F54E47FB6A1DABA12B51F3C50632401347
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004080D2565163EBA44DD301F8771E22955C5055861424F


caminhonete seja utilizada no 
desempenho da atividade 
laborativa. Proteção às micro 
empresas e às empresas de 
pequeno porte. Aplicação da 
teoria fi-nalista mitigada, que 
autoriza a incidência do 
Código de Defesa do 
Consumidor nas hipóteses 
em que a parte, pessoa física 
ou jurídica, embora não seja 
tecnicamente a destinatária 
final do produto ou serviço, se 
apresenta em situação de 
vulnerabilidade. 
Improcedência do conflito 
negativo para declarar a 
competência da câmara 
suscitante. 

0005648-63.2017.8.19.0000 
j. 20/03/2017 e p. 23/03/2017 

Des. Otavio Rodrigues Conflito de Competência 
suscitado pela Vigésima 
Sexta Câmara Cível em face 
da Décima Quinta Câmara 
Cível. Apelação Cível. 
Acolhimento do Conflito, para 
declarar a competência da E. 
Décima Quinta Câmara Cível. 
Resolução TJ/OE/RJ nº 
10/2015, em seu art. 1º, que 
alterou o §2º do art. 6º-A do 
Regimento Interno do TJ/RJ, 
em seu inciso VI, por se tratar 
de Execução de Cédula de 
Crédito Bancário. Parecer do 
Ministério Público nesta 
direção. 

0038058-14.2016.8.19.0000 
j. 08/05/2017 e p. 11/05/2017 

Des. Fernando Foch de 
Lemos Arigony da Silva 

Direito processual civil. 
Serviços hospitalares 
prestados a paciente. 
Cônjuge que se 
responsabilizara pelo 
pagamento em caso de 
recusa da operadora de plano 
de saúde. Ação de cobrança 
movida pela sociedade 
exploradora de hospital em 
face dos espólios da paciente 
e de seu esposo. Conflito de 
consumo. Sentença de 
parcial procedência. Apelo. 
Competência recursal. 
Câmara cível especializada. 
Conflito negativo de 
competência suscitado pela 
egrégia Décima Terceira 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F96C4706975CDB53FCFE7C68DEA9BA52C506142D580D
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045EF358B2BBD1742A437987B0CDCAABABC506284E3659


Câmara Cível deste tribunal à 
qual foi redistribuído recurso 
de apelação porque a egrégia 
Vigésima Sexta Câmara 
Cível, viria a declinar por 
entender não ser de consumo 
o conflito entre as partes, a 
saber, a autora, sociedade 
civil exploradora de hospital, 
e os espólios de certa 
paciente e de seu marido, 
dado que a de cujus 
internara-se em 
estabelecimento da ré, 
assumindo o varão a 
obrigação de pagar as 
despesas eventualmente não 
cobertas pela operadora do 
plano de saúde da paciente. 
1. Em situações como a 
descrita, o crédito oposto aos 
espólios decorre de relações 
de consumo havidas entre 
acipiens, sociedade civil 
prestadora de serviços 
médico-hospitalares, e, de 
outro, cada qual dos 
solventes, isto é, a paciente e 
o esposo, sendo que este, ao 
assumir a obrigação de 
pagar, procedeu a 
estipulação em favor de 
terceiro, sendo indubitável 
que aos dois últimos, 
presumidamente vulneráveis 
em face da credora, esta 
prestou serviços. 
2. Sendo assim, é da 
competência de Câmara 
Cível especializada julgar 
recurso interposto em ação 
de cobrança da 
contraprestação dos serviços 
prestados. 
3. Conflito negativo de 
competência que se julga 
procedente. 

0064278-49.2016.8.19.0000 
j. 20/02/2017 e p. 23/02/2017 

Des. Antonio Eduardo 
Ferreira Duarte 

“Conflito negativo de 
competência. Câmara cível e 
câmara cível especializada 
em direito do consumidor. 
Ação indenizatória. Queda de 
caixas sobre a autora no 
momento em que passava 
pela calçada. Inexistência de 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000425F642B3615BE537B0AC6F9DAD04F92AC5060A1C0A14


relação de consumo. 
Improcedência do conflito.” 

0065546-41.2016.8.19.0000 
j. 30/01/2017 e p. 01/02/2017 

Des. Jesse Torres Pereira 
Junior 

Conflito de Competência. 
Câmaras Cíveis. Alteração do 
art. 6º do REGITJRJ, que 
modificou a competência das 
Câmaras Cíveis em matéria 
de Direito do Consumidor. 
Existência de recurso 
anteriormente julgado pela 
Câmara Suscitada. 
Prevenção. À Câmara Cível, 
a que houverem sido 
distribuídos recursos, 
conflitos de competência ou 
de jurisdição, reclamação, 
mandado de segurança ou 
habeas corpus, serão 
distribuídos todos os outros 
recursos e incidentes 
suscitados por decisões neles 
proferidas (REGITJRJ, art. 6º, 
parágrafo único, II). A 
existência de prevenção 
afasta a análise do caráter 
consumerista, ou não, da 
matéria posta em lide e atrai 
a competência do Juízo que 
apreciou o recurso em 
primeiro lugar, seguindo-se, 
no caso, a competência da 
Câmara Suscitada. 

0007425-83.2017.8.19.0000 
j. 27/03/2017 e p. 29/03/2017 

Des. Jesse Torres Pereira 
Junior 

Conflito de competência. 
Câmaras Cíveis. Alteração do 
art. 6º do REGITJRJ, que 
modificou a competência das 
Câmaras Cíveis em matéria 
de Direito do Consumidor. 
Apelação em ação de 
obrigação de fazer c/c 
indenizatória de dano moral. 
Rodovia Santos Dumont. 
Pedágio. Passe livre. A 
empresa concessionária, 
mediante contrato com o 
poder público, está autorizada 
a receber remuneração pelo 
serviço que presta. O objeto 
em lide reside na relação 
entre a fornecedora e o 
consumidor, daí ser regida 
pelo Código de Defesa do 
Consumidor. Precedentes do 
STJ. Competência das 
Câmaras Cíveis 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CD29FD0E1753959E66CA49E77129A76EC506013B5D18
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000462742A44F60ED79D0AAFE5A60AAC3CF6C50617223A25


especializadas para julgar 
apelações e agravos contra 
sentenças ou decisões de 
juízes do cível, nas matérias 
cujo processo originário verse 
sobre direito do consumidor 
(Lei estadual nº 6.375/12 e 
Resolução nº 34/2013, Órgão 
Especial, artigos 1º e 2º), 
seguindo-se, no caso, a 
competência da Câmara 
Suscitante. 

 
 

Fonte: SETOE 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0221973-97.2015.8.19.0001 - Des(a). Antonio Jayme Boente - Julgamento: 
08/08/2017 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 

 
• 0039871-07.2015.8.19.0002 - Des(a). Cairo Ítalo França David - Julgamento: 

03/08/2017 - QUINTA CÂMARA CRIMINAL 
 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 135                 Divulgado em 14/08/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Magistradas do TJRJ visitam Sala Lilás e destacam humanização no atendimento à 
mulher 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Portaria suspende expediente e prazos processuais no STF nesta sexta-feira 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00098
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00042
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47425
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47425
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352111


 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Terceira Seção acolhe reclamação contra não aplicação de repetitivo; relator critica 
“resistência estéril” 

• Reconhecimento de paternidade pós-morte não anula venda de cotas sociais a 
outro filho 

• Microempresa que reproduzia emblemas de times sem autorização terá de pagar 
danos morais 

• Atualização de crédito de terceiros é encerrada com decretação da falência 
• Acolhido pedido de desconsideração da personalidade jurídica de supostas 

empresas de Marcelinho Carioca 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Comissão organizadora de concurso tem autonomia para julgar casos omissos 
• CNJ não terá expediente nesta sexta-feira 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Assuntos de Diminuta Complexidade 
 

Página do Banco do Conhecimento que correlaciona a Tabela Unificada do CNJ 
com os Verbetes Sumulares do TJERJ. O acesso à correlação pode ser realizado 
por meio de 2 (dois) índices: o analítico ou o remissivo. Além disso, contempla 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. 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-acolhe-reclamação-contra-não-aplicação-de-repetitivo;-relator-critica-
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-acolhe-reclamação-contra-não-aplicação-de-repetitivo;-relator-critica-
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecimento-de-paternidade-pós–morte-não-anula-venda-de-cotas-sociais-a-outro-filho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecimento-de-paternidade-pós–morte-não-anula-venda-de-cotas-sociais-a-outro-filho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Microempresa-que-reproduzia-emblemas-de-times-sem-autorização-terá-de-pagar-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Microempresa-que-reproduzia-emblemas-de-times-sem-autorização-terá-de-pagar-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Atualização-de-crédito-de-terceiros-é-encerrada-com-decretação-da-falência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acolhido-pedido-de-desconsideração-da-personalidade-jurídica-de-supostas-empresas-de-Marcelinho-Carioca
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acolhido-pedido-de-desconsideração-da-personalidade-jurídica-de-supostas-empresas-de-Marcelinho-Carioca
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85225-comissao-organizadora-de-concurso-tem-autonomia-para-julgar-casos-omissos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85222-cnj-nao-tera-expediente-nesta-sexta-feira-1


 
 

Navegue na página Enunciados no Banco do Conhecimento. 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/enunc-recom
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 
• 0048315-07.2012.8.19.0205 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 28/09/2016 e p. 

30/09/2016 
 
 

Fonte: DICAC 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 134                 Divulgado em 10/08/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Eduardo Paes vira réu em denúncia sobre obra no Campo de Golfe 
• Justiça Militar ouve testemunhas de processos que envolvem 96 PMs de São 

Gonçalo 
• Acusado de matar mulher que reagiu à cantada vai a júri popular 
• Justiça aceita denúncia contra PMs no caso de Maria Eduarda 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Presidente do STF defende conciliação para evitar litígios na Justiça 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Conhecimento prévio de herdeiro não citado em testamento impede anulação 
• Planos de previdência privada não devem utilizar TR como índice de correção 
• Rita Lee terá de indenizar PM ofendido durante show 
• Execução autônoma de honorários é inviável se valor da condenação depende de 

liquidação 
 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047792C14D8038455C3902F41199D1D8F7C5053E1E4618
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47329
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47329
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47328
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47327
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=352073
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Conhecimento-prévio-de-herdeiro-não-citado-em-testamento-impede-anulação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Planos-de-previdência-privada-não-devem-utilizar-TR-como-índice-de-correção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rita-Lee-terá-de-indenizar-PM-ofendido-durante-show
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Execução-autônoma-de-honorários-é-inviável-se-valor-da-condenação-depende-de-liquidação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Execução-autônoma-de-honorários-é-inviável-se-valor-da-condenação-depende-de-liquidação


 
Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

O Banco armazena e permite a consulta na íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças. 

 
Conheça o inteiro teor da Petição inicial da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela 
Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, referente aos autos do 
processo nº 0188338-57.2017.8.19.0001, que tramita no Juízo da 1ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital. A referida Ação Civil Pública versa 
precipuamente sobre irregularidades na prestação do serviço médico-hospitalar. 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0031690-52.2017.8.19.0000 – rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, j. 08/08/2017 e 
p. 10/08/2017 

 
 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 133                 Divulgado em 09/08/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Zelada e mais sete ex-executivos da Petrobras têm recurso negado pelo TJ do Rio 
• Promotor de eventos é condenado a 15 anos de prisão 

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=20170011545131&FORMA=1&SEF=1&JOB=24847&PAL=&CNJ=20170011545131
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
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C306DFDF5B5FA7B5FB17CFD338F9C41730C506534928
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47323
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47322


 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF decide não modular decisão sobre territórios de municípios do Rio de Janeiro 
• 2ª Turma anula antecipação de depoimentos baseada apenas em risco de 

esquecimento 
• 2ª Turma determina que TJ-SP julgue apelação de vigia condenado pelo 

assassinato de Mércia Nakashima 
• Negado princípio da insignificância a acusado de operar rádio clandestina em 

Cuiabá (MT) 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Sexta Turma substitui prisão por medidas cautelares para três acusados nas 
Operações Eficiência e Mascate 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ pede informações sobre processos de liberdade de imprensa 
• Especialistas debatem as consequências de abrigos para crianças 
• Cármen Lúcia conta com o apoio da Justiça Federal para implantar BNMP 2.0 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Sentenças 
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351944
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351848
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351848
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351829
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351829
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351828
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351828
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-substitui-prisão-por-medidas-cautelares-para-três-acusados-nas-Operações-Eficiência-e-Mascate
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-substitui-prisão-por-medidas-cautelares-para-três-acusados-nas-Operações-Eficiência-e-Mascate
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85208-cnj-pede-informacoes-sobre-processos-de-liberdade-de-imprensa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85200-especialistas-debatem-as-consequencias-de-abrigos-para-criancas-1
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85207-carmen-lucia-conta-com-o-apoio-da-justica-federal-para-implantar-bnmp-2-0
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/banco-sentencas.pdf


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. Atualizado mensalmente pela Equipe do 
Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento. 

 
Sentenças Selecionadas 

 
Juíza de Direito MM. Dra. 

Nathalia Calil Miguel Magluta 
SENTENÇA 

 
Contratos de Consumo/ Serviços 

Hospitalares 
0021507-10.2014.8.19.0038 

Juíza de Direito MM. Dra. 
Mirela Erbisti 

SENTENÇA 
 

Práticas Abusivas 
0013727-91.2014.8.19.0208 

Juiz de Direito MM. Dr. 
Leonardo Cardoso e Silva 

SENTENÇA 
 

Contratos de Consumo/ Cartão de Crédito 
0034326-67.2010.8.19.0054 

Juiz de Direito MM. Dr. 
Alexandre Oliveira Camacho 

de Franca 

SENTENÇA 
 

Contratos de Consumo/ Transporte 
Aquaviário 

0024891-20.2013.8.19.0004 

Juiz de Direito MM. Dra. 
Eunice Bitencourt Haddad 

SENTENÇA 
 

Responsabilidade Civil/ Indenização por 
Dano Material/ Erro Médico 

0014420-82.2009.8.19.0036 
(2009.036.014530-5) 

Juíza de Direito MM. Dra. 
Raquel de Oliveira 

SENTENÇA 
 

Responsabilidade Civil/ Indenização por 
Dano Moral/Direito de Imagem 

0036759-77.2013.8.19.0203 

 
Acesse o Banco de Sentenças na página inicial do Banco do Conhecimento. 

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

 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0000369-73.2010.8.19.0087 - rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt - j. 
02/08/2017 e p. 09/08/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (09/08/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 20, tendo sido selecionados, 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0021507-10.2014.8.19.0038.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2014.038.021113-0
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0013727-91.2014.8.19.0208.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2014.208.013354-8
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0034326-67.2010.8.19.0054.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2010.054.034266-2
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitodoconsumidor/0024891-20.2013.8.19.0004.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2013.004.024568-6
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitocivil/0014420-82.2009.8.19.0036.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2009.036.014530-5
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2009.036.014530-5
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/direitopenal/0036759-77.2013.8.19.0203.doc
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2013.203.036204-7
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/banco-sentencas.pdf
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=0004940C5D84F86467EB848A49E8E58AFE45C5065219133B
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000020


dentre outros, julgados referentes a quiosque, ação civil pública, poluição sonora, 
dano moral coletivo e jogador de futebol, agressão a jornalista, dano moral. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais (SEJUR) 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 132                 Divulgado em 08/08/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Complementar nº 160, de 07/08/2017 - Dispõe sobre convênio que permite aos 
Estados e ao Distrito Federal deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, 
constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios 
fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” 
do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal e a reinstituição das 
respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais; e altera a 
Lei nº 12.973, de 13/05/2014. Mensagem de veto 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJ do Rio mantém prisão de Rafael Braga 
• Justiça nega recurso de condenados pela morte do médico Jaime Gold 
• Justiça decreta prisão preventiva de homem que assaltou caminhão na Avenida 

Brasil 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministra Cármen Lúcia reúne presidentes dos TJs e apresenta novo sistema de 
monitoramento de prisões 

• Rejeitado recurso de policial rodoviário demitido por liberação de veículos 
irregulares 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp160.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-276.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47316
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47315
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47208
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351529
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351529
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351654
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351654


 
Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Google terá de indenizar candidato por postagem de vídeo adulterado no YouTube 
• Ação do MPF contra cobrança abusiva de honorários advocatícios de segurados do 

INSS deve ser analisada pela Justiça Federal 
• Segunda Seção reafirma veto à devolução antecipada de valores para consorciado 

desistente 
• Inclusão de pessoa jurídica pode ser dispensada em ações sobre legitimidade de 

alteração contratual 
• Terreno de incorporadora falida só pode ser alienado novamente após indenização 

de ex-adquirentes 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Justiça Restaurativa é aplicada em presídios 
• Ministra cobra engajamento da Justiça Estadual por mais informação 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Enunciados Aprovados – Jurisprudência Predominante da Turma Recursal Fazendária 
 

Os enunciados dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e da Turma Recursal 
Fazendária foram aprovados em reuniões conjuntas nos dias 26/06/2015 e 
29/06/2015 e publicados por meio do AVISO CONJUNTO TJ/COJES N. 12, de 
21/07/2017 e foram reunidos aos enunciados aprovados em reunião dos Juízes 
de Direito da Turma Recursal Fazendária, realizada no dia 07/07/2017, estando 
consolidados para constituir jurisprudência predominante da Turma Recursal 
Fazendária, apresenta as seguintes matérias: Saúde Pública, Legislação de 
Trânsito, Processual; Servidor Público e Administrativa. 

 
Pode ser visualizado na página Enunciados Fazenda Pública e Juizados Especiais. 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Google-terá-de-indenizar-candidato-por-postagem-de-vídeo-adulterado-no-YouTube
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-civil-pública-do-MPF-contra-cobrança-abusiva-de-honorários-advocatícios-de-segurados-do-INSS-deve-ser-analisada-pela-Justiça-Federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-civil-pública-do-MPF-contra-cobrança-abusiva-de-honorários-advocatícios-de-segurados-do-INSS-deve-ser-analisada-pela-Justiça-Federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-reafirma-veto-à-devolução-antecipada-de-valores-para-consorciado-desistente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-reafirma-veto-à-devolução-antecipada-de-valores-para-consorciado-desistente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Inclusão-de-pessoa-jurídica-pode-ser-dispensada-em-ações-sobre-legitimidade-de-alteração-contratual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Inclusão-de-pessoa-jurídica-pode-ser-dispensada-em-ações-sobre-legitimidade-de-alteração-contratual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terreno-de-incorporadora-falida-só-pode-ser-alienado-novamente-após-indenização-de-ex–adquirentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terreno-de-incorporadora-falida-só-pode-ser-alienado-novamente-após-indenização-de-ex–adquirentes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85196-justica-restaurativa-e-aplicada-em-presidios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85202-ministra-cobra-engajamento-da-justica-estadual-por-mais-informacao-2
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202944&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202944&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/fazenda-publica.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/juizados-especiais.pdf


 

 
 
 

Navegue na página Enunciados no Banco do Conhecimento. 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0026889-93.2017.8.19.0000 - rel. Des. Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes - 
j. 27/06/2017 - p. 04/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

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=0004CC634BE577DC2B4E659007CB31E779B1C5063F463A28


• Decreto nº 9.117, de 04/08/2017 - Altera o Decreto nº 2.444, de 30/12/1997, que 
dispõe sobre a inclusão, no Programa Nacional de Desestatização - PND, das 
rodovias federais que menciona. 

 
• Decreto nº 9.116, de 04/08/2017 - Dispõe sobre a composição do Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Conselho Curador do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço. 

 
 
 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ promove juízes por antiguidade e merecimento 
• Justiça determina leilão da marca Mesbla 
• Encontro reúne cerca de 400 mediadores em Petrópolis 

 
 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Juízes defendem famílias acolhedoras como alternativa aos abrigos 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

O Banco armazena e permite a consulta na íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças. 

 
Conheça o inteiro teor da Petição inicial do Ministério Público (Promotorias do 
Consumidor e de Defesa da Cidadania) e da Defensoria Pública do Estado do Rio 
de Janeiro, referente aos autos do processo nº 0180675-57.2017.8.19.0001, bem 
como a Liminar concedida pela MM. Dra. Juíza de Direito Maria Paula Gouvea 
Galhardo, da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. A referida Ação Civil 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.117-2017
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.116-2017
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47409
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=47317
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47501
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85191-juizes-defendem-familias-acolhedoras-como-alternativa-aos-abrigos
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=20170011481475&FORMA=1&SEF=1&JOB=18623&PAL=&CNJ=20170011481475
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20170011481475&FORMA=2&SEF=1&JOB=18623&PAL=&CNJ=20170011481475


Pública versa precipuamente sobre serviço de bilhetagem eletrônica em transportes 
públicos e contratação de empresa sem licitação. 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

Divulgação dos acórdãos indicados nos Conflitos de competência, nos termos do 
Artigo 6º-A, § 3º- do RITJ. 

 
0008462-48.2017.8.19.0000 
j. 20/03/2017 
p. 24/03/2017 

Des. Heleno Ribeiro Pereira 
Nunes 

Conflito negativo de 
competência. Roubo a 
usuária na saída de agência 
bancária. “saidinha de 
banco”. Alegação de falha na 
prestação dos serviços. 
Relação de consumo. 1) 
Usuária que comparece a 
agência do Banco do Brasil 
S/A para levantamento de 
quantia em espécie e, 
alegando total ausência de 
privacidade na realização da 
operação bancária, que 
propiciou a ação de 
meliantes, atribui à instituição 
financeira responsabilidade 
pelo roubo sofrido no exterior 
da agência. 2) 
Caracterização, na hipótese, 
de relação jurídica entre 
consumidor e fornecedor de 
serviços. Aplicação do 
verbete sumular nº 297, do e. 
STJ, uma vez que a demanda 
é fundada em suposto defeito 
na prestação dos serviços 
bancários, disponibilizados 
sem as cautelas devidas. 3) 
Procedência do conflito para 
fixar a competência da 
Câmara Cível especializada 
para processar e julgar a 
apelação cível objeto deste 
incidente. 

0035834-06.2016.8.19.0000 Des. Claudio Brandão de  

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
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000487CB844869AA580D19A1974BA9201192C50614071E63
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040FA0303DB665919D46E9D6EBF0ECCF9DC5061402254A


j. 20/03/2017 
p. 22/03/2017 

Oliveira Conflito negativo de 
competência. Ação de 
cobrança. Declínio de 
competência da 26ª Câmara 
Cível para uma das câmaras 
cíveis não especializadas. 
Competência das câmaras 
cíveis especializadas definida 
em razão da matéria. Tal 
competência tem natureza 
absoluta, sendo inderrogável 
por força do interesse público. 
Prestação de serviço de 
limpeza e conservação 
contratado por condomínio 
edilício. Destinatário final. 
Questão que se subsume á 
hipótese de relação de 
consumo. Entendimento do 
enunciado 40 do TJRJ. 
Precedentes do STJ. 
Procedência do conflito para 
se reconhecer a competência 
do órgão suscitado. 

0065944-85.2016.8.19.0000 
j. 13/03/2017 
p. 15/03/2017 

Des. Jose Carlos Varanda 
dos Santos 

Conflito Negativo de 
Competência entre Câmara 
Cível e Câmara Cível 
especializada em Direito do 
Consumidor. Ação proposta 
por profissional liberal 
(dentista) em face de 
empresa, tendo por objeto 
produtos destinados a 
equipar consultório 
odontológico. Vulnerabilidade 
configurada. Teoria finalista 
mitigada. Extensão da 
mesma proteção conferida às 
micro empresas e às 
empresas de pequeno porte, 
contida no verbete nº 310, da 
Súmula de Jurisprudência 
desse E. Tribunal de Justiça. 
Procedência do conflito para 
declarar competente a 25ª 
Câmara Cível. 

0055696-60.2016.8.19.0000 
j. 23/01/2017 
p. 26/01/2017 

Des. Antonio Jose Ferreira 
Carvalho 

Conflito negativo de 
competência entre câmara 
cível e câmara cível 
especializada em direito do 
consumidor - Apelação contra 
sentença que desconstituiu a 
penhora nos autos de 
embargos à execução de 
título extrajudicial - Declínio 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E586AA9BC9CCEBB560536F8882DAA675C50611203E1C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000425101AD90735EF6DC8FA049134904EF9C505625C164B


da competência para uma 
das câmaras cíveis 
especializadas em direito do 
consumidor - conflito 
suscitado com base na 
Resolução n° 10/2015, que 
inseriu o art. 6º-a, § 2°, 
excluindo da competência 
das câmaras especializadas 
as “execuções fundadas em 
título extrajudicial, ainda que 
opostos embargos ou 
ajuizada demanda anulatória” 
- predecentes deste e. Órgão 
Especial - procedência do 
conflito para declarar a 
competência da e. 19ª 
Câmara Cível suscitada. 

0061126-90.2016.8.19.0000 
j. 13/03/2017 
p. 15/03/2017 

Des. Nilza Bitar Conflito de competência entre 
câmara cível e câmara cível 
especializada. Plano de 
saúde na modalidade de 
autogestão Questão 
pacificada pela 2ª Seção do 
e. STJ no sentido de que “não 
se aplica o Código de Defesa 
do Consumidor ao contrato 
de plano de saúde 
administrado por entidade de 
autogestão, por inexistência 
de relação de consumo.” 
Existência de precedente do 
próprio Órgão Especial, 
conforme Conflito de 
Competência nº 0058073-
04.2016.8.19.0000, cuja 
relatoria foi do 
Desembargador Luiz Zveiter, 
propondo suspender antiga 
Súmula contrária ao novo 
entendimento. Rejeição do 
incidente. Competência da e. 
3ª Câmara Cível. 

 
 

Fonte: SETOE 
 
 
 
 

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

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000459139ECA3145695718C31A0C4DCE9786C50611261D10
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NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Homem é condenado a 17 anos e 6 meses prisão pela morte da ex-companheira 
• Ex-jogador do Vasco vai a júri popular por acidente de carro 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Norma do RJ sobre obrigatoriedade de informações nas embalagens de produtos é 
inconstitucional 

• STF conclui julgamento de duas ações rescisórias 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Rejeitada denúncia contra conselheiro do Tribunal de Contas do DF 
• Unimed pagará danos morais a mãe e filha por recusa indevida de cobertura 

médica 
• Primeira Turma não reconhece ilegalidade em alteração na ordem de aplicação de 

prova física de concurso 
• Demora na entrega de documentos não interrompe prescrição de execução sob 

CPC de 73 
• A Lei da Previdência Social sob o olhar do STJ 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Adoção Internacional: um processo cada vez mais seguro 
• Tribunais promovem ações participativas para metas de 2018 
• Corregedoria investiga habeas corpus a filho de desembargadora 
• Programas da Justiça combatem a evasão escolar e o abuso sexual 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47405
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351413
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351413
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351396
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitada-denúncia-contra-conselheiro-do-Tribunal-de-Contas-do-DF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Unimed-pagará-danos-morais-a-mãe-e-filha-por-recusa-indevida-de-cobertura-médica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Unimed-pagará-danos-morais-a-mãe-e-filha-por-recusa-indevida-de-cobertura-médica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-não-reconhece-ilegalidade-em-alteração-na-ordem-de-aplicação-de-prova-física-de-concurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-não-reconhece-ilegalidade-em-alteração-na-ordem-de-aplicação-de-prova-física-de-concurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Demora-na-entrega-de-documentos-não-interrompe-prescrição-de-execução-sob-CPC-de-73
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Demora-na-entrega-de-documentos-não-interrompe-prescrição-de-execução-sob-CPC-de-73
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/A-Lei-da-Previdência-Social-sob-o-olhar-do-STJ
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85182-adocao-internacional-de-criancas-um-processo-cada-vez-mais-seguro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85183-tribunais-promovem-acoes-participativas-para-propor-metas-de-2018
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85184-corregedoria-abre-apuracao-sobre-concessao-de-habeas-corpus-no-tjms
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85188-programas-da-justica-combatem-a-evasao-escolar-e-o-abuso-sexual


• Cármen Lúcia apresenta o BNMP 2.0 a presidentes de tribunais 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 os atos publicados em julho/2017. 

 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 206, DE 28/07/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 201, DE 20/07/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 200, DE 19/07/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 199, DE 18/07/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 197, DE 14/07/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 196, DE 14/07/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 189, DE 03/07/2017 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0041899-39.2012.8.19.0038 - rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 25/07/2017 
e p. 27/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85189-carmen-lucia-apresenta-novo-bnmp-a-presidentes-de-tribunais
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202937&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202815&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202801&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202774&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202728&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202727&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202467&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=00043392B0D004795930BCA556248CF5DC7FC5064D0C0931


 
 
 

Boletim do Serviço de Difusão no 129                 Divulgado em 03/08/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7657 de 02/08/2017 - Dispõe sobre as restrições a incentivos fiscais 
durante o regime de recuperação fiscal e sobre mecanismos de governança, 
transparência controle e acompanhamento e altera dispositivos da lei nº 7495, de 
05/12/2016. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Corregedor-Geral e juízes auxiliares visitam o Complexo de Gericinó 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Supremo aprova lista tríplice para substituto em vaga de juristas no TSE 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Execução provisória é inaplicável à pena restritiva de direitos 
• Site do STJ fica indisponível das 21h às 23h 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/dc12850fef0f7cf983258185005a4f87
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47205
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351357
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Execução-provisória-é-inaplicável-à-pena-restritiva-de-direitos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Site-do-STJ-fica-indisponível-das-21h-às-23h


 
 
 

• Corregedor quer Cadastro de Adoção sem burocracia 
• Bacenjud: crescimento explosivo em 10 anos 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Legislação Ambiental Municipal 
 

A página disponibiliza o acesso a mais de 500 links a Legislações Municipais 
ambientais do Estado do Rio de Janeiro, com o índice analítico e remissivo. É uma 
ferramenta útil para orientação dos agentes e monitores ambientais do TJERJ e 
contribui para a acessibilidade da informação a todos os servidores e pessoas 
interessadas na questão ambiental. 

 

 
 
 

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

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0003371-19.2007.8.19.0067 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 15/02/2017 e p. 
17/02/2017 

 
 

Fonte: DICAC 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85179-corregedor-quer-cadastro-de-adocao-sem-burocracia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85170-bacenjud-crescimento-explosivo-em-10-anos
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047BA1CFD35D6B3E2BABD5D7D6BB1E3269C506074E0710
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf


 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 128                 Divulgado em 02/08/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Juiz encerra a recuperação judicial das empresas do Grupo OGX 
• Justiça decreta prisão de acusados de matar líder comunitária 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Rejeitada queixa-crime contra senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Prescrição executória é contada do trânsito em julgado para a acusação 
• Menção a antecedentes antes de júri popular não implica nulidade da sessão 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Corregedoria debate proteção da infância a partir desta quinta-feira 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47306
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351110
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prescrição-executória-é-contada-do-trânsito-em-julgado-para-a-acusação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Menção-a-antecedentes-antes-de-júri-popular-não-implica-nulidade-da-sessão
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85165-corregedoria-debate-protecao-da-infancia-a-partir-desta-quinta-feira


 
Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 
 
 

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. Atualizado mensalmente pela Equipe do 
Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento. 

 

 
 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0269914-14.2013.8.19.0001 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 25/07/2017 - p. 
27/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/banco-sentencas.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CFC623C7115FE6FDC04583775C9EAD4AC5064D01465F


 
Comunicamos que hoje (02/08/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 19, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados referentes2417 ao reconhecimento de união estável putativa 
e exercício abusivo do direito à liberdade de imprensa. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais (SEJUR) 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 127                 Divulgado em 01/08/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJ nega indenização a ex-presidente da Tim por matérias jornalísticas 
• Justiça do Rio condena Estado e Suderj a indenizar proprietários de cadeiras 

perpétuas do Maracanã 
• Mulher receberá indenização por ter acesso ao e-mail impedido 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Lei do RJ que impõe obrigações a áreas de estacionamento é inconstitucional 
• STF invalida lei fluminense sobre empacotamento em supermercados 
• Plenário define teses de repercussão geral em dois recursos extraordinários 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Ação contra presidente da Assembleia de Rondônia continua tramitando 
• Banco terá de apresentar lista de clientes lesados por cobrança indevida de tarifas 
• STJ nega liberdade a acusado de vender anabolizantes e drogas sintéticas 
• Coleta de material genético não afronta garantia de proibição de autoincriminação 
• Análise da validade de intimação por edital é inviável em liminar 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000019
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47401
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351033
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351037
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=351041
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-contra-presidente-da-Assembleia-de-Rondônia-continua-tramitando
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Banco-terá-de-apresentar-lista-de-clientes-lesados-por-cobrança-indevida-de-tarifas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-nega-liberdade-a-acusado-de-vender-anabolizantes-e-drogas-sintéticas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Coleta-de-material-genético-não-afronta-garantia-de-proibição-de-autoincriminação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Análise-da-validade-de-intimação-por-edital-é-inviável-em-liminar


 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ aprova proposta orçamentária de R$ 220,7 milhões para 2018 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
 

Comunicamos a atualização do IRDR de nº 0032321-30.2016.8.19.0000, na página 
de Precedentes (IRDR, IAC...), no item Tese Firmada, nos seguintes termos: 

 
“Fixa-se, então, para os fins do art. 985 do CPC, a seguinte tese: 

 
A) A LEGITIMIDADE PASSIVA ORDINÁRIA É DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
QUE CONCEDERAM CRÉDITO AO AUTOR 

 
B) NÃO HÁ LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE AS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS E A FONTE PAGADORA 

 
C) POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR, A FONTE PAGADORA PODE FIGURAR NO 
POLO PASSIVO, COMO LITISCONSORTE FACULTATIVO, OBSERVADA A 
IMPUTAÇÃO À MESMA DE CONDUTA PRÓPRIA.” Incidente julgado procedente, 
por maioria. 

 
Na oportunidade, também foi disponibilizado o link para o conteúdo do Aviso 
52/2017 aos “Senhores Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das Câmaras 
Cíveis de numeração 1ª a 22ª, das Câmaras Cíveis de Consumo de numeração 23ª 
a 27ª e aos Juízos com competência em matéria cível e de fazenda pública”. 

 
 

Consulte: Consultas/ Banco do Conhecimento/ Jurisprudência/ Precedentes (IRDR, 
IAC...) 

 
 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85162-cnj-aprova-proposta-orcamentaria-de-r-220-7-milhoes-para-2018
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/3607547/irdr.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201629100068
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202868
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202868
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://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-irdr-iac


 
JULGADOS INDICADOS* 

 
• 0008629-03.2011.8.19.0024 - rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 25/07/2017 

e p. 28/07/2017 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0001667-66.2014.8.19.0053 - Des(a). Suely Lopes Magalhães - Julgamento: 
26/07/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 126                 Divulgado em 31/07/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal de 28/07/2017 - Autoriza o emprego das Forças Armadas para a 
Garantia da Lei e da Ordem no Estado do Rio de Janeiro. (28/07/2017 - Edição 
extra) 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Ação popular sobre desabamento da Ciclovia Tim Maia corre risco de ser extinta 
• Justiça determina arresto de contas do Estado para repasse ao Pedro Ernesto 
• Ministro Luiz Fux profere aula magna na Emerj e reforça necessidade de crença na 

Justiça 
• Condomínio da Barra é multado em R$ 15 mil por discriminar trabalhador 
• 'Serial killer' da Baixada terá novo julgamento em novembro 

 
Fonte: DGCOM 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004271890997EBB77C3B532B03AB89B2A3BC5064D233C51
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00255
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Dsn/Dsn14485.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47201


 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Julgamento de recursos com repercussão geral no STF impacta mais de 100 mil 
processos no 1º semestre 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Mantida decisão que considerou prejudicado pedido de liberdade em favor do 
empresário Jacob Barata Filho 

• Presos por desvio de recursos da saúde no Amazonas não conseguem reduzir 
fiança 

• Liminar assegura indulto a condenado por tráfico privilegiado em São Paulo 
• Indeferido pedido de suspensão de ação penal contra representante da 

Universidade Gama Filho 
• Pedido de liminar formulado por promotor para arquivar procedimento investigatório 

é indeferido 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ Serviço: o que são "famílias acolhedoras" para crianças e adolescentes 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=350800
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=350800
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-considerou-prejudicado-pedido-de-liberdade-em-favor-do-empresário-Jacob-Barata-Filho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-considerou-prejudicado-pedido-de-liberdade-em-favor-do-empresário-Jacob-Barata-Filho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presos-por-desvio-de-recursos-da-saúde-no-Amazonas-não-conseguem-reduzir-fiança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presos-por-desvio-de-recursos-da-saúde-no-Amazonas-não-conseguem-reduzir-fiança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Liminar-assegura-indulto-a-condenado-por-tráfico-privilegiado-em-São-Paulo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indeferido-pedido-de-suspensão-de-ação-penal-contra-representante-da-Universidade-Gama-Filho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indeferido-pedido-de-suspensão-de-ação-penal-contra-representante-da-Universidade-Gama-Filho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-liminar-formulado-por-promotor-para-arquivar-procedimento-investigatório-é-indeferido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-liminar-formulado-por-promotor-para-arquivar-procedimento-investigatório-é-indeferido
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85134-cnj-servico-o-que-sao-familias-acolhedoras


 
Clique Aqui e navegue na página 

 
Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0013194-72.2017.8.19.0000 - rel. Des. Juarez Fernandes Folhes - j. 25/07/2017 - p. 
31/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 125                 Divulgado em 28/07/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal nº 9.109, de 27/07/2017 - Regulamenta a Lei Complementar nº 
159, de 19/05/2017, que institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do 
Distrito Federal. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Estado terá de indenizar família de jovem morto com tiro na cabeça 
• Justiça nega partilha de terreno citado em inventário com mais de um século 

 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AFCF32487FA848498BAED9093A02F994C5064D46355A
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9109.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46848


 
 

• STJ julga prejudicada análise de habeas corpus em favor do empresário Jacob 
Barata Filho 

• Em crimes de natureza permanente, é dispensável mandado de busca e apreensão 
para ingresso em domicílio 

• Negado pedido de liberdade a fisiculturista preso com anabolizantes 
• Pedido de envio de criança ao exterior deve ser feito por via diplomática, e não 

diretamente ao STJ 
• Exigência de exame criminológico sem fundamentação descumpre Súmula 439 do 

STJ 
 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

PESQUISA SELECIONADA 
 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJERJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas 
por ramos do direito. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, 
no ramo do Direito Civil, nos seus respectivos temas. 

 
· Direito Civil 

 
Condomínio Edilício 

 
Animal em Apartamento 

 
Condômino Antissocial 

 
 

Responsabilidade Civil 
 

Bullying 
 

Queda de Marquise 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-julga-prejudicada-análise-de-habeas-corpus-em-favor-do-empresário-Jacob-Barata-Filho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-julga-prejudicada-análise-de-habeas-corpus-em-favor-do-empresário-Jacob-Barata-Filho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-crimes-de-natureza-permanente,-é-dispensável-mandado-de-busca-e-apreensão-para-ingresso-em-domicílio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-crimes-de-natureza-permanente,-é-dispensável-mandado-de-busca-e-apreensão-para-ingresso-em-domicílio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-a-fisiculturista-preso-com-anabolizantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-envio-de-criança-ao-exterior-deve-ser-feito-por-via-diplomática,-e-não-diretamente-ao-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-envio-de-criança-ao-exterior-deve-ser-feito-por-via-diplomática,-e-não-diretamente-ao-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exigência-de-exame-criminológico-sem-fundamentação-descumpre-Súmula-439-do-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exigência-de-exame-criminológico-sem-fundamentação-descumpre-Súmula-439-do-STJ
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/animal-apartamento.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cond-antissocial.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/bullying.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/queda-marquise.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


 
Divulgação dos acórdãos indicados nos Conflitos de competência, nos termos do 
Artigo 6º-A, § 3º- do RITJ. 

 
Nº do Processo Relator Ementa 
0057732-75.2016.8.19.0000 
j. 23/01/2017 
p. 26/01/2017 

Des. Otavio Rodrigues Conflito Negativo de 
Competência suscitado pela 
Quinta Câmara Cível em face 
da Vigésima Terceira Câmara 
Cível. Ação de Obrigação de 
Fazer. Entidade fechada de 
Previdência Privada. A c o l h 
i m e n t o  d o  c o n f l i t o, 
para declarar a competência 
da E. Vigésima Terceira 
Câmara Cível, diante da 
prevenção. Resolução 
TJ/OE/RJ nº 10/2015, em seu 
art. 1º, que alterou o §2º do 
art. 6º-A do Regimento 
Interno do TJ/RJ. No entanto, 
houve anterior apreciação de 
Agravo de Instrumento pela 
23ª Câmara Cível 
Especializada. Aplicação do 
Aviso TJRJ nº 34/2015 e 
Julgados desta Corte. 
Parecer do Ministério Público 
nessa direção. 

0060072-89.2016.8.19.0000 
j. 23/01/2017 
p. 26/01/2017 

Des. Jesse Torres Pereira 
Junior 

Conflito de competência. 
Câmaras Cíveis. Alteração do 
art. 6º do REGITJRJ, que 
modificou a competência das 
Câmaras Cíveis em matéria 
de Direito do Consumidor. 
Promessa de compra e venda 
de imóvel (sala comercial). 
Destinatário final: teorias 
finalista (subjetiva) e 
maximalista (objetiva). O 
objeto da lide sujeita-se à 
incidência dos princípios e 
normas do Código de Defesa 
do Consumidor, uma vez que 
os autores se enquadram no 
conceito de consumidores 
finais (CDC, art. 2º) e as rés 
na de fornecedoras de 
produto e serviço (CDC, art. 
3º). Precedentes do STJ. 
Competência das Câmaras 
Cíveis especializadas para 
julgar as apelações e agravos 
contra sentenças ou decisões 
de juízes do cível, nas 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045B6C82C8BF4B2B78BE4FC60206747F49C5056301175C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000472B2689936E2B29362EEF074D5F51615C505624D1E4A


matérias cujo processo 
originário verse sobre direito 
do consumidor (Lei estadual 
nº 6.375/12 e Resolução nº 
34/2013, Órgão Especial, 
artigos 1º e 2º), seguindo-se, 
no caso, a competência da 
Câmara Suscitada. 

0064852-72.2016.8.19.0000 
j. 20/02/2017 
p. 23/02/2017 

Des. Antonio Eduardo 
Ferreira Duarte 

“Conflito de competência. 
Câmaras cíveis. Prevenção 
da câmara suscitada que, 
anteriormente, julgou recurso 
oriundo do mesmo processo. 
Procedência do conflito.” 

0058020-23.2016.8.19.0000 
j. 06/03/2017 
p. 10/03/2017 

Des. Jose Carlos Maldonado 
de Carvalho 

Conflito negativo de 
competência. Ação de 
declaração de inexistência de 
dívida. Contrato para 
prestação de serviço de 
publicidade. Anúncios em 
lista telefônica. Empresa 
prestadora de serviços 
educacionais. Não submissão 
ao regramento consumerista. 
Enunciado sumular nº 307 do 
TJ/RJ. Empresa contratante 
do serviço que não é a 
destinatária final ou 
vulnerável técnica, econômica 
ou juridicamente. 
Procedência do conflito. 

0022742-58.2016.8.19.0000 
j. 20/02/2017 
p. 23/02/2017 

Des. Custodio de Barros 
Tostes 

Conflito de competência. 
Demanda ajuizada contra 
entidade de previdência 
privada. Distribuição a 
câmara do consumidor. 
Competência da câmara não 
especializada, conforme 
resolução TJ/OE/10/2015. 
Impossibilidade de 
redistribuição, para câmaras 
do consumidor, dos recursos 
anteriores à resolução nos 
termos do Aviso TJ nº 
34/2015, publicado em 
07/05/2015. Competência do 
órgão suscitado. 
Acolhimento do conflito. 

0052032-21.2016.8.19.0000 
j. 20/02/2017 
p. 07/03/2017 

Des. Jose Carlos Maldonado 
de Carvalho 

Conflito negativo de 
competência. Ação de busca 
e apreensão de veículo objeto 
de contrato de cédula de 
crédito bancário. Súmula nº 
311, republicada no Aviso 
TJ/RJ nº 15/2015, sob o 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000405D953E3F344C1B23C04D88D9C4739E8C5060A1C0A35
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049CBED820F2CEE708249A152A8C15A4CEC5060E43222E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B465807D227AFEA1916B149D88303615C5060A421A31
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C3C95FAED12E550F56F3EF1845EFC3CDC5060B030813


enunciado de nº 14, que 
assim dispõe: 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. 
Procedência do conflito. 

0043531-78.2016.8.19.0000 
j. 12/12/2016 
p. 07/02/2017 

Des. Marcos Alcino de 
Azevedo Torres 

Conflito negativo de 
competência. Ação contra a 
CEDAE. Causa de pedir que 
diz com a existência, de fato 
do serviço prestado pela ré. 
Competência das câmaras 
especializadas. Procedência 
do conflito. Decisão por 
maioria. 

0054544-74.2016.8.19.0000 
j. 12/12/2016 
p. 14/12/2016 

Des. Nagib Slaibi Filho Direito dos Contratos. 
Demanda envolvendo pessoa 
jurídica em face de instituição 
financeira. 
Utilização do serviço de 
“cheque especial” como 
destinatário final. 
Ação proposta por pessoa 
jurídica em face de instituição 
financeira em razão de 
prestação de serviços 
bancários. 
Litigantes que se enquadram 
no conceito de fornecedor de 
serviços e de consumidor. 
Demanda que envolve 
operação bancária entre 
instituição financeira e 
destinatário final. 
Aplicação da legislação 
consumerista. Competência 
da Câmara Especializada. 
Improcedência do conflito. 
Competência da Egrégia 23ª 
Câmara Cível. 

0046944-02.2016.8.19.0000 
j. 23/01/2017 
p. 26/01/2017 

Des. Jose Carlos Maldonado 
de Carvalho 

Conflito negativo de 
competência. CASSI - Caixa 
de Assistência dos 
Funcionários do Banco do 
Brasil. Entidade privada de 
autogestão. Forma peculiar 
de constituição e 
administração. Produto não 
oferecido ao mercado de 
consumo. Inexistência de 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CA59C34529E2FD3267F96F7ED4180790C5055B223E0A
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600802207
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600801839


finalidade lucrativa. Relação 
de consumo não configurada. 
Não incidência do CDC. 
Improcedência do conflito. 

 
 

Fonte: SETOE 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 124                 Divulgado em 27/07/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Medida Provisória nº 792, de 26/07/2017 - Institui, no âmbito do Poder Executivo 
federal, o Programa de Desligamento Voluntário, a jornada de trabalho reduzida 
com remuneração proporcional e a licença sem remuneração com pagamento de 
incentivo em pecúnia, destinados ao servidor da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional. 

 
• Decreto Federal nº 9.108, de 26/07/2017 - Altera o Decreto nº 99.684, de 

08/11/1990, para dispor sobre normas regulamentares do saque da conta vinculada 
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

 
• Decreto Federal nº 9.107, de 26/07/2017 - Dispõe sobre os prazos e os requisitos 

aplicáveis às indústrias fragmentadas no âmbito de investigações de defesa 
comercial. 

 
• Lei Estadual nº 7652 de 19/07/2017 - Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da 

Lei do Orçamento Anual de 2018 e dá outras providências. 
 

• Lei Estadual nº 7654 de 19/07/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação 
dos benefícios para jovens de baixa renda no serviço de transporte coletivo 
interestadual. 

 
• Lei Estadual nº 7655 de 19/07/2017 - Reconhece o Paintball e o Airsoft como 

desporto, e regulamenta suas práticas e seus equipamentos no Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7656 de 20/07/2017 - Concede anistia administrativa aos servidores 

públicos civis e militares estaduais em razão dos movimentos reinvindicatórios 
ocorridos entre setembro e dezembro de 2016. 

 
 
 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv792.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9108.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9107.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9c52a6f4348f2c6f832581680064755e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/700699b8b46eea488325816800653a93
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ff591c35a71012658325816800662478
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6c5db239efd07e1283258145005b088e


 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Homem condenado por homicídio terá que pagar pensão à filha da vítima 
• Justiça mantém condenação da prefeitura do Rio por acidente em parque de 

diversões 
• Justiça nega pedido de HC para envolvidos em crime de homofobia 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Governador do DF questiona regras sobre competência jurisdicional previstas no 
novo CPC 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Crime de embriaguez ao volante justifica medida cautelar de recolhimento noturno 
• Suspensa decisão que impedia contratação de empresa vencedora de licitação para 

fornecer antivírus ao TJMG 
• Mantida pena de condenado por associação com maior facção criminosa do Rio 
• Condenado por homicídio de esposa grávida e por tentativa de aborto permanecerá 

preso 
• Site do STJ ficará indisponível neste sábado (29) 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Judiciário usa a tecnologia para combater a violência nos estádios 
• Conciliação: Pacificar é Divino forma turma com cerca de 70 religiosos 
• Corregedoria vai apurar concessão de Habeas Corpus a filho de desembargadora 

 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46845
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46844
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46844
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46843
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=350473
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=350473
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Crime-de-embriaguez-ao-volante-justifica-medida-cautelar-de-recolhimento-noturno
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensa-decisão-que-impedia-contratação-de-empresa-vencedora-de-licitação-para-fornecer-antivírus-ao-TJMG
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensa-decisão-que-impedia-contratação-de-empresa-vencedora-de-licitação-para-fornecer-antivírus-ao-TJMG
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-pena-de-condenado-por-associação-com-maior-facção-criminosa-do-Rio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenado-por-homicídio-de-esposa-grávida-e-por-tentativa-de-aborto-permanecerá-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenado-por-homicídio-de-esposa-grávida-e-por-tentativa-de-aborto-permanecerá-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Site-do-STJ-ficará-indisponível-neste-sábado-(29)
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85140-judiciario-usa-a-tecnologia-para-combater-a-violencia-nos-estadios
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85137-conciliacao-pacificar-e-divino-forma-cerca-de-70-voluntarios-religiosos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85135-corregedoria-vai-apurar-concessao-de-habeas-corpus-a-filho-de-desembargadora


 
Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
 

Comunicamos a atualização do IRDR de nº 23485-68.2016.8.19.0000, na página 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, com a disponibilização da r. 
decisão do Excelentíssimo Desembargador Gilberto Clovis Farias Matos, que 
determinou que: ”Ante a admissão deste Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas, por esta E. Seção Cível Comum, na Sessão realizada no dia 08 de 
junho de 2016, determina-se a suspensão de todos os processos pendentes, 
individuais ou coletivos, que tramitem no Estado do Rio de Janeiro, no 1º e 2º graus 
de jurisdição, e que versem sobre a mesma questão de direito (incorporação do 
adicional de risco de vida aos vencimentos dos Guardas Municipais do 
Município de São Gonçalo), com fulcro no artigo 982, I, do Código de Processo 
Civil de 2015.” 

 
Na oportunidade também foi disponibilizado o Aviso TJ nº 50/2017 para os 
“Senhores Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das Câmaras Cíveis de 
numeração 1ª a 22ª e aos Juízos com competência em matéria de fazenda pública, 
que, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015. 

 
Consulte: Consultas/ Banco do Conhecimento/ Jurisprudência/ Precedentes (IRDR, 
IAC...) 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0290507-93.2015.8.19.0001 - rel. Des. Mônica de Faria Sardas - j. 19/07/2017 e 
p.26/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 123                 Divulgado em 26/07/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/3607547/irdr.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201629100029
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202851
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://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-irdr-iac
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045464B5042B679C526CDF943DBF3880FFC5064B535763


 
 

• Medida provisória nº 791, de 25/07/2017 - Cria a Agência Nacional de Mineração e 
extingue o Departamento Nacional de Produção Mineral. 

 
• Medida provisória nº 790, de 25/07/2017 - Altera o Decreto-Lei nº 227, de 

28/02/1967 - Código de Mineração, e a Lei nº 6.567, de 24/09/1978, que dispõe 
sobre regime especial para exploração e aproveitamento das substâncias minerais 
que especifica e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça cassa liminar e mantém valor da passagem de ônibus do Rio em R$3,80 
• Decretada prisão preventiva de acusado de matar a irmã em Laranjeiras 
• Justiça determina que Câmara comunique vacância no cargo de vereador em 

Campos dos Goytacazes 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• CNI questiona incidência do ISS em serviços de costura realizados no ciclo 
produtivo 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Excesso de prazo não pode ser constatado apenas por soma de prazos 
processuais 

• Operação Zaqueus: negado pedido de suspensão de fiança a agente de tributos 
• Mantida prisão de homem que ameaçou contaminar policiais com vírus HIV 

 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv791.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv790.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46913
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46842
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46841
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46841
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=350465
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=350465
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Excesso-de-prazo-não-pode-ser-constatado-apenas-por-soma-de-prazos-processuais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Excesso-de-prazo-não-pode-ser-constatado-apenas-por-soma-de-prazos-processuais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Operação-Zaqueus:-negado-pedido-de-suspensão-de-fiança-a-agente-de-tributos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-de-homem-que-ameaçou-contaminar-policiais-com-vírus-HIV


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 referente aos autos do processo nº 
0176743-61.2017.8.19.0001, que tramita no Juízo da 6ª Vara Empresarial da 
Comarca da Capital. A referida Ação Civil Pública versa precipuamente sobre 
cobrança em dobro de taxa de administração condominial nos contratos de 
prestação de serviços de administração condominial. 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0003395-65.2007.8.19.0061 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 19/07/2017 e p. 
20/07/2017 

 
 

Fonte: DICAC 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (26/07/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 09, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto ao Princípio da Adequação Social no denominado 
Jogo do Bicho, inaplicabilidade, norma incriminada em plena vigência e estupro de 
vulnerável, ofensa à dignidade e à liberdade sexual da ofendida, inexistência, não 
caracterização do crime, redefinição da conduta para contravenção penal. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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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=20170011448368&FORMA=1&SEF=1&JOB=21742&PAL=&CNJ=20170011448368
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
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000456CEB5A5191AC40CF540BEB3AC3FDBB9C5064955511B
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000009


 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Medida Provisória nº 788, de 24/07/2017 - Dispõe sobre a restituição de valores 
creditados em instituição financeira por ente público em favor de pessoa falecida. 

 
 
 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJ do Rio determina prisão de corretores de imóveis que lesavam compradores da 
casa própria 

• Justiça nega pedido de Eduardo Cunha para suspender divulgação de livro 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Questionada lei do RJ sobre registro de acidentes de trabalho em delegacia de 
polícia 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Indeferido pedido de liberdade a acusado de matar segurança em boate em Campo 
Grande 

• Negada prisão domiciliar a mãe que vendia drogas na frente das filhas menores 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv788.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46840
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46840
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46839
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=350371
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=350371
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indeferido-pedido-de-liberdade-a-acusado-de-matar-segurança-em-boate-em-Campo-Grande
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indeferido-pedido-de-liberdade-a-acusado-de-matar-segurança-em-boate-em-Campo-Grande
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-prisão-domiciliar-a-mãe-que-vendia-drogas-na-frente-das-filhas-menores


 
 

• CNJ decide arquivar processo contra rezoneamento eleitoral 
• Agência CNJ de Notícias está, também, na plataforma Medium 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Aviso do Banco do Conhecimento 
 

Comunicamos a atualização da Página Informações de Serventias Judiciais (Juízes 
Tabelares de Entrância Especial e Comum), no seguinte caminho: www.tjrj.jus.br / 
Consultas / Banco do Conhecimento / Informações das Serventias Judiciais e dos 
Órgãos Judiciários de Segunda Instância /Informações de Serventias Judiciais. 

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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0009827-60.2015.8.19.0210 – Des(a). Natacha Nascimento Gomes Tostes 
Gonçalves de Oliveira - Julgamento: 20/04/2017 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA 
CÍVEL CONSUMIDOR 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0010224-08.2010.8.19.0045 - Des(a). Adriana Lopes Moutinho - Julgamento: 
19/07/2017 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85122-cnj-decide-arquivar-processo-contra-rezoneamento-eleitoral
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85121-agencia-cnj-de-noticias-esta-tambem-na-plataforma-medium
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/informacoes-de-serventias-judiciais
http://www.tjrj.jus.br/
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=00048DCF38E9AE34CB3635C0F66EA9478540C50621362B4B
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00299


 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça determina internação de cinco jovens acusados de estupro coletivo em 
escola do interior 

• Município do Rio terá de indenizar mulher capa de Guia do Carnaval 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Associações questionam lei do RJ que cria obrigações para empresas de telefonia 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Mantida prisão de advogada acusada de integrar célula jurídica de organização 
criminosa 

• Afastada distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Reunião debate uso de biometria em estádios de futebol no Rio 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46835
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46835
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46911
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=350237
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-de-advogada-acusada-de-integrar-célula-jurídica-de-organização-criminosa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-de-advogada-acusada-de-integrar-célula-jurídica-de-organização-criminosa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-distinção-de-regimes-sucessórios-entre-cônjuges-e-companheiros
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85119-reuniao-debate-uso-de-biometria-em-estadios-de-futebol-no-rio


Pesquisa selecionada 
 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJERJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas 
por ramos do direito. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, 
no ramo Direito Penal, em seu respectivo tema. 

 
 

· Direito Penal 
 

Crimes Contra o Patrimônio 
 

Furto de Energia Elétrica ou Estelionato - Distinção 
 

Furto de Uso 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0269112-79.2014.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 15/02/2017 e p. 
17/02/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Justiça determina que Estado faça licitação para o Bilhete Único intermunicipal 
• Justiça do Rio condena Estado a indenização de R$ 200 mil a esposa de vítima de 

bala perdida 
• Bradesco Saúde terá que autorizar procedimento cirúrgico em idosa 

 
Fonte: DGCOM 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/furto-energia-eletrica.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/furto-uso.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=00049D5AE407CAFD117D081E96DBCF88AE5FC506074E1120
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46833
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46833
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46832


 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Presidente do STF recebe deputada Mara Gabrilli para debater acessibilidade no 
Judiciário 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Prisão domiciliar com monitoramento eletrônico não é alternativa ao regime 
semiaberto 

• Definição do juízo para processar ação de guarda deve obedecer ao princípio do 
melhor interesse da criança 

• Suspensa ação penal contra homem acusado de furtar barra de chocolate 
• Extensa folha penal justifica necessidade de exame criminológico para progressão 

de regime 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Ferramenta de consulta informa produtividade mensal de tribunais 
• Judiciário inclui direito da pessoa com deficiência em concursos 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=349988
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=349988
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prisão-domiciliar-com-monitoramento-eletrônico-não-é-alternativa-ao-regime-semiaberto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prisão-domiciliar-com-monitoramento-eletrônico-não-é-alternativa-ao-regime-semiaberto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Definição-do-juízo-para-processar-ação-de-guarda-deve-obedecer-ao-princípio-do-melhor-interesse-da-criança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Definição-do-juízo-para-processar-ação-de-guarda-deve-obedecer-ao-princípio-do-melhor-interesse-da-criança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensa-ação-penal-contra-homem-acusado-de-furtar-barra-de-chocolate
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Extensa-folha-penal-justifica-necessidade-de-exame-criminológico-para-progressão-de-regime
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Extensa-folha-penal-justifica-necessidade-de-exame-criminológico-para-progressão-de-regime
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85111-ferramenta-de-consulta-informa-produtividade-mensal-de-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85112-judiciario-inclui-direito-da-pessoa-com-deficiencia-em-concursos
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/banco-sentencas.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. Atualizado mensalmente pela Equipe do 
Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento. 

 

 
 

Acesse o Banco de Sentenças na página inicial do Banco do Conhecimento. 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0029296-72.2017.8.19.0000 - rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes 
Gonçalves de Oliveira - j. 13/07/2017 e p. 14/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/banco-sentencas.pdf
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=0004456FBF8EEA4FE219D2A3524734939274C50647255946


 
 

• Justiça decreta prisão de acusado de ataques a PMs na Mangueira 
• Mulher que planejou a morte do namorado é condenada a 30 anos de prisão 
• Justiça inicia audiência dos PMs do Batalhão de São Gonçalo acusados de receber 

propina 
 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Regressão para regime fechado após rebelião não configura ilegalidade 
• Devedor de alimentos não pode ser preso novamente por não pagamento da 

mesma dívida 
• Acusada de tráfico interestadual de drogas permanecerá presa 
• Estado terá de indenizar aluno que passou por revista constrangedora na escola 
• Suspensas reclamações trabalhistas contra empresa de transporte em recuperação 

judicial 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Usuários do iPhone podem acessar o relatório Supremo em Ação 
• BID diz que Brasil tem menor gasto com presídios da América Latina 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Revista Jurídica 
 

Diversas revistas eletrônicas estão disponibilizadas no Banco do Conhecimento, 
tais como: Revista Jurídica, Revista de Direito e Ementários de Jurisprudência – 
edições especiais. 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46831
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46830
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46829
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46829
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regressão-para-regime-fechado-após-rebelião-não-configura-ilegalidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Devedor-de-alimentos-não-pode-ser-preso-novamente-por-não-pagamento-da-mesma-dívida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Devedor-de-alimentos-não-pode-ser-preso-novamente-por-não-pagamento-da-mesma-dívida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acusada-de-tráfico-interestadual-de-drogas-permanecerá-presa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estado-terá-de-indenizar-aluno-que-passou-por-revista-constrangedora-na-escola
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensas-reclamações-trabalhistas-contra-empresa-de-transporte-em-recuperação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensas-reclamações-trabalhistas-contra-empresa-de-transporte-em-recuperação-judicial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85106-usuarios-do-iphone-podem-acessar-o-relatorio-supremo-em-acao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85104-brasil-tem-menor-gasto-de-custeio-com-presidios-da-america-latina-2
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento


Consulte a última edição da Revista Jurídica no seguinte caminho: Banco do 
Conhecimento / Publicações / Revistas / Revista Jurídica. Nessa edição, o 
desembargador Alexandre Freitas Câmara aborda o tema “O Princípio da Boa-fé no 
Processo Civil e as Nulidades de Algibeira”, após o artigo, são divulgados os 
julgados dos tribunais superiores – STF e STJ – e de tribunais da federação sobre o 
tema. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0492047-37.2011.8.19.0001 - rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j. 12/07/2017 e 
p. 14/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Lei Estadual nº 7651 de 14/07/2017 - Autoriza o Poder Executivo a criar nas escolas 
públicas e particulares de ensino do Estado do Rio de Janeiro programas de 
esclarecimentos sobre a alergia alimentar, seus sintomas, suas consequências, os 
cuidados a serem tomados e as formas de tratamento. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Twitter é condenado por não retirar do ar ofensas contra o empresário Daniel 
Dantas 

• Corregedor Geral da Justiça reúne-se com secretário de Administração 
Penitenciária 

• Justiça condena a 35 anos de reclusão PM acusado de 4 tentativas de homicídios 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revista-juridica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004332A50A11C8A9C7674494EBFCB097303C50646485351
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6c5db239efd07e1283258145005b088e
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46827
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46827
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46825


Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Condenado por divulgação de pornografia infantil continuará preso 
• Prisão preventiva decretada por juiz plantonista não é ilegal 
• Terceira Turma veta controle prévio de conteúdo no Facebook e afasta multa diária 
• Determinada suspensão de reclamação trabalhista contra a Viplan 
• Agravamento de regime não pode ser imposto apenas pela gravidade abstrata do 

crime 
• Rejeitado pedido de ex-prefeito do interior de Minas para anular condenação 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Justiça itinerante auxilia população carente de Minas e Rio 
• CNJ quer pesquisa sobre o acesso à prestação de contas do Judiciário 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 
 

Atualizamos a Página de Inconstitucionalidades Indicadas para divulgar a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) contra dispositivo da Constituição Estadual do Rio de 
Janeiro que prevê autorização da Assembleia Legislativa para processar e julgar o 
governador do estado (ADI 4772 / RJ – Rio de Janeiro, Relator Ministro LUIZ FUX). 

 
A Página de Inconstitucionalidades Indicadas foi criada com o objetivo de divulgar 
julgados de declaração ou rejeição de inconstitucionalidade com aplicação 
obrigatória (art. 103, caput e parágrafo 1º e 109 do REGITJRJ e art. 28, parágrafo 
único da Lei nº 9.868/1999). 

 
Consulte o link no Banco do Conhecimento no seguinte caminho: Consultas/ Banco 
do Conhecimento/ Jurisprudência/Inconstitucionalidades Indicadas. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenado-por-divulgação-de-pornografia-infantil-continuará-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prisão-preventiva-decretada-por-juiz-plantonista-não-é-ilegal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-veta-controle-prévio-de-conteúdo-no-Facebook-e-afasta-multa-diária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinada-suspensão-de-reclamação-trabalhista-contra-a-Viplan
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Agravamento-de-regime-não-pode-ser-imposto-apenas-pela-gravidade-abstrata-do-crime
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Agravamento-de-regime-não-pode-ser-imposto-apenas-pela-gravidade-abstrata-do-crime
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-pedido-de-ex–prefeito-do-interior-de-Minas-para-anular-condenação
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85097-justica-itinerante-auxilia-populacao-carente-de-minas-e-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85099-cnj-faz-pesquisa-sobre-o-acesso-a-prestacao-de-contas-do-judiciario
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2017.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verprocessopeca.asp?id=312003456&tipoapp=.pdf


 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

Divulgação dos acórdãos indicados nos Conflitos de competência, nos termos do 
Artigo 6º-A, § 3º- do RITJ. 

 
 
Processo Relator Resumo 
0005443-34.2017.8.19.0000 
j. 20/03/2017 e p. 23/03/2017 

Des. Otavio Rodrigues Conflito Negativo de 
Competência suscitado pela 
Sétima Câmara Cível em face 
da Vigésima Sexta Câmara 
Cível. Apelação Cível. 
Inexistência de relação de 
consumo. A c o l h i m e n t o 
d o c o n f l i t o, para declarar 
a competência da E. 
Vigésima Sexta Câmara 
Cível, uma vez que a questão 
de fundo versa sobre o 
restabelecimento do plano de 
saúde diante do 
cancelamento indevido e a 
reparação de danos morais 
pleiteados pelo autor, na 
qualidade de consumidor, 
conforme jurisprudência do 
STJ. Enunciado 74 do Aviso 
TJRJ nº 15/2015. Súmula 469 
do STJ. A matéria deve ser 
examinada pelas Câmaras 
Cíveis Especializadas. 
Parecer do MP nesse sentido. 

0062451-03.2016.8.19.0000 
j. 13/03/2017 e p. 15/03/2017 

Des. Nilza Bitar Conflito de competência entre 
câmara cível e câmara cível 
especializada. Fornecimento 
de água. Destinatário final. 
Relação de consumo. A 
autora da ação proposta em 
face da CEDAE é destinatária 
final dos serviços prestados 
pela empresa. Incidência da 
Súmula 302 deste Tribunal. 
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 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700800241
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600802545


economia mista. Precedente 
do Órgão Especial. 
Procedência do Conflito, para 
declarar competente a 
egrégia 26ª. Câmara Cível. 

0059413-80.2016.8.19.0000 
j. 23/01/2017 e p. 26/01/2017 

Des. Gabriel de Oliveira 
Zefiro 

Conflito negativo de 
competência. Ação de 
cobrança ajuizada por 
entidade de previdência 
complementar contra um de 
seus participantes. Agravo 
interposto contra decisão que 
declarou nula cláusula de 
eleição de foro e declinou da 
competência. Aplicação do 
artigo 6º-a, §2º, III do 
Regimento Interno desta 
corte, que exclui a 
competência das câmaras 
especializadas para o 
julgamento de causa 
envolvendo entidade de 
previdência privada. 
Procedência do conflito. 

0054542-07.2016.8.19.0000 
j. 23/01/2017 e p. 26/01/2017 

Des. Odete Knaack de Souza Conflito negativo de 
competência. Câmara cível e 
câmara especializada em 
direito do consumidor. Ação 
de rescisão de contrato de 
promessa de compra e venda 
c/c indenizatória. Aquisição 
de unidade habitacional 
(quarto de apart-hotel), por 
pessoa física, junto à 
incorporadora e rede 
hoteleira, visando sua 
exploração comercial. 
Relação de consumo não 
configurada. Incidência do 
enunciado de Conflito de 
Competência nº 84 TJRJ. 
Competência da câmara cível 
comum, ora suscitante, para 
julgar o recurso de apelação. 

0058073-04.2016.8.19.0000 
j. 12/12/2016 e p. 15/12/2016 

Des. Luiz Zveiter Conflito negativo de 
competência entre câmara 
cível especializada em direito 
do consumidor e câmara cível 
com competência genérica. 
Incidente suscitado no bojo 
de apelação cível interposta 
contra sentença proferida em 
ação proposta por segurado 
em face de entidade fechada 
de assistência à saúde. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044BC082300DED09346F923FFD40E79C6EC505625E0E0B
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600802189
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600802358


Câmaras suscitante e 
suscitada que chegaram a 
conclusões diametralmente 
opostas quanto à 
aplicabilidade da legislação 
consumerista. Existência de 
diferença incontestável na 
estruturação existente entre 
as operadoras de planos de 
saúde oferecidos por 
entidades constituídas com 
acesso restrito a um grupo 
determinado, daquelas 
comercializadas por 
operadoras que oferecem 
seus produtos ao mercado 
em geral e auferem lucro. 
Superior Tribunal de Justiça 
que pacificou entendimento 
pela não aplicabilidade do 
estatuto consumerista às 
entidades que administram 
planos de saúde de 
autogestão, através de 
decisão recente e inovadora. 
A GEAP não é empresa, mas 
sim associação com forma 
peculiar de constituição e 
administração onde os 
produtos não são oferecidos 
ao mercado de consumo. 
Inexistência de finalidade 
lucrativa. Relação de 
consumo que não se 
configura. Inaplicabilidade do 
Código de Defesa do 
Consumidor. Competência da 
câmara cível não 
especializada. Procedência 
do conflito de competência. 

0032833-13.2016.8.19.0000 
j. 23/01/2017 e p. 30/01/2017 

Des. Caetano Ernesto da 
Fonseca Costa 

Conflito negativo de 
competência – demanda que 
envolve prestação de serviço 
de internet – verbete nº 308 
deste Tribunal de Justiça 
convertido no enunciado 11 
Aviso TJ/RJ nº 15/2015 – 
eficácia vinculante – 
competência da câmara cível 
especializada.  
- Conflito de competência 
suscitado pela egrégia 9ª 
Câmara Cível do tribunal de 
justiça do estado do rio de 
janeiro, que afirma ser 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600801330


competente a egrégia 27ª 
câmara cível desse mesmo 
tribunal para julgar o 
apelação cível nº 0280798-
68.2014.8.19.0001.  
- A hipótese de fundo é de 
uma ação de obrigação de 
fazer c/c dano moral em que 
a autora – sociedade de 
advogados – discute a 
prestação do serviço de 
internet fornecido pela ré – 
empresa de telefonia.  
- A questão já foi dirimida por 
este e. Tribunal de Justiça no 
sentido de que a 
competência, no presente 
caso, será da câmara cível 
especializada em direito do 
consumidor, sendo editada, 
inclusive, nesse sentido a 
súmula nº 308, convertida no 
enunciado 11, conforme 
Aviso TJ/RJ nº 15/2015. 
Observância da eficácia 
vinculante, nos termos do art. 
6º-a, §3º, do Regimento 
Interno desta Corte.  
- Precedentes deste e. 
Tribunal de justiça.  
- Competência da câmara 
suscitada.  
- Procedência do conflito para 
fixar a competência da 
egrégia 27ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro. 

0039351-19.2016.8.19.0000 
j. 12/12/2016 e p. 16/12/2016 

Des. Jose Carlos Maldonado 
de Carvalho 

Conflito negativo de 
competência. Ação de 
obrigação de fazer, cumulada 
com indenizatória. Plano de 
saúde. Negativa de 
autorização para realização 
de cirurgia. Ação ajuizada em 
face do Grupo Hospitalar do 
Rio de Janeiro Ltda, tendo 
sido posteriormente incluído 
no polo passivo o município 
do Rio de Janeiro. Artigo 6º-a, 
§ 2º, inciso I, do RITJRJ. 
Exclusão das câmaras cíveis 
de numeração 23ª a 27ª das 
demandas em que pessoas 
jurídicas de direito público 
integrem a relação 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600801642


processual. 
Procedência do conflito. 

 
 

Fonte: SETOE 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (19/07/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 18, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto ao direito do recebimento da indenização do seguro 
de vida, recusa de pagamento sob o argumento de presença de álcool no sangue 
do segurado fundada em laudo do IML, ação indenizatória julgada procedente e 
congelamento de óvulos face ao tratamento quimioterápico, procedimento não 
consta no rol da ANS, rol exemplificativo, preservação da fertilidade.  

 
Outrossim, na mesma data, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 
das Turmas Recursais nº 06, tendo sido selecionados, dentre outros, julgados 
quanto autos incinerados, levantamento de dinheiro e mandado de pagamento e 
incidência do imposto de renda sobre o auxílio-moradia, competência da Justiça 
Comum. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 117                 Divulgado em 18/07/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal nº 9.094, de 17/07/2017 - Dispõe sobre a simplificação do 
atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa do 
reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no País e 
institui a Carta de Serviços ao Usuário. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000018
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000006
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000006
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9094.htm


• Árbitro de futebol Índio perde ação contra o jogador Fred 
• Justiça nega pedido de indenização de Nuzman contra jornalista 
• Justiça homologa regras para realização de feira agropecuária em Cardoso Moreira 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Liminar suspende concurso para outorga de serventias no RJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Procurador da República denunciado por interferência na Operação Greenfield 
permanecerá preso 

• Mantidos repasses de royalties de petróleo de Campos dos Goytacazes (RJ) para a 
CEF 

• Presidente não reconhece flagrante ilegalidade em exigência de exame 
criminológico para progressão de regime 

• Suspensa execução de pena de homem flagrado com sete notas de R$ 5 
• Ausência de endereço fixo, por si só, não autoriza prisão 
• Para concessão de indulto, Decreto 8.615/15 não exige exame criminológico 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Medidas para desafogar o Judiciário são foco de pesquisa do CNJ 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46822
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46908
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46906
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=349765
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Procurador-da-República-denunciado-por-interferência-na-Operação-Greenfield-permanecerá-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Procurador-da-República-denunciado-por-interferência-na-Operação-Greenfield-permanecerá-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantidos-repasses-de-royalties-de-petróleo-de-Campos-dos-Goytacazes-(RJ)-para-a-CEF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantidos-repasses-de-royalties-de-petróleo-de-Campos-dos-Goytacazes-(RJ)-para-a-CEF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-não-reconhece-flagrante-ilegalidade-em-exigência-de-exame-criminológico-para-progressão-de-regime
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-não-reconhece-flagrante-ilegalidade-em-exigência-de-exame-criminológico-para-progressão-de-regime
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensa-execução-de-pena-de-homem-flagrado-com-sete-notas-de-R$-5
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ausência-de-endereço-fixo,-por-si-só,-não-autoriza-prisão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-concessão-de-indulto,-Decreto-8.615-15-não-exige-exame-criminológico
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85092-medidas-para-desafogar-o-judiciario-sao-foco-de-pesquisa-do-cnj


 
Acórdãos selecionados por desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. O acórdão na Apelação Cível 0036-38.2016.8.19.0000, 
sobre Ação Rescisória. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Declínio da 
Competência com fundamento no NCPC/2015, já se encontra disponibilizado na 
página do Desembargador Cleber Ghelfenstein. 

 
Acesse no Banco do Conhecimento / Jurisprudência / Acórdãos Selecionados por 
Desembargador 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0091800-48.2016.8.19.0001 – rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 04/07/2017 p. 
10/07/2017 

 
 

Fonte: DICAC 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0007284-69.2014.8.19.0000 – rel. Des. Luiz Noronha Dantas – Julgamento: 
11/07/2017 - Sexta Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

• Crivella e seu filho poderão pagar multa caso descumpram decisão 
• Justiça suspende exercício profissional de médica que negou socorro à criança 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/cleber-ghelfenstein
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/cleber-ghelfenstein
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=0004E4EDBF9A6C9CB1E092ED049258AA67BBC50642384503
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2014.054.00178
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46821
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46820


 
 
 

• Negado retorno à ativa de promotora de justiça aposentada compulsoriamente 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Terceira Turma reconhece excesso em indenização a criança acidentada em 
lanchonete 

• Criança recolhida em abrigo deve retornar para a família adotante 
• Mantida prisão de homem que descumpriu medidas protetivas em violência 

doméstica 
• Reconhecida ilegalidade de prisão preventiva de indiciado por desvio de carga de 

cerveja 
• Negado pedido de liberdade para gestor preso na Operação Repartição 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Pesquisa busca na Justiça saídas para encarceramento excessivo 
• CNJ Serviço: O que é legítima defesa? 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
 

Comunicamos atualização no link Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
- IRDR com juízo positivo de admissibilidade o IRDR Nº 0026631-
20.2016.8.19.0000 em sessão de julgamento realizada em 06 de julho de 2017, 
impondo a suspensão de todos os processos em curso neste Estado, envolvendo 
as mesmas questões jurídicas relativas: 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=349644
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-excesso-em-indenização-a-criança-acidentada-em-lanchonete
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-excesso-em-indenização-a-criança-acidentada-em-lanchonete
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Criança-recolhida-em-abrigo-deve-retornar-para-a-família-adotante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-de-homem-que-descumpriu-medidas-protetivas-em-violência-doméstica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-de-homem-que-descumpriu-medidas-protetivas-em-violência-doméstica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-ilegalidade-de-prisão-preventiva-de-indiciado-por-desvio-de-carga-de-cerveja
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-ilegalidade-de-prisão-preventiva-de-indiciado-por-desvio-de-carga-de-cerveja
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-para-gestor-preso-na-Operação-Repartição
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85093-pesquisa-busca-na-justica-saidas-para-encarceramento-excessivo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85086-cnj-servico-o-que-e-legitima-defesa
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201629100036
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201629100036


(I) à revisão de benefício previdenciário de professor estadual inativo, a fim ver 
corrigidos os valores pagos a título de vantagem pessoal sob a rubrica DIR. 
PESSOAL MAGIST. ART. 3º, da Lei nº 2.365/94; 

 
(II) índice de reajuste como forma de correção a ser aplicável, quais sejam: (a) 
reajuste geral dos servidores públicos, baseado no Decreto-Lei nº 133/75, 
regulamentado pelo art. 21 da Lei nº 720/83; (b) valor previsto no Decreto Estadual 
nº 42.639/10, o qual fixa o patamar da hora/aula devida aos professores 
contratados temporariamente pelo Estado." 

 
Consulte: Consultas/ Banco do Conhecimento/ Jurisprudência/ Precedentes (IRDR, 
IAC...) 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0015681-15.2017.8.19.0000 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 11/07/2017 e 
p.13/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.467, de 13/07/2017 - Altera a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, e as Leis nos 6.019, de 
03/01/1974, 8.036, de 11/05/1990, e 8.212, de 24/07/1991, a fim de adequar a 
legislação às novas relações de trabalho. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Desembargador diz que a mediação pacifica a sociedade 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://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-irdr-iac
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000471338EDF4B2B476D8F003311BB312ACEC50646271D32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13467.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46819


• Site Par Perfeito terá de pagar indenização à usuária 
• Morador que teve o quintal ocupado por obra da prefeitura receberá R$ 10 mil 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Rejeitada ADPF contra portarias sobre atuação da Força Nacional no Rio de 
Janeiro 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Danos hipotéticos não autorizam aumento de valor em condenação extrapatrimonial 
• Cabimento de embargos infringentes inviabiliza execução provisória da pena 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Sucesso da mediação na Justiça fluminense é debatido em palestra 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46817
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=349548
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=349548
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Danos-hipotéticos-não-autorizam-aumento-de-valor-em-condenação-extrapatrimonial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabimento-de-embargos-infringentes-inviabiliza-execução-provisória-da-pena
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85085-sucesso-da-mediacao-na-justica-fluminense-e-debatido-em-palestra
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos


 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0015492-37.2017.8.19.0000 - rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes 
Gonçalves de Oliveira - j. 06/07/2017 e p.07/07/2017 

 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 114                 Divulgado em 13/07/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.466, de 12/07/2017 - Altera os arts. 3º, 15 e 71 da Lei nº 10.741, 
de 01/10/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Consumidora perde ação contra revista 
• Jovens são condenados por morte em Conceição de Macabu 
• Justiça condena estuprador de Búzios a 17 anos de prisão em regime fechado 
• 'Gerente financeiro' do tráfico tem prisão preventiva decretada 
• Comunicados da Refinaria de Manguinhos devem respeitar o direito de imagem da 

BR Distribuidora 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministra Cármen Lúcia recebe defensores públicos-gerais 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A7B4DD668FD660E2F526045C13CBB7DFC506435B1333
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13466.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46815
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46814
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46813
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46812
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46811
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46811
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=349434


 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Condenada por roubo cumprirá pena em prisão domiciliar para cuidar da filha com 
retardo mental 

• Astreinte não integra base de cálculo de honorários advocatícios 
• Presidente suspende acórdãos que equipararam tráfico privilegiado a crime 

hediondo 
• Mantida prisão preventiva de homem condenado por guardar mais de 1,5 tonelada 

de maconha 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Funcionária deve ser exonerada por nepotismo no Amazonas 
• Pesquisa mapeia processos sobre tráfico de pessoas e escravidão 
• CNJ apresenta novo sistema digital para cadastro de presos e foragidos 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Súmula da Jurisprudência Predominante 
 

A página Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro disponibiliza os verbetes sumulares do TJERJ. Também estão 
disponíveis informações sobre suspensão, cancelamento e alteração de verbetes 
sumulares. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento / Jurisprudência 
/ Súmulas 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenada-por-roubo-cumprirá-pena-em-prisão-domiciliar-para-cuidar-da-filha-com-retardo-mental
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenada-por-roubo-cumprirá-pena-em-prisão-domiciliar-para-cuidar-da-filha-com-retardo-mental
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Astreinte-não-integra-base-de-cálculo-de-honorários-advocatícios
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-suspende-acórdãos-que-equipararam-tráfico-privilegiado-a-crime-hediondo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-suspende-acórdãos-que-equipararam-tráfico-privilegiado-a-crime-hediondo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-preventiva-de-homem-condenado-por-guardar-mais-de-1,5-tonelada-de-maconha
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-preventiva-de-homem-condenado-por-guardar-mais-de-1,5-tonelada-de-maconha
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85076-funcionaria-deve-ser-exonerada-por-nepotismo-no-amazonas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85069-cnj-vai-mapear-processos-de-trabalho-escravo-e-trafico-de-pessoas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85075-sistema-digital-do-cnj-vai-cadastrar-presos-e-foragidos-da-justica
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/sumulas.pdf


 
• 0350881-80.2012.8.19.0001 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 11/07/2017 e p. 

13/07/2017 
 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

• O promotor de eventos José Phillipe será julgado no dia 8 de agosto 
 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Segunda Turma determina que tribunal aprecie recurso do MP contra ex-prefeito de 
Caldas Novas (GO) 

• Posse de droga, por si só, não justifica prisão preventiva 
 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Pesquisa selecionada 
 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJERJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas 
por ramos do direito. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, 
nos ramos do Direito do Consumidor e Direito Processual Civil, em seus respectivos 
temas. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043497B6C67284215836D8F4EAA563437DC5064560303B
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46810
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-determina-que-tribunal-aprecie-recurso-do-MP-contra-ex–prefeito-de-Caldas-Novas-(GO)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-determina-que-tribunal-aprecie-recurso-do-MP-contra-ex–prefeito-de-Caldas-Novas-(GO)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Posse-de-droga,-por-si-só,-não-justifica-prisão-preventiva


 
· Direito do Consumidor 

 
Relação de Consumo 

 
Agência de Viagens e Turismo - Falha na Prestação do Serviço - Dano Moral 

 
Empresas Aéreas - Overbooking 

 
Jazigo Perpétuo - Relação de Consumo 

 
 

· Direito Processual Civil 
 

Execução 
 

Penhora On-Line 
 

Processo Cautelar 
 

Fungibilidade das Medidas Cautelares 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0002643-33.2017.8.19.0000 – rel. Des. Claudia Telles de Menezes, j. 04/07/2017 e 
p. 11/07/2017 

 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (12/07/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 17, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto à responsabilidade civil do estado por homicídio 
ocorrido na visitação a detento, reconhecimento da responsabilidade objetiva, 
omissão específica, com ressarcimento dos danos e desconto de gratificação de 
difícil provimento nos vencimentos de servidor público, recebimento de boa-fé, falta 
de notificação prévia, com consequente restituição do valor. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/ag-viagens-turismo-falha-prest-servico.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/responsabilidade_civil_empresas_aereas_overbooking1.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/jazigo-perpetuo-relacao-consumo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/penhora-online.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/fungibilidade-medidas-cautelares.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=00043CCF422CEFDED1B18F6570FC4918C625C506422F0E3C
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000017


 
 

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

Comunicamos que foram publicados no DJERJ 04 (quatro) novos verbetes, a saber: 
 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
Novos Verbetes Sumulares 

 
Nº. 374 

 
DIREITO DE DEMANDAR 
ABUSO DO DIREITO 
INDENIZAÇÃO 

 
“O abuso do direito de demandar gera o direito à indenização.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0043889-
43.2016.8.19.0000 - Julgamento em 20/03/2017 – Relator: Desembargador 
Maldonado de Carvalho. Votação por maioria. 

 
 

Nº. 375 
 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE 
SEGURADORA 
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE 
CHAMAMENTO AO PROCESSO 

 
“Em atenção ao Princípio da fungibilidade, a denunciação da lide da seguradora 
poderá ser convolada em chamamento ao processo.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0011707-04.2016.8.19.0000 – 
Julgamento em 24/04/2017 – Relator: Desembargadora Helda Lima Meireles. 
Votação por unanimidade. 

 
 

Nº. 376 
 

EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
AÇÃO DE DESPEJO 
DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000044
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000044
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000004


“Desnecessária a caução para a execução provisória de sentença de despejo por 
falta de pagamento dos alugueres.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0011707-04.2016.8.19.0000 – 
Julgamento em 24/04/2017 – Relator: Desembargadora Helda Lima Meireles. 
Votação por unanimidade. 

 
 

Nº. 377 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EXAME PSICOTÉCNICO 
CANDIDATO INABILITADO 

 
MOTIVAÇÃO 

 
“O candidato inabilitado em exame psicotécnico de concurso público tem direito a 
conhecer a motivação de sua reprovação.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0011707-04.2016.8.19.0000 – 
Julgamento em 24/04/2017 – Relator: Desembargadora Helda Lima Meireles. 
Votação por unanimidade. 

 
Fonte: Publicado no DJERJ. de 11/07/2017. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• "O futebol é o pretexto para a disseminação do ódio e da intolerância", afirma 
coordenador do Juizado do Torcedor 

• Justiça do Rio condena a Vivo por negativar suposto cliente 
• Estado do Rio vira parte no processo a respeito da torcida única nos estádios 

 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Participação em assembleia para alteração de controle societário extrapola poder 
do inventariante 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/47001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46806
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Participação-em-assembleia-para-alteração-de-controle-societário-extrapola-poder-do-inventariante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Participação-em-assembleia-para-alteração-de-controle-societário-extrapola-poder-do-inventariante


 
 
 

• Cursos gratuitos e on-line do CNJ serão reabertos em agosto 
• CNJ lança pesquisa com foco no combate à violência doméstica 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Pesquisa Selecionada 
 

A referida página disponibiliza pesquisas sobre diversos temas jurídicos, realizadas 
pela Equipe de Jurisprudência, contendo julgados selecionados do PJERJ, 
organizadas pelos ramos do direito abaixo elencados: 

 
 Direito Administrativo 

 
 Direito Ambiental 

 
 Direito Civil 

 
 Direito Constitucional 

 
 Direito de Família 

 
 Direito do Consumidor 

 
 Direito Empresarial 

 
 Direito Penal 

 
 Direito Previdenciário 

 
 Direito Processual Civil 

 
 Direito Processual Penal 

 
 Direito Tributário 

 
A página pode ser acessada no seguinte caminho: Banco do Conhecimento → 
Jurisprudência → Pesquisa Selecionada 

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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85055-cursos-gratuitos-e-on-line-do-cnj-serao-reabertos-em-agosto
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85061-cnj-lanca-pesquisa-com-foco-no-combate-a-violencia-domestica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
mailto:jurisprudencia@tjrj.jus.br


 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0034836-38.2016.8.19.0000 – rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 06/07/2017 e p. 
11/07/2017 

 
 

Fonte: Seção Cível 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0076774-78.2014.8.19.0001 - Des(a). Gilmar Augusto Teixeira - Julgamento: 
05/07/2017 - Oitava Câmara Criminal 

 
• 0023110-73.2012.8.19.0011 - Des(a). Paulo de Oliveira Lanzellotti Baldez - 

Julgamento: 29/06/2017 - Quinta Câmara Criminal 
 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

• Aluna que não pôde fotografar sua cerimônia de colação de grau receberá 
indenização 

• Poluição sonora faz Claro pagar indenização de R$ 60 mil por danos morais 
• Munícipio do Rio de Janeiro terá que indenizar criança que caiu em bueiro 
• Corregedor-geral se reúne em Macaé com juízes do 6º NUR e com representantes 

de subseções da OAB na Região dos Lagos 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Mantida prisão preventiva de ex-assessor de Sérgio Cabral 
• Suspensa decisão do CNJ sobre pontuação de títulos em concurso para serventias 

no RJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004380CD6FE6D9898F80E43B777AB309228C506444E0F03
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00279
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3882820/boletim-sedif-n-112-2017.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46801
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=349039
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=349067
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=349067


 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Para Terceira Turma, dívidas contraídas em jogos de azar no exterior podem ser 
cobradas no Brasil 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Sistema de mandados de prisão passa por manutenção 
• CNJ Serviço: saiba as possibilidades para mudar nome 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Acórdãos selecionados por Desembargador 
 

Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. O acórdão na Apelação Cível 0083767-40.2014.8.19.0001, 
sobre responsabilidade civil e liberdade de expressão, já se encontra disponibilizado 
na página do Desembargador Carlos Eduardo da Rosa Da Fonseca Passos. 

 
Acesse no Banco do Conhecimento / Jurisprudência / Acórdãos Selecionados por 
Desembargador 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0062015-46.2013.8.19.0001 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 04/07/2017 
e p. 06/07/2017 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-dívidas-contraídas-em-jogos-de-azar-no-exterior-podem-ser-cobradas-no-Brasil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-dívidas-contraídas-em-jogos-de-azar-no-exterior-podem-ser-cobradas-no-Brasil
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85056-banco-de-mandados-de-prisao-passa-por-manutencao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85057-cnj-servico-saiba-as-possibilidades-para-mudanca-de-nome
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700139945
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-carlos-eduardo-da-rosa-da-fonseca-passos
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=0004C55B5C576AF858EB999A982D6D33DF4DC506423F1C1E


 
Fonte: EJURIS 

 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.463, de 06/07/2017 - Dispõe sobre os recursos destinados aos 
pagamentos decorrentes de precatórios e de Requisições de Pequeno Valor (RPV) 
federais. Mensagem de veto 

 
• Medida Provisória nº 185, de 06/07/2017 - Altera a Lei nº 10.260, de 12/07/2001, a 

Lei Complementar nº 129, de 08/01/2009, a Medida Provisória nº 2.156-5, de 
24/08/2001, a Medida Provisória nº 2.157-5, de 24/08/2001, a Lei nº 7.827, de 
27/09/1989, a Lei nº 9.394, de 20/12/1996, a Lei nº 8.958, de 20/12/1994, e dá 
outras providências. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Jornalista André Trigueiro alerta para a importância da sustentabilidade em palestra 
na Emerj 

• Presidente do TJRJ participa da inauguração do grupo empresarial do Cedes 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro rejeita habeas corpus de policial acusado de matar juíza Patrícia Acioli 
• Liminar suspende execução da pena restritiva de direitos de ex-prefeito gaúcho 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13463.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-226.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv785.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46511
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348867
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348872


 
NOTÍCIAS STJ* 

 
 

• Prefeitura de São Paulo pode usar multas para pagar pessoal da CET até decisão 
final da Justiça 

• Negado pedido de liberdade a estudante da USP acusado de tráfico de drogas 
• Repetitivo discute índice de reajuste para previdência complementar de entidade 

aberta 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Justiça do Rio incentiva emprego a jovens em vulnerabilidade social 
• Presos enfrentam falta de registro civil para a ressocialização 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. 

 
Envie para seesc@tjrj.jus.br. 

 
Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0083767-40.2014.8.19.0001 – rel. Des. Carlos Eduardo Fonseca Passos, j. 
05/07/2017 e p. 06/07/2017 

 
 

Fonte: Décima Oitava Câmara Cível 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prefeitura-de-São-Paulo-pode-usar-multas-para-pagar-pessoal-da-CET-até-decisão-final-da-Justiça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prefeitura-de-São-Paulo-pode-usar-multas-para-pagar-pessoal-da-CET-até-decisão-final-da-Justiça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-a-estudante-da-USP-acusado-de-tráfico-de-drogas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-discute-índice-de-reajuste-para-previdência-complementar-de-entidade-aberta
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-discute-índice-de-reajuste-para-previdência-complementar-de-entidade-aberta
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85050-justica-do-rio-incentiva-emprego-a-jovens-em-vulnerabilidade-social1
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85051-presos-enfrentam-falta-de-documentos-para-a-ressocializacao
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=000443293A902D7E0488A6528ED169EE8D6AC50642602309


 
 
 

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

• Justiça permite cultivo caseiro de cannabis para tratamento medicinal 
• Justiça ouve testemunhas do caso de suspeito de infectar ex-namorada com HIV 
• Juiz determina afastamento de prefeito de Búzios 
• Ex-funcionários começam a receber créditos trabalhistas da massa falida da Álcalis 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Liminar suspende execução da pena restritiva de direitos de ex-prefeito gaúcho 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Ação que apura irregularidades na Cidade da Música deve prosseguir 
• Negado pedido de Lula para suspender diligências sobre destinação de bens do 

acervo presidencial 
• Indeferido pedido de liberdade a preso acusado de negociar drogas por telefone 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ julga 226 processos no primeiro semestre de 2017 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46508
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46507
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46503
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348872
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-que-apura-irregularidades-na-Cidade-da-Música-deve-prosseguir
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-Lula-para-suspender-diligências-sobre-destinação-de-bens-do-acervo-presidencial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-Lula-para-suspender-diligências-sobre-destinação-de-bens-do-acervo-presidencial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-a-preso-acusado-de-negociar-drogas-por-telefone
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85042-balanco-julgados-226-processos-no-primeiro-semestre


• Agilidade nas execuções fiscais é foco de estudo 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. Atualizado mensalmente pela Equipe do 
Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento. 

 

 
 

Acesse o Banco de Sentenças na página inicial do Banco do Conhecimento. 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85043-agilidade-nas-execucoes-fiscais-e-foco-de-estudo
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/banco-sentencas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/banco-sentencas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 
• 0394788-03.2015.8.19.0001 - rel. Des. Luiz Felipe Francisco – j. 04/07/2017 e p. 

06/07/2017 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Justiça converte prisão em flagrante em preventiva de três acusados de estupro 
coletivo em Ricardo de Albuquerque 

• Justiça determina que Ronaldo 'Fenômeno' indenize jornalista 
• Justiça nega indenização à cantora Rosana por biografia na internet 
• Desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho assume presidência da 9ª 

Câmara Cível 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Inviável trâmite de HC que questiona proibição de visita a preso 
 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Justiça Restaurativa é aplicada em casos de violência doméstica 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E4D97092D712EBC97485065D804C6EC2C506423B3632
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46065
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46065
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348756
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85041-justica-restaurativa-e-aplicada-em-casos-de-violencia-domestica


 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Pesquisa selecionada 
 

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Pesquisa e Análise de 
Jurisprudência no acervo do TJERJ sobre diversos temas jurídicos e organizadas 
por ramos do direito. Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo elencadas, 
no ramo do Direito Administrativo. 

 
· Direito Administrativo 

 
Servidores Públicos 

 
Concurso Público - Cadastro de Reserva 

 
Concurso Público/Processo de Seleção - Limite de Idade 

 
Concurso Público - Teoria do Fato Consumado 

 
 

Intervenção do Estado na Propriedade 
 

Desapropriação Indireta 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0019320-74.2013.8.19.0002 - rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt - j. 
28/06/2017 e p. 05/07/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (05/07/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 16, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto à presença dos requisitos legais para a concessão 
da tutela antecipada de evidência em face do Estado do Rio de Janeiro, 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/cad-reserva.pdf
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/desapropriacao-indireta.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=0004FB3157FB2725A0FF17E4637134D48994C5064124363D
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000016


concernente a cirurgia de transgenitalização e transferência compulsória imposta 
por escola particular em decorrência de indisciplinas cometidas por aluno, ausência 
de ato ilícito. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 107                 Divulgado em 04/07/2017 
 
 
 

Comunicado 
 

Conforme noticiado na edição nº 102 do Boletim SEDIF (27/06), e segundo 
determinado no processo administrativo nº 2017-0098345, comunicamos que: 

 
Julgada procedente ADI contra norma do RJ que prevê autorização prévia para 
julgar governador 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Decisão da Justiça obriga Fluminense a saldar aluguel atrasado 
• Lei que obriga análise de sistema de ar condicionado central nos prédios é 

declarada inconstitucional 
• Justiça do Rio determina que Prefeitura de Belford Roxo construa sede de nova 

creche em 20 meses 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Rejeitado HC que pedia afastamento remunerado de juiz para presidir entidade 
internacional 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347773
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347773
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46064
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46058
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46058
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348726
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348726


 
 

• Seguradora responde solidariamente por danos em veículo sob guarda de oficina 
credenciada 

• Erro em recurso leva STJ a restabelecer prisão domiciliar de Abdelmassih 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Ouvidoria recebe mais de mil pedidos de informação em cinco anos 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 os atos publicados em junho/2017. 

 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 188, DE 22/06/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 187, DE 21/06/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 186, DE 19/06/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 185, DE 19/06/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 184, DE 12/06/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 183, DE 09/06/2017 

 
 

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/Comunicação/noticias/Notícias/Seguradora-responde-solidariamente-por-danos-em-veículo-sob-guarda-de-oficina-credenciada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seguradora-responde-solidariamente-por-danos-em-veículo-sob-guarda-de-oficina-credenciada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Erro-em-recurso-leva-STJ-a-restabelecer-prisão-domiciliar-de-Abdelmassih
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85039-ouvidoria-recebe-mais-de-mil-pedidos-de-informacao-em-cinco-anos
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202312&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202311&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202256&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202237&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202173&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202126&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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 
Divulgação dos acórdãos indicados nos Conflitos de competência, nos termos do Artigo 6º-A, § 
3º- do REGITJRJ. 
 
Nº do processo Nome do Relator Ementa/Resumo 
 
0005441-64.2017.8.19.0000 
j. 03/04/2017 e p. 05/04/2017 

 
Des. Gabriel de Oliveira 
Zefiro 

 
Apelação em ação 
indenizatória. Autor usuário 
de plano de saúde 
administrado pela ré. 
Entidade de autogestão, sem 
fins lucrativos. De acordo com 
o entendimento firmado pela 
2ª seção do STJ, “a 
constituição dos planos sob a 
modalidade de autogestão 
diferencia, sensivelmente, 
essas pessoas jurídicas 
quanto à administração, 
forma de associação, 
obtenção e repartição de 
receitas, diverso dos 
contratos firmados com 
empresas que exploram essa 
atividade no mercado e visam 
ao lucro. Não se aplica o 
CDC ao contrato de plano de 
saúde administrado por 
entidade de autogestão, por 
inexistência de relação de 
consumo” (resp 1285483/pb. 
Rel. Min. Luis felipe salomão, 
j. 22/06/2016). Competência 
da Câmara Cível Comum. 
Improcedência do conflito. 
 

 
0006810-93.2017.8.19.0000 
j. 27/03/2017 e p. 29/03/2017 

 
Des. Nilza Bitar 

 
Execução de Título 
Extrajudicial. O art. 6º-A do 
Regimento Interno do TJRJ 
exclui da competência das 
Câmaras Cíveis 
especializadas em matéria 
consumerista as ações 
fundadas em título 
extrajudicial. Competência da 
Câmara Cível não 
especializada. Acolhimento 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043D066CDA2DFB8DD35EB1111141BB318BC5061A44504E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004849D0FC8904CC9A98E1DB4FA88E7ADC5C50617151E12


do incidente. Competência da 
e. 19ª Câmara Cível 
 

 
0008293-61.2017.8.19.0000 
j. 20/03/2017 e p. 29/03/2017 

 
Designado. Des. Maldonado 
de Carvalho 

 
Ação de Obrigação de fazer, 
cumulada com Indenizatória. 
No break. Contrato de 
compra e venda. Violação do 
dever de informação e falha 
na prestação de serviço na 
instalação. Pessoa jurídica. 
Vulnerabilidade. Relação de 
consumo. Competência. 
Câmaras Especializadas. 1. 
Cuidando a controvérsia 
acerca de responsabilidade 
objetiva do fornecedor, por 
falha na prestação do serviço, 
e diante da vulnerabilidade 
técnica do autor, há relação 
de consumo entre as partes 
litigantes, razão pela qual 
deverá ser submetida a uma 
das câmaras cíveis 
especializadas. 2. Ao 
encampar a pessoa jurídica 
no conceito de consumidor, a 
intenção do legislador foi 
conferir proteção à empresa 
nas hipóteses em que, 
participando de uma relação 
jurídica na qualidade de 
consumidora, sua condição 
ordinária de fornecedora não 
lhe proporcione uma posição 
de igualdade frente à parte 
contrária. Improcedência do 
conflito. 

 
0009692-28.2017.8.19.0000 
j. 20/03/2017 e p. 22/03/2017 

 
Des. Mauricio Caldas Lopes 

 
Conflito negativo de 
competência entre Órgãos 
Fracionários deste Tribunal 
de Justiça. 
De um lado, a 24ª CÂMARA 
CÍVEL DESTE TRIBUNAL, 
que no julgamento da 
Apelação Cível nº 0050968-
73.2016.8.19.0000, remetera 
os autos via redistribuição, a 
uma das Câmaras Cíveis não 
especializadas por entender-
se absolutamente 
incompetente para solver a 
hipótese, por isso que que a 
relação travada entre as 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FA876AE4535AD8FCC985BC6E229CBB4AC50616333861
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004348138D4B0B7621F617DB0912A5D56B7C50613625E2F


partes tem por fundamento o 
fornecimento de energia 
elétrica para implemento de 
atividade empresarial. Do 
outro, a EGRÉGIA 22ª 
CÂMARA CÍVEL DESTE 
TRIBUNAL, que suscitara o 
conflito forte em que incidente 
a legislação consumerista, 
haja vista que a relação 
travada entre as partes 
envolve discussão que, direta 
ou indiretamente, versa sobre 
direito do consumidor – 
fornecimento de energia 
elétrica e inadimplemento de 
faturas, a incidir o verbete 
sumular nº 310 desta Corte 
de Justiça “Incluem-se na 
competência das Câmaras 
Cíveis Especializadas as 
demandas em que litigarem 
micro empresas ou empresa 
individual contra 
concessionária de serviços 
públicos, em razão da 
vulnerabilidade”. Ao depois, 
esclarece que a confirmação 
da existência de uma 
microempresa comprova-se 
pelo Distrato Social registrado 
junto à JUCERJA (anexo 1, 
doc. 00026), vez que o 
encerramento das atividades 
da empresa reforça os 
indícios de sua 
vulnerabilidade. Menos do 
que demonstrar a 
vulnerabilidade da pessoa 
jurídica dissolvida, o 
respectivo instrumento 
denuncia situação de quebra, 
como de resto sucedeu com a 
grande maioria das cerâmicas 
da região, por conta do aporte 
dos produtos de seu fabrico 
em estado diverso, por preço 
bem inferior e de muito 
melhor qualidade, como de 
notória sabença. Capital 
social inicial de Cr$ 
5.000.000,00 (cinco milhões 
de cruzeiros), anotado no 
distrato como de apenas R$ 
1,00 (um real), quando a 



conversão adequada aponta, 
no mínimo, quantia superior a 
R$3.000,00 (três mil reais), 
há mais de 12 anos atrás. 
Conflito de que se conhece, 
determinada a remessa dos 
autos ao Órgão Fracionário 
suscitante, cuja competência 
se fixa. 

 
0047303-49.2016.8.19.0000 
j. 20/03/2017 e p. 22/03/2017 

 
Des. Claudio Brandão de 
Oliveira 

 
Conflito negativo de 
competência. Recurso de 
apelação em ação de 
obrigação de fazer c/c 
ressarcimento por danos 
morais. Declínio de 
competência da 26ª Câmara 
Cível para uma das câmaras 
cíveis não especializadas. 
Competência das câmaras 
cíveis especializadas definida 
em razão da matéria. Tal 
competência tem natureza 
absoluta, sendo inderrogável 
por força do interesse público. 
Autor da ação de origem que 
realizou contrato de compra e 
venda com o primeiro réu 
para aquisição de imóvel, por 
intermédio de imobiliária. 
Incidência do enunciado nº 
57, divulgado pelo Aviso 
TJ/RJ nº 15/2015. Questão 
que não se subsume à 
hipótese de relação de 
consumo. Improcedência do 
conflito para se reconhecer a 
competência do órgão 
suscitante. 
 

 
0001993-83.2017.8.19.0000 
j. 03/04/2017 e p. 05/04/2017 

 
Des. Gabriel de Oliveira 
Zefiro 

 
Ação declaratória de nulidade 
de título de crédito. Sentença 
de procedência. Apelo da ré 
distribuído à câmara do 
consumidor. Declínio para a 
20ª Câmara Cível, onde 
houve o julgamento de 
agravo anteriormente 
interposto. Competência 
firmada pelo critério da 
prevenção, tornando 
desnecessário averiguar se 
há relação de consumo entre 
as partes. Precedentes do 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AC051BEAB9D01C36CA4F8A634A4901CFC50614022652
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D1CBA7E0ADE79DAAB1B8AF12E817F8B9C5061A444331


Órgão Especial. 
Improcedência do Conflito. 
 

 
 

Fonte: Secretaria do Órgão Especial - SETOE 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0175454-60.2012.8.19.0004 - Des (a). Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira - 
Julgamento: 29/06/2017 - Quinta Câmara Criminal 

 
• 0012272-22.2013.8.19.0210 - Des (a). Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes - 

Julgamento: 27/06/2017 - Sétima Câmara Criminal 
 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

Comunicamos que foram publicados no DJERJ 07 (sete) novos verbetes, bem 
como cancelamento dos nos. 11, 79, 147, 154, 158 e 159. 

 
SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Novos Verbetes Sumulares 

 
Nº. 367 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO 
NÃO SUSPENSÃO 
ATO DE CONSTRIÇÃO OU ALIENAÇÃO 
SUBMISSÃO A JUÍZO UNIVERSAL 

 
“O deferimento de recuperação judicial não suspende as execuções fiscais em 
curso contra a sociedade em recuperação, ficando os atos que importem em 
constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda submetidos ao juízo 
universal.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0032466-23.2015.8.19.0000, 
Julgamento em 20/03/2017 – Relator: Desembargador Carlos Santos de Oliveira. 
Votação unânime. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00149
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3882820/boletim-sedif-n-107-2017.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000007


 
Nº. 368 
EXECUÇÃO FISCAL 
DISSOLUÇÃO IRREGULAR 
FALÊNCIA 
SÓCIO GERENTE E DIRETOR 
POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO 

 
“A execução fiscal pode ser redirecionada aos sócios gerentes e diretores de 
pessoa jurídica executada falida na hipótese de se comprovar que houve dissolução 
irregular em data anterior à da decretação da falência.” 

 
Referência: Processo Administrativo nº. 0032466-23.2015.8.19.0000, Julgamento 
em 20/03/2017– Relator: Desembargador Carlos Santos de Oliveira. Votação 
unânime. 

 
Nº. 369 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
AUTARQUIA E FUNDAÇÃO PÚBLICA 
LEI ESTADUAL nº. 5.351/2008 

 
“Incluem se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa do 
Estado do Rio de Janeiro, de suas autarquias e fundações públicas, conforme 
expressamente previsto no art. 3 º. da Lei Estadual nº. 5.351/2008.” 

 
Referência: Processo Administrativo nº. 0032466-23.2015.8.19.0000, Julgamento 
em 20/03/2017– Relator: Desembargador Carlos Santos de Oliveira. Votação 
unânime. 

 
Nº. 370 
UNIÃO ESTÁVEL 
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO 
POST MORTEM 
DIVISÃO DE BENS 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA 

 
“Compete ao juízo de família o julgamento de demanda que verse sobre o 
reconhecimento e dissolução da união estável, post mortem, dirimindo a questão 
atinente à divisão de bens.” 

 
Referência: Processo Administrativo nº. 0032466-23.2015.8.19.0000, Julgamento 
em 20/03/2017– Relator: Desembargador Carlos Santos de Oliveira. Votação 
unânime. 

 
Nº. 371 
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
FGTS DO ALIMENTANTE 
POSSIBILIDADE DE PENHORA 

 
“Em execução de alimentos, podem ser objeto de penhora os valores referentes ao 
FGTS do alimentante.” 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000007
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000007
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000007


Referência: Processo Administrativo nº. 0032466-23.2015.8.19.0000, Julgamento 
em 20/03/2017– Relator: Desembargador Carlos Santos de Oliveira. Votação 
unânime. 

 
Nº. 372 
DÍVIDA DE COTA CONDOMINIAL 
VENCIMENTO 
INCIDÊNCIA EM MORA 

 
“Nas dívidas relativas a cotas condominiais deliberadas em assembleia, incide o 
condômino em mora a partir de seu vencimento, independente da utilização de 
meios de cobrança.” 
Referência: Processo Administrativo nº. 0037791-42.2016.8.19.0000, Julgamento 
em 20/03/2017– Relator: Desembargadora Helda Lima Meireles. Votação unânime. 

 
Nº. 373 
PESSOA JURÍDICA 
VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA 
DANO MORAL 

 
“Para a configuração da responsabilidade por danos morais à pessoa jurídica é 
imprescindível que a conduta do agente viole sua honra objetiva.” 

 
Referência: Processo Administrativo nº. 0037791-42.2016.8.19.0000, Julgamento 
em 20/03/2017– Relator: Desembargadora Helda Lima Meireles. Votação unânime. 

 
 

CANCELAMENTO DE VERBETE SUMULAR 
 

O Verbete nº. 11 (“Divórcio. Art. 40 da Lei 6.515. A separação de fato anterior a 28 
de junho de 1977, data da Emenda Constitucional nº. 9, pode computar se para o 
Decreto de divórcio, ainda que o transcurso dos cinco anos se complete em data 
ulterior.”) da Súmula de Jurisprudência Predominante do TJERJ foi cancelado, 
conforme decisão do Órgão Especial no Processo Administrativo nº. 0046613-
20.2016.8.19.0000, sessão realizada em 20/03/2017. Relator: Desembargador 
Maldonado de Carvalho. Votação unânime. 

 
O Verbete nº. 79 (“Em respeito ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, 
as associações de moradores podem exigir dos não associados, em igualdade de 
condições com os associados, que concorram para o custeio dos serviços por elas 
efetivamente prestados e que sejam do interesse comum dos moradores da 
localidade.”) da Súmula de Jurisprudência Predominante do TJERJ foi cancelado, 
conforme decisão do Órgão Especial no Processo Administrativo nº. 0032466-
23.2015.8.19.0000, sessão realizada em 20/03/2017. Relator: Desembargador 
Carlos Santos de Oliveira. Votação unânime. 

 
O Verbete nº. 147 (“Descabido convolar ação possessória em indenizatória, diante 
da intercorrente notícia de desapossamento injusto do bem, até então em poder do 
réu já citado, salvo se este anuir a tal alteração, ou já constar pedido reparatório 
sucessivo na petição inicial daquela, nos termos do § 1º do art. 461, em 
conformidade com o disposto no § 3º do art. 461 A, ambos do CPC.”) da Súmula de 
Jurisprudência Predominante do TJERJ foi cancelado, conforme decisão do Órgão 
Especial no Processo Administrativo nº. 0036740-93.2016.8.19.0000, sessão 
realizada em 20/03/2017. Relator: Desembargador Luiz Zveiter. Votação unânime. 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000007
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000028
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000028
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000047
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000047
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000007
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000007
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000025


O Verbete nº. 154 (“Incide verba honorária no cumprimento da sentença a partir do 
decurso do prazo previsto no art. 475 J, do CPC.”) da Súmula de Jurisprudência 
Predominante do TJERJ foi cancelado, conforme decisão do Órgão Especial no 
Processo Administrativo nº. 0036740-93.2016.8.19.0000, sessão realizada em 
20/03/2017. Relator: Desembargador Luiz Zveiter. Votação unânime. 

 
O Verbete nº. 158 (“É admissível a execução provisória da multa prevista nos art. 
461, § 4º e art. 461 A, § 3º, do CPC, inclusive da antecipação da tutela.”) da Súmula 
de Jurisprudência Predominante do TJERJ foi cancelado, conforme decisão do 
Órgão Especial no Processo Administrativo nº. 0036740-93.2016.8.19.0000, sessão 
realizada em 20/03/2017. Relator: Desembargador Luiz Zveiter. Votação unânime. 

 
O Verbete nº. 159 (“O prazo para cumprimento da tutela específica das obrigações 
de fazer, não fazer ou dar flui da data da juntada aos autos do mandado de 
intimação devidamente cumprido.”) da Súmula de Jurisprudência Predominante do 
TJERJ foi cancelado, conforme decisão do Órgão Especial no Processo 
Administrativo nº. 0036740-93.2016.8.19.0000, sessão realizada em 20/03/2017. 
Relator: Desembargador Luiz Zveiter. Votação unânime. 

 
 

Fonte: Publicado no DJERJ. de 03/07/2017. 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7641 de 30/06/2017 - Autoriza o Poder Executivo a transformar o 
armazém em frente à Rodoviária Novo Rio em estação de barcas e dá outras 
providências. 

 
Fonte: ALERJ 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Marina da Glória continua sem o Quiosque do Bispo 
• Acusados de matar embaixador grego vão a júri popular 
• Justiça do Rio dá prazo de 180 dias para Estado apresentar plano de redução de 

riscos no Complexo da Maré 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministra Cármen Lúcia assegura que “clamor por justiça” não será ignorado pelo 
Supremo 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000025
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000025
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000025
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/571c08783aead84283258152006c3726
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46056
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46055
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46052
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46052
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348346
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348346


 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Norma sobre responsabilidade solidária de gestores por tributos não pagos é 
declarada inconstitucional 

• Fazenda é condenada a indenizar agricultor baleado por caseiro 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ Serviço: tipificação de crimes de violência contra a criança 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 
 

O link Inconstitucionalidades Indicadas foi criado com o objetivo de divulgar julgados 
de declaração ou rejeição de inconstitucionalidade com aplicação obrigatória para 
todos os Órgãos do Tribunal (art. 103, parágrafo 1º e 109 do REGITJRJ). 

 
Consulte o link no Banco do Conhecimento no seguinte caminho: Consultas/ Banco 
do Conhecimento/ Jurisprudência/Inconstitucionalidades Indicadas. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0080284-33.2013.8.19.0002 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 15/02/2017 e p. 
17/02/2017 

 
 

Fonte: DICAC 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Norma-sobre-responsabilidade-solidária-de-gestores-por-tributos-não-pagos-é-declarada-inconstitucional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Norma-sobre-responsabilidade-solidária-de-gestores-por-tributos-não-pagos-é-declarada-inconstitucional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fazenda-é-condenada-a-indenizar-agricultor-baleado-por-caseiro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85031-cnj-servico-tipificacao-de-crimes-de-violencia-contra-a-crianca-2
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18661/regi-interno-vigor.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/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3882820/boletim-sedif-n-106-2017.pdf


 
 

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

• Justiça determina repasse de R$ 66 mi ao Fundo de Saúde da PM 
• Dallagnol: 'Os avanços mais importantes no combate à corrupção partiram do Poder 

Judiciário' 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Declaradas inconstitucionais normas estaduais que tratam da magistratura 
• Liminar garante atualização monetária de royalties ao Rio de Janeiro 
• STF conclui julgamento sobre limites da atuação do relator em colaborações 

premiadas 
• Normas de Belo Horizonte que fixam multa por poluição ambiental para veículos 

são constitucionais 
• Plenário confirma inconstitucionalidade de lei de SC que ampliava vale-transporte a 

servidores 
• STF decide que trancamento de pauta da Câmara por MPs não alcança todos os 

projetos e propostas 
• Prazos processuais no STF ficam suspensos em julho 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Turma considera má valoração de provas e afasta indenização por morte de bebê 
em Araçatuba 

• Ações para apurar danos ambientais da CSN prosseguirão na Justiça Federal 
• Mauro Campbell Marques assume presidência da Primeira Seção em agosto 
• Aplicar lei não invocada pelas partes não ofende princípio da não surpresa 
• Previdência Usiminas não deve pagar aposentadoria complementar a ex-

empregados da Cofavi 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46215
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46215
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348356
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348303
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348254
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348254
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348297
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348297
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348280
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348280
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348278
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348278
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348353
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Turma-considera-má-valoração-de-provas-e-afasta-indenização-por-morte-de-bebê-em-Araçatuba-(SP)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Turma-considera-má-valoração-de-provas-e-afasta-indenização-por-morte-de-bebê-em-Araçatuba-(SP)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ações-para-apurar-danos-ambientais-da-CSN-prosseguirão-na-Justiça-Federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mauro-Campbell-Marques-assume-presidência-da-Primeira-Seção-em-agosto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aplicar-lei-não-invocada-pelas-partes-não-ofende-princípio-da-não-surpresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Previdência-Usiminas-não-deve-pagar-aposentadoria-complementar-a-ex–empregados-da-Cofavi
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Previdência-Usiminas-não-deve-pagar-aposentadoria-complementar-a-ex–empregados-da-Cofavi


 
Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Recesso de julho: prazos processuais e horário reduzido 
• Aplicativo de celular detalha produção dos ministros do STF 
• O aplicativo “Supremo em Ação” oferece a partir desta sexta-feira (30/6) um 

panorama inédito do trabalho realizado pelos 11... 
• CNJ apresenta o primeiro relatório analítico do Supremo 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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, nos seus respectivos temas. 

 
 

· Direito do Consumidor 
Fato do Produto ou Serviço 
Acidente de Consumo 
Consumidor por Equiparação 
Produto Defeituoso - Responsabilidade Solidária 

 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0030826-14.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo - j. 27/06/2017 - 
p. 30/06/2017 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85019-recesso-de-julho-prazos-processuais-suspensos-e-horario-reduzido
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85018-aplicativo-de-celular-detalha-producao-dos-ministros-do-stf
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85018-aplicativo-de-celular-detalha-producao-dos-ministros-do-stf
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85018-aplicativo-de-celular-detalha-producao-dos-ministros-do-stf
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85025-cnj-apresenta-o-primeiro-relatorio-analitico-do-supremo
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente-consumo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/consumidor-equiparacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/produto-defe-responsa-solidaria.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=000423AD52B9A38926BB247DDA954F7A9C47C506400B5A53


• 0010276-95.2017.8.19.0000 - Des. rel. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 28/06/2017 
- p. 30/06/2017 

 
 

Fonte: eJuris 
 
 
 
 

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

• Nova audiência sobre a morte da vocalista do grupo Kaoma é marcada 
• Justiça condena acusados de montar 'disque-drogas' na Zona Oeste do Rio 
• Igreja Universal terá que indenizar menina considerada morta por jornal 
• Corregedoria cria Central de Aprendizagem para jovens e adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas e em acolhimento 
• Caso Sumaré: julgamento de ex-PMs é adiado 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Negada liminar em HC de acusado de homicídio de jornalista no Maranhão 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Mantida indenização de R$ 5 mil por ofensa racista em estádio de futebol 
• Não pode haver venda casada de cartão de crédito e seguro, decide Terceira 

Turma 
• Recuperação judicial não impede homologação de sentença estrangeira 
• Afastados danos morais a pessoa jurídica por descumprimento de contrato 

comercial 
 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000431EE43B5CB395739CB0D34B59D0ACFCFC5063F3F383D
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46049
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45942
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46047
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46044
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46044
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45941
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=348027
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-de-R$-5-mil-por-ofensa-racista-em-estádio-de-futebol
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-pode-haver-venda-casada-de-cartão-de-crédito-e-seguro,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-pode-haver-venda-casada-de-cartão-de-crédito-e-seguro,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recuperação-judicial-não-impede-homologação-de-sentença-estrangeira
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastados-danos-morais-a-pessoa-jurídica-por-descumprimento-de-contrato-comercial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastados-danos-morais-a-pessoa-jurídica-por-descumprimento-de-contrato-comercial


Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Plenário encerra semestre e julga processos sobre concursos e juízes 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de 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. 

 
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. Atualizado mensalmente pela Equipe do 
Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento. 

 
Acesse o Banco de Sentenças na página inicial do Banco do Conhecimento, 
indicado na tela abaixo. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0096665-17.2016.8.19.0001 - rel. Des. Luiz Felipe Francisco - j. 27/06/2017 e p. 
29/06/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85017-plenario-encerra-semestre-e-julga-processos-sobre-concursos-e-juizes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-sentencas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004226CC5260C0099D38E2D727FA9A81B7BC5063E63032B
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7640 de 27/06/2017 - Altera dispositivos da Lei 7374/2016, de 
14/07/2016, “que dispõe sobre a obrigatoriedade das motocicletas, sujeitas a 
emplacamento a anual, serem obrigadas a possuírem antenas corta linha de cerol, 
na forma que menciona”. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Audiência sobre morte de vocalista do grupo Kaoma começa nesta quinta em 
Saquarema 

• Ex-PMs serão julgados nesta quinta-feira por morte de menor no Sumaré 
 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Recebimento de outro benefício desautoriza concessão de pensão por morte de 
servidor 

• Primazia de julgamento do mérito autoriza afastar intempestividade em denunciação 
da lide 

• Cobrança de juros pode ocorrer após liquidação extrajudicial se houver quitação 
integral do passivo principal 

• Declarada ilegalidade de cláusula que previa pagamento integral de honorários 
mesmo com revogação do mandato 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/6c5db239efd07e1283258145005b088e
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45938
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recebimento-de-outro-benefício-desautoriza-concessão-de-pensão-por-morte-de-servidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recebimento-de-outro-benefício-desautoriza-concessão-de-pensão-por-morte-de-servidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primazia-de-julgamento-do-mérito-autoriza-afastar-intempestividade-em-denunciação-da-lide
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primazia-de-julgamento-do-mérito-autoriza-afastar-intempestividade-em-denunciação-da-lide
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cobrança-de-juros-pode-ocorrer-após-liquidação-extrajudicial-se-houver-quitação-integral-do-passivo-principal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cobrança-de-juros-pode-ocorrer-após-liquidação-extrajudicial-se-houver-quitação-integral-do-passivo-principal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Declarada-ilegalidade-de-cláusula-que-previa-pagamento-integral-de-honorários-mesmo-com-revogação-do-mandato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Declarada-ilegalidade-de-cláusula-que-previa-pagamento-integral-de-honorários-mesmo-com-revogação-do-mandato


 
• Selo Justiça em Números passa a ser obrigatório aos tribunais 
• WhatsApp pode ser usado para intimações judiciais 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 
(Imagem abaixo). 
O quadro completo 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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0044216-78.2010.8.19.0038 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 15/02/2017 e p. 
17/02/2017 

 
 

Fonte: DICAC 
 
 

EMENTÁRIO* 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85015-selo-justica-em-numeros-passa-a-ser-obrigatorio-aos-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85009-whatsapp-pode-ser-usado-para-intimacoes-judiciais
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://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000485399A2EF4A30EE563C0AD953ECECD02C50607545453


 
Comunicamos que hoje (28/06/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 08, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto à incompetência do Juízo Cível para decretar ordem 
de prisão, acarretando constrangimento ilegal, ordem concedida, expedição de 
salvo conduto e indeferimento de visita periódica ao lar, faculdade do magistrado. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 102                 Divulgado em 27/06/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.460, de 26/06/2017 - Dispõe sobre participação, proteção e 
defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública. 

 
• Lei Federal nº 13.456 de 26/06/2017 - Altera o Programa de que trata a Lei nº 

13.189, de 19/11/2015, para denominá-lo Programa Seguro-Emprego e para 
prorrogar seu prazo de vigência. 

 
• Lei Federal nº 13.455, de 26/06/2017 - Dispõe sobre a diferenciação de preços de 

bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de 
pagamento utilizado, e altera a Lei nº 10.962, de 11/10/2004. 

 
• Lei Estadual nº 7635 de 26/06/2017 - Altera a lei 3669, de 10/10/2001, que obriga 

os fornecedores de bens e serviços, localizados no estado do rio de janeiro, a fixar 
data e hora para a entrega dos produtos ou realização dos serviços aos 
consumidores. 

 
• Lei Estadual nº 7636 de 26/06/2017 - Altera a lei nº 3852, de 14/06/2002 que dispõe 

sobre a publicidade oficial do estado do rio de janeiro e dá outras providências. 
 
 
 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJ do Rio nega recurso do MP e mantém torcida mista nos estádios 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000008
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13460.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13456.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13455.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4859007b7e6b6ded8325814c006156ac
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9b43eed73b5c9c3e8325814c0061c162
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45937


• Desembargadora Márcia Cunha se aposenta após 25 anos dedicados à 
magistratura 

• Justiça indeniza homem por fotos em parada gay 
• Justiça do Rio decreta prisão preventiva de homens presos com meia tonelada de 

maconha 
• Tribunal reforma sentença de indenização a consumidor que encontrou prego em 

biscoito 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Julgada procedente ADI contra norma do RJ que prevê autorização prévia para 
julgar governador 

• Deferida liminar em RCL que questiona suspensão condicional de processo de 
acusado de violência doméstica 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• STJ defere primeiro pedido de suspensão nacional de processos em decorrência de 
IRDR 

• Terceira Turma afasta dano moral por falta de baixa de gravame de veículo quitado 
• Empresa de factoring cessionária de contrato pode ser parte de ação que visa 

rediscutir cláusulas do negócio 
• Prazos processuais ficam suspensos de 2 a 31 de julho 
• Comparecer ao processo espontaneamente afasta alegação de não ter sido citado 
• Prazo decadencial para anular praça pública começa após expedição da carta de 

arrematação 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Conselho suspende sessões plenárias em julho e anuncia Sessão Virtual 
• CNJ aposenta juíza de Rondônia por irregularidade em precatórios 
• Cármen Lúcia: “Passou da hora de o Brasil se tornar uma verdadeira República” 
• Corregedor nacional acompanha inspeção na capital fluminense 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46039
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46039
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46213
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46037
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46037
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347773
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347773
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347683
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347683
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-defere-primeiro-pedido-de-suspensão-nacional-de-processos-em-decorrência-de-IRDR
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-defere-primeiro-pedido-de-suspensão-nacional-de-processos-em-decorrência-de-IRDR
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-dano-moral-por-falta-de-baixa-de-gravame-de-veículo-quitado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-de-factoring-cessionária-de-contrato-pode-ser-parte-de-ação-que-visa-rediscutir-cláusulas-do-negócio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-de-factoring-cessionária-de-contrato-pode-ser-parte-de-ação-que-visa-rediscutir-cláusulas-do-negócio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazos-processuais-ficam-suspensos-de-2-a-31-de-julho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comparecer-ao-processo-espontaneamente-afasta-alegação-de-não-ter-sido-citado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-decadencial-para-anular-praça-pública-começa-após-expedição-da-carta-de-arrematação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-decadencial-para-anular-praça-pública-começa-após-expedição-da-carta-de-arrematação
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85008-conselho-suspende-sessoes-plenarias-em-julho-e-anuncia-sessao-virtual
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85007-cnj-aposenta-juiza-de-rondonia-por-irregularidade-em-precatorios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85005-carmen-lucia-passou-da-hora-de-o-brasil-se-tornar-uma-verdadeira-republica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85002-corregedor-nacional-acompanha-inspecao-na-capital-fluminense


 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 e Direito Penal, nos seus 
respectivos temas. 

 
 

• Direito do Consumidor 
 

Relação de Consumo 
 

Tempo de Espera em Fila de Banco 
 

Responsabilidade Civil 
 

Recusa de Cartão - Estabelecimento Comercial 
 
 

• Direito Penal 
 

Conflito Aparente de Normas 
 

Princípio da Consunção - Estelionato e Uso de Documento Falso 
 

Crimes Contra o Patrimônio 
 

Apropriação Indébita em Razão de Profissão 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0010103-71.2017.8.19.0000 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 13/06/2017 e p. 
19/06/2017 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/tempo-espera-fila-banco.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/recusa-cartao-estab-comercial.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/princ-cons-estel-uso-doc-falso.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/apropr-indebita-razao-profissao.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=000415B86F933BC6E792898287267470418DC50639501616


 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0115951-78.2016.8.19.0001 - Des(a). Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira - 
Julgamento: 22/06/2017 - Quinta Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.454, de 23/06/2017 - Autoriza a produção, a comercialização e o 
consumo, sob prescrição médica, dos anorexígenos sibutramina, anfepramona, 
femproporex e mazindol. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Corregedor-Geral e juízes auxiliares participam de reuniões com OAB e 
magistrados do Sul Fluminense 

• Ministros Alexandre de Moraes e Torquato Jardim participam de fórum no TJ do Rio 
• Caso Oi: liminar suspende mediação extrajudicial 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00209
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13454.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45934
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45934
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46033
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46210


• Responsabilidade do Estado por ato protegido por imunidade parlamentar é tema 
de repercussão geral 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Faculdade deve pagar indenização a aluna que sofreu danos morais durante trote 
• Ministro rejeita pedido para impedir operações policiais em comunidades do Rio 
• Mitsubishi pagará indenização de R$ 100 mil por dano permanente causado por air 

bag 
• Aposentadoria de professor não autoriza exclusão de fator previdenciário 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Ressocialização: projeto fluminense aposta na educação há uma década 
• CNJ cobra alocação de pessoal para a justiça de primeiro grau 
• CNJ Serviço: conheça a norma do teletrabalho no Judiciário 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Avisos do Banco do Conhecimento do PJERJ 
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
 

Comunicamos atualização no link Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
- IRDR com a tese firmada no IRDR nº 0023484-83.2016.8.19.0000: 

 
“Por maioria, fixou-se a tese de que o adicional de produtividade de trânsito, 
previsto no artigo 62, X, da Lei nº 050/91 do Município de São Gonçalo, 
regulamentado pelo Decreto Municipal nº 66/98, perceptível pelos agentes no 
efetivo exercício da função, não pode ser incorporado ao vencimento dos servidores 
ocupantes do cargo de guarda municipal do Município de São Gonçalo. Vencidos os 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347660
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347660
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Faculdade-deve-pagar-indenização-a-aluna-que-sofreu-danos-morais-durante-trote
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-rejeita-pedido-para-impedir-operações-policiais-em-comunidades-do-Rio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mitsubishi-pagará-indenização-de-R$-100-mil-por-dano-permanente-causado-por-air-bag
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mitsubishi-pagará-indenização-de-R$-100-mil-por-dano-permanente-causado-por-air-bag
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aposentadoria-de-professor-não-autoriza-exclusão-de-fator-previdenciário
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84995-ressocializacao-projeto-fluminense-aposta-na-educacao-ha-uma-decada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84998-cnj-cobra-alocacao-de-pessoal-para-justicas-de-primeiro-grau
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84996-cnj-servico-conheca-a-norma-do-teletrabalho-no-judiciario
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/3607547/irdr.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/3607547/irdr.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201629100030


Exmos. Des. Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo e Des. Fernando 
Cerqueira Chagas” 

 
Consulte: Consultas/ Banco do Conhecimento/ Jurisprudência/ Precedentes (IRDR, 
IAC...) 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0026132-02.2017.8.19.0000 – rel. Des. Mauro Dickstein, j. 06/06/2017 e 23/06/2017 
 
 

Fonte: Gab. Des. Mauro Dickstein 
 
 
 
 

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

Comunicamos que foram publicados no DJERJ 2 (dois) novos verbetes, bem como 
nova redação da súmula 14 do TJRJ. 

 
 

Novos Verbetes Sumulares 
 
 

Nº. 365 
 

LOCAÇÃO 
PRESCINDIBILIDADE DA PROPRIEDADE 
LEGITIMIDADE NA AÇÃO DE DESPEJO 
OBSERVÂNCIA DAS EXCEÇÕES LEGAIS 

 
“A validade da locação prescinde da propriedade do bem pelo locador, bastando 
que ele garanta o exercício da posse direta, desembaraçada, pelo locatário, salvo 
com relação à comprovação para legitimidade da propositura da ação de despejo, 
quando deverão ser observadas as exceções legais.” 

 
Referência: Processo Administrativo nº. 0037431 10.2016.8.19.0000   Julgamento 
em 10/04/2017 – Relator: Desembargador Reinaldo Pinto Alberto Filho. Votação por 
unanimidade. 

 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultras/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultras/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EFEAC477CF358AC81D3DEB26D8047462C50637334A1F
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000031


 
Nº. 366 

 
SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO 
ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE 
INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO 
NECESSIDADE DE DISPOSIÇÃO LEGAL 

 
“Ainda que regularmente pago de forma indiscriminada e no valor máximo, o 
adicional de produtividade dos destinatários indicado no art. 1º. da Lei nº. 05/2003 
do Município de São Gonçalo não tem natureza jurídica de salário, razão pela qual 
não pode ser incorporado ao vencimento base dos servidores sem que haja 
expressa disposição legal nesse sentido.” 

 
Referência: Uniformização de Jurisprudência nº. 0025961-16.2015.8.19.0000   
Julgamento em 25/07/2016 – Relator: Desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo. 
Votação: Incidente conhecido por maioria e, no mérito, aprovado por unanimidade. 

 
 

REVISÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 14 
 
 

VERBETE SUMULAR 14 (NOVA REDAÇÃO): 
 

AÇÃO DE DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO 
CONDENAÇÃO EM ALIMENTOS 
EFEITO DEVOLUTIVO 

 
 

“A sentença proferida em ações de divórcio e de separação, quando condenar a 
pagar alimentos, terá efeito somente devolutivo.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0051023-24.2016.8.19.0000 – 
Julgamento em 10/04/2017 – Relator: Desembargador Nagib Slaibi. Votação 
unânime. 

 
 

REDAÇÃO ANTERIOR: 
 

“É apenas devolutivo o efeito da apelação interposta de sentença que, em ação de 
modificação de cláusula de separação judicial, condenar a prestação de alimentos.” 
REFERÊNCIA: Uniformização de Jurisprudência nº. 21 no Agravo de Instrumento 
nº. 4.513. Julgamento em 16/08/82. Relator: Desembargador Jorge Loretti. 

 
 

Clique aqui e acesse o Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

Fonte: Publicado no DJERJ. de 23/06/2017. 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0025961-16.2015.8.19.0000
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000053
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=150637&integra=1


• Emenda Constitucional nº. 69, de 2017 - inclui os parágrafos 6º e 7º ao artigo 194, 
sem prejuízo para os demais, título 6º, capítulo 1, da tributação e do orçamento da 
Constituição Estadual 

 
Fonte: ALERJ 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça condena PMs acusados de corromper testemunhas no caso Amarildo 
• Distribuidora de Combustível terá que indenizar vítima de incêndio em Duque de 

Caixas 
• Justiça condena BRF a pagar R$ 60 mil de indenização após acidente de trânsito 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro rejeita aplicação do princípio da insignificância em condenação por pesca 
proibida 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Impedimento do exercício da advocacia por parlamentar independe de esfera de 
poder 

• Certidões de regularidade fiscal não são requisito para recuperação judicial antes 
de 2014 

• Rede TV terá de indenizar o cantor Latino por rescisão antecipada de contrato 
• Terceira Turma decide que aposentada não tem direito a participação em plano de 

saúde 
 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e0dfbbc2a65ac9d383258146006bf2f0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46032
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46032
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46031
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347409
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347409
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impedimento-do-exercício-da-advocacia-por-parlamentar-independe-de-esfera-de-poder
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impedimento-do-exercício-da-advocacia-por-parlamentar-independe-de-esfera-de-poder
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Certidões-de-regularidade-fiscal-não-são-requisito-para-recuperação-judicial-antes-de-2014
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Certidões-de-regularidade-fiscal-não-são-requisito-para-recuperação-judicial-antes-de-2014
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rede-TV-terá-de-indenizar-o-cantor-Latino-por-rescisão-antecipada-de-contrato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-decide-que-aposentada-não-tem-direito-a-participação-em-plano-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-decide-que-aposentada-não-tem-direito-a-participação-em-plano-de-saúde


Consulte o ATO EXECUTIVO Nº 186/2017, que suspende os prazos processuais, 
dos processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, em todas as 
Comarcas do Estado do Rio de Janeiro, nos feitos em que figure como parte a 
empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS, nos dias 
compreendidos no período de 12/06/2017 a 04/07/2017. 

 
Navegue na página e consulte sobre suspensão de prazos e expediente forense. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0004176-18.2005.8.19.0042 - Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 20/06/2017 e p. 
23/06/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Comunicamos que foram publicados hoje (22/06), no DJERJ, cinco novos verbetes 
sumulares do TJRJ referentes à fixação de honorários de perícia. Confira abaixo: 

 
Verbetes Sumulares 

 
Nº. 360 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA DE ENGENHARIA 
MENOR COMPLEXIDADE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTAMENTO 
SERVIÇO DE TELEFONIA 

 
“Para perícias de engenharia de menor complexidade, relativas a fornecimento de 
energia elétrica, água e esgotamento ou serviço de telefonia, atendem aos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade os honorários fixados em quantia 
equivalente a até 4 (quatro) salários mínimos vigentes na data do arbitramento.” 

 
Referência: Processo Administrativo nº. 0013621 06.2016.8.19.0000   Julgamento 
em 17/10/2016 – Relator: Desembargador Otávio Rodrigues. Votação por maioria. 

 
 

Nº. 361 

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=000442A788CB45ADB71735356BDA3E728BCDC5063B35293A


FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA MÉDICA 
MENOR COMPLEXIDADE 
EXTENSÃO DAS LESÕES DA VÍTIMA 
EXCETO DEMANDA ACIDENTÁRIA 

 
“Ressalvadas as demandas acidentárias, para perícias médicas de menor 
complexidade que apuram extensão das lesões da vítima, atendem aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade os honorários fixados em quantia 
equivalente a até 3,5 (três e meio) salários mínimos vigentes na data do 
arbitramento.” 

 
Referência: Processo Administrativo nº. 0013621 06.2016.8.19.0000   Julgamento 
em 17/10/2016 – Relator: Desembargador Otávio Rodrigues. Votação por maioria. 

 
 

Nº. 362 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 
RESSALVADA A DESPESA COM O CUSTO DA DILIGÊNCIA 

 
“Para perícias grafotécnicas, atendem aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade os honorários fixados em quantia equivalente a até 4 (quatro) 
salários mínimos vigentes na data do arbitramento, ressalvadas as despesas com o 
custo da diligência.” 

 
Referência: Processo Administrativo nº. 0013621 06.2016.8.19.0000   Julgamento 
em 17/10/2016 – Relator: Desembargador Otávio Rodrigues. Votação por maioria. 

 
 

Nº. 363 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA MÉDICA 
ERRO MÉDICO 
EXCETO CASOS DE ESPECIALIZAÇÃO INCOMUM 

 
“Para perícias que apuram erro médico, atendem aos princípios da razoabilidade e 
da proporcionalidade os honorários fixados em quantia equivalente a até 5 (cinco) 
salários mínimos vigentes na data do arbitramento, ressalvados os casos de 
especialização incomum.” 

 
Referência: Processo Administrativo nº. 0013621 06.2016.8.19.0000   Julgamento 
em 17/10/2016 – Relator: Desembargador Otávio Rodrigues. Votação por maioria. 

 
 

Nº. 364 
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA CONTÁBIL 
MÚTUO BANCÁRIO, ARRENDAMENTO MERCANTIL OU CARTÃO DE CRÉDITO 
MENOR COMPLEXIDADE 

 
“Para perícias contábeis de menor complexidade, relativas a operação de mútuo 
bancário, arrendamento mercantil ou cartão de crédito, atendem aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade os honorários fixados em quantia equivalente 
a até 3,5 (três e meio) salários mínimos vigentes na data do arbitramento.” 

 
Referência: Processo Administrativo nº. 0013621 06.2016.8.19.0000   Julgamento 
em 17/10/2016 – Relator: Desembargador Otávio Rodrigues. Votação por maioria. 

 



Clique aqui e acesse o Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

Fonte: –DJERJ de 21/06/2017 - p.p. 09 e segts 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal nº 9.081, de 21/06/2017 - Altera o Decreto nº 8.469, de 22/06/2015, 
que regulamenta a Lei nº 9.610, de 19/02/1998, e a Lei nº 12.853, de 14/08/2013, 
para dispor sobre a gestão coletiva de direitos autorais. 

 
Fonte: Presidência da República 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Auditoria Militar realiza julgamento com PMs envolvidos no caso Amarildo 
• Justiça do Rio determina divulgação de informações sobre servidores lotados na 

Riotur 
• Justiça considera constitucional lei sobre prevenção à gravidez em escolas 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma converte em domiciliar prisão de Andrea Neves e outros dois denunciados 
• 2ª Turma concede prisão domiciliar para duas mulheres cuidarem de seus filhos 

menores de 12 anos 
• 2ª Turma nega recurso de condenado por furto ao BC em Fortaleza 
• Absolvido deputado Batista Feltes por acusação à época em que foi prefeito de 

Campo Bom (RS) 
• Ministros aplicam jurisprudência que afasta necessidade de autorização prévia para 

julgamento de governador 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Previdência privada fechada não é partilhável em caso de dissolução de união 
estável 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=150637&integra=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9081.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46028
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46028
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46203
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347163
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347173
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347173
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347176
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347184
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347184
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347247
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347247
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Previdência-privada-fechada-não-é-partilhável-em-caso-de-dissolução-de-união-estável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Previdência-privada-fechada-não-é-partilhável-em-caso-de-dissolução-de-união-estável


• Habilitação parcial em concurso não justifica indenização por lucros cessantes em 
caso de acidente 

• Loja terá de incluir em contrato multa por atraso na entrega de mercadoria 
• Editora Abril deve indenizar atriz Isis Valverde por divulgação não autorizada de 

fotos na Playboy 
• Rede TV não terá de indenizar Globo por plágio de personagem do Zorra Total 
• Turma reafirma que reconhecimento espontâneo e vínculo socioafetivo impedem 

negativa posterior de paternidade 
• Responsabilidade solidária de cooperativa de crédito com cooperada não pode ser 

presumida 
• Cálculo da indenização de representante comercial não pode ser limitado por 

prescrição quinquenal 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Corregedoria Nacional realiza inspeção no Rio de Janeiro 
• Cadastro de Adoção terá fotos e vídeos de crianças disponíveis 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face de Corpo Perfeito – Galgrin 
Group S/A, referente aos autos do processo de nº 0148927-07.2017.8.19.0001, que 
tramita no Juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.  

 
A referida petição inicial versa precipuamente sobre produtos comercializados por 
meio de site eletrônico, que são reiteradamente entregues fora do prazo anunciado. 

 
Consulte o Banco de Ações Civis Públicas em Banco do Conhecimento / Ações 
Civis Públicas e acesse Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e 
Sentenças.  

 
Dados extraídos da movimentação processual no site do PJERJ em 22/06/2017 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Habilitação-parcial-em-concurso-não-justifica-indenização-por-lucros-cessantes-em-caso-de-acidente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Habilitação-parcial-em-concurso-não-justifica-indenização-por-lucros-cessantes-em-caso-de-acidente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Loja-terá-de-incluir-em-contrato-multa-por-atraso-na-entrega-de-mercadoria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Editora-Abril-deve-indenizar-atriz-Isis-Valverde-por-divulgação-não-autorizada-de-fotos-na-Playboy
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Editora-Abril-deve-indenizar-atriz-Isis-Valverde-por-divulgação-não-autorizada-de-fotos-na-Playboy
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rede-TV-não-terá-de-indenizar-Globo-por-plágio-de-personagem-do-Zorra-Total
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Turma-reafirma-que-reconhecimento-espontâneo-e-vínculo-socioafetivo-impedem-negativa-posterior-de-paternidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Turma-reafirma-que-reconhecimento-espontâneo-e-vínculo-socioafetivo-impedem-negativa-posterior-de-paternidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Responsabilidade-solidária-de-cooperativa-de-crédito-com-cooperada-não-pode-ser-presumida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Responsabilidade-solidária-de-cooperativa-de-crédito-com-cooperada-não-pode-ser-presumida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cálculo-da-indenização-de-representante-comercial-não-pode-ser-limitado-por-prescrição-quinquenal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cálculo-da-indenização-de-representante-comercial-não-pode-ser-limitado-por-prescrição-quinquenal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84983-corregedoria-nacional-realiza-inspecao-no-rio-de-janeiro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84988-cadastro-de-adocao-tera-fotos-e-videos-de-criancas-disponiveis
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20170011222421&FORMA=1&SEF=1&JOB=17991&PAL=&CNJ=20170011222421
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/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0010103-71.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 13/06/2017 e p. 
19/06/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Comunicamos que hoje (21/06/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 15, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a limitação de internação no tratamento para 
dependência química imposto pelo plano de saúde, com declaração de abusividade 
da cláusula e dano moral configurado e equívoco em comunicado de sorteio de 
título de capitalização com falsa expectativa gerada em consumidor, 
reconhecimento do dano moral. 

 
Outrossim, na mesma data, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 
das Turmas Recursais nº 05, tendo sido selecionados, dentre outros, julgados 
quanto à cobrança vexatória por atraso no pagamento de instituição de ensino 
superior acarretando indenização por danos morais e indeferimento da gratuidade 
de justiça, juntada de declaração do imposto de renda, segurança concedida. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
AVISO 

 
Comunicamos que o boletim não foi enviado na data de ontem, em decorrência da 
falta de luz, no decorrer da tarde, no prédio do “Antigo Palácio da Justiça”, sito na 
Rua Dom Manuel, nº 29. 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 98                   Divulgado em 20/06/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7630, de 19/06/2017 - torna obrigatória a manutenção de exemplar 
do Estatuto do Idoso nos aeroportos, terminais ferroviários, hidroviários, 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000415B86F933BC6E792898287267470418DC50639501616
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000015
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000005
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000005
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b2780c6044b2b80383258145005a7c2c


metroviários, rodoviários, estabelecimentos bancários, comerciais e de prestação de 
serviços, no Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7632, de 19/06/2017 - altera a Lei Estadual nº 2235, de 14/03/1994, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de casos de racismo pelas 
delegacias de polícia e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7633, de 19/06/2017 - dispõe sobre o programa "de olho no 

vencimento" a ser implementado por adesão em todo o comércio varejista do 
estado do rio de janeiro. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça condena filho de Pitangy por atropelamento 
• Órgão Especial suspende lei que dispõe sobre direito de associação de militares 
• Órgão Especial considera inconstitucional lei que fixa horário de espaços culturais 

do Rio 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Negado trâmite a MS de desembargador de Roraima punido pelo CNJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Cabe ao juiz originário determinar execução provisória em caso de desaforamento 
• Juízo de Madureira (RJ) é competente para decidir sobre eleição na Assembleia de 

Deus 
• Segunda Seção firma teses em repetitivo para ações de revisão de previdência 

privada 
• Anistiado político não terá de dividir indenização com ex-mulher 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6c5db239efd07e1283258145005b088e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5895b30d27668ad983258145005b6c89
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46027
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46201
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347058
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-ao-juiz-originário-determinar-execução-provisória-em-caso-de-desaforamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juízo-de-Madureira-(RJ)-é-competente-para-decidir-sobre-eleição-na-Assembleia-de-Deus
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juízo-de-Madureira-(RJ)-é-competente-para-decidir-sobre-eleição-na-Assembleia-de-Deus
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-firma-teses-em-repetitivo-para-ações-de-revisão-de-previdência-privada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-firma-teses-em-repetitivo-para-ações-de-revisão-de-previdência-privada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Anistiado-político-não-terá-de-dividir-indenização-com-ex–mulher


NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Justiça Federal concentra 43% das ações de repercussão geral suspensas 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 Ambiental, nos seus respectivos temas. 

 
· Direito Ambiental 

 
Crime Ambiental 

 
Responsabilidade por crimes contra o meio ambiente 

 
Infração Administrativa Ambiental 

 
Infração Ambiental - Multa Administrativa 

 
Política Nacional do Meio Ambiente 

 
Impacto ambiental 

 
Licenciamento ambiental 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0002101-42.2012.8.19.0080 - rel. Des. Arthur Narciso - j. 14/06/2017 e p. 
19/06/2017 

 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84976-justica-federal-concentra-43-das-acoes-de-repercussao-geral-suspensas
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3892225/reponsabilidade-crimes-meio-ambiente.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3892225/infra-adm-amb.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3892225/impacto-ambiental.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3892225/licenciamento-ambiental.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=0004252E4C79362B720486362B46EFE30E5CC5063A07271F


Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 97                   Divulgado em 19/06/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça manda retirar animais de imóveis residenciais por incômodo à vizinhança 
• Justiça bloqueia R$ 86 milhões de Rodrigo Bethlem e de mais nove acusados 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Novo livro do ministro Luiz Fux será lançado no Rio de Janeiro (RJ), nesta segunda 
• Plenário Virtual do STF decide que organismos internacionais têm imunidade de 

jurisdição 
• Pedido de intervenção federal no RJ é suspenso até julgamento de ADI sobre 

composição do TCE-RJ 
• Plenário decide que é constitucional quarentena para recontratação de servidores 

temporários 
• STF suspende decisões judiciais que determinaram arrestos nas contas do RJ 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Inclusão de crédito trabalhista na recuperação depende da data de sua constituição, 
não da sentença 

• Sentença que exigiu trânsito em julgado não impede execução provisória da pena 
• Norma impeditiva de prescrição para menor não pode prejudicar direito tutelado 
• Mantida responsabilidade solidária em recurso que discutia repartição dos valores 

de indenização 
• Decadência para cobrança contra ex-sócios é contada da data de alteração do 

contrato na Junta Comercial 
• Direitos de imóvel público objeto de programa habitacional podem ser partilhados 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46022
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45926
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346915
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346918
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346918
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347032
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=347032
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346790
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346790
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346795
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Inclusão-de-crédito-trabalhista-na-recuperação-depende-da-data-de-sua-constituição,-não-da-sentença
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Inclusão-de-crédito-trabalhista-na-recuperação-depende-da-data-de-sua-constituição,-não-da-sentença
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sentença-que-exigiu-trânsito-em-julgado-não-impede-execução-provisória-da-pena
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Norma-impeditiva-de-prescrição-para-menor-não-pode-prejudicar-direito-tutelado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-responsabilidade-solidária-em-recurso-que-discutia-repartição-dos-valores-de-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-responsabilidade-solidária-em-recurso-que-discutia-repartição-dos-valores-de-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decadência-para-cobrança-contra-ex–sócios-é-contada-da-data-de-alteração-do-contrato-na-Junta-Comercial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decadência-para-cobrança-contra-ex–sócios-é-contada-da-data-de-alteração-do-contrato-na-Junta-Comercial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direitos-de-imóvel-público-objeto-de-programa-habitacional-podem-ser-partilhados


• Embaraços na posse de imóvel precisam de elementos concretos para caracterizar 
turbação ou esbulho 

• Idosa consegue manter papagaio com o qual convive há 17 anos 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Ministra Cármen Lúcia anuncia programa Brasil pela Paz 
• Sustentabilidade: cartões sem uso são triturados pela Justiça do Rio 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 
(Imagem abaixo). 
O quadro completo se encontra disponibilizado no Banco do Conhecimento 
em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda 
Instância. 

 
  12. BANCO ATLANTIS S A (MASSA FALIDA) 

   (AÇÕES CIVIS PÚBLICAS da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital) 

18ª CÂMARA DESEMBARGADOR 

  1995.004.00608-A 

  0044997-93.2005.8.19.0000 (2005.001.51247) 

  0067745-53.2004.8.19.0001 (2006.001.11769) 

  0003475-52.2006.8.19.0000 (2006.002.09890) 

  0035322-62.2012.8.19.0000 

  HELENA BEKHOR 

  JORGE LUIZ HABIB 

  JORGE LUIZ HABIB 

  NASCIMENTO POVOAS 

  LEILA ALBUQUERQUE 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Embaraços-na-posse-de-imóvel-precisam-de-elementos-concretos-para-caracterizar-turbação-ou-esbulho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Embaraços-na-posse-de-imóvel-precisam-de-elementos-concretos-para-caracterizar-turbação-ou-esbulho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Idosa-consegue-manter-papagaio-com-o-qual-convive-há-17-anos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84965-ministra-carmen-lucia-anuncia-programa-brasil-pela-paz
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84964-sustentabilidade-cartoes-sem-uso-sao-triturados-pela-justica-do-rio
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


 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0012242-66.2012.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 15/02/2017 e p. 
17/02/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 96                   Divulgado em 14/06/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Emenda Constitucional nº 96, de 06/06/2017 - Acrescenta § 7º ao art. 225 da 
Constituição Federal para determinar que práticas desportivas que utilizem animais 
não são consideradas cruéis, nas condições que especifica. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Caso Rayanne: processo vai para Vara Criminal de Magé 
• Plantão Judiciário no feriado de Corpus Christi 
• Sargento da Marinha é condenado e preso por estupro de menina 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

  0031482-68.2017.8.19.0000    CLAUDIO LUIS BRAGA DELL ORTO 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000462FBF07C944F900162666C2EB95B672BC50607544A3A
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc96.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45923
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46020
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46019


• STF emite certidões judiciais em sua página na internet 
• Negado trâmite a HC de governador de MS contra homologação de delação da J&F 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Sexta Turma desproveu recurso ordinário interposto por um dos acusados na 
Operação Calicute 

• Nomeação de defensor dativo não pode prescindir da intimação do réu para 
substituir patrono inerte 

• Conversão de alimentos gravídicos em pensão alimentícia é automática e dispensa 
pedido da parte 

• Negada liminar a executivo denunciado por envolvimento em cartel do metrô de São 
Paulo 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Sessão do CNJ tem posse, despedida e análise de quatro processos 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 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.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346736
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346601
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-desproveu-recurso-ordinário-interposto-por-um-dos-acusados-na-Operação-Calicute
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-desproveu-recurso-ordinário-interposto-por-um-dos-acusados-na-Operação-Calicute
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Nomeação-de-defensor-dativo-não-pode-prescindir-da-intimação-do-réu-para-substituir-patrono-inerte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Nomeação-de-defensor-dativo-não-pode-prescindir-da-intimação-do-réu-para-substituir-patrono-inerte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Conversão-de-alimentos-gravídicos-em-pensão-alimentícia-é-automática-e-dispensa-pedido-da-parte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Conversão-de-alimentos-gravídicos-em-pensão-alimentícia-é-automática-e-dispensa-pedido-da-parte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-liminar-a-executivo-denunciado-por-envolvimento-em-cartel-do-metrô-de-São-Paulo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-liminar-a-executivo-denunciado-por-envolvimento-em-cartel-do-metrô-de-São-Paulo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84946-sessao-do-cnj-tem-posse-despedida-e-analise-de-quatro-processos
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0051264-95.2016.8.19.0000 - rel. Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho - j. 
22/02/2017 e p.02/03/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (14/06/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 14, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a prevalência do direito à informação de notícia 
verídica sobre fato grave cometido por agente penitenciário frente ao direito ao 
esquecimento e reconhecimento do dano moral ambiental em ação civil pública em 
decorrência do rebaixamento de lençol freático que ocasionou contaminação, face 
ao princípio do poluidor-pagador embasado na Teoria do Risco Integral. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 95                   Divulgado em 13/06/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Condenado homem que tentou matar ex-mulher com chumbinho 
• Mantida a prisão de acusada de assalto a shopping center 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Liminar explicita salvaguardas para uso de depósitos em pagamento de precatório 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041EA081684A1F3EACF12B2CDC55123613C5060B25410C
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000014
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45616
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46017
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346442


 
Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Advogados que receberam honorários de sucumbência devem integrar polo passivo 
da ação rescisória 

• Afastada alegação de concorrência desleal em publicidade comparativa da Rayovac 
• Concedido habeas corpus a réu julgado sem advogado constituído 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Maria Tereza Uille é empossada como conselheira do CNJ 
• CNJ substitui aposentadoria de juíza do Ceará por pena de disponibilidade 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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, nos ramos do Direito Civil e do Direito Penal, nos seus 
respectivos temas. 

 
· Direito Civil 

 
Responsabilidade Civil 
Contaminação por transfusão de Sangue 

 
• Direito Penal 

 
Conflito Aparente de Normas 
Princípio da Consunção - Estelionato e Uso de Documento Falso 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Advogados-que-receberam-honorários-de-sucumbência-devem-integrar-polo-passivo-da-ação-rescisória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Advogados-que-receberam-honorários-de-sucumbência-devem-integrar-polo-passivo-da-ação-rescisória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-alegação-de-concorrência-desleal-em-publicidade-comparativa-da-Rayovac
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Concedido-habeas-corpus-a-réu-julgado-sem-advogado-constituído
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84945-maria-tereza-uille-e-empossada-como-conselheira-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84947-cnj-substitui-aposentadoria-de-juiza-do-ceara-por-pena-de-disponibilidade
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/contaminacao-transfusao-sangue.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/princ-cons-estel-uso-doc-falso.pdf


 
Crimes Contra o Patrimônio 
Furto Mediante Abuso de Confiança 

 
Leis Extravagantes / Especiais 
Competição Automobilística não Autorizada Lei nº 9.503/97 

 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0014173-78.2013.8.19.0063 – rel. Des. José Muiños Piñeiro Filho, j. 30/05/2017 e p 
07/06/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0000294-65.2015.8.19.0020 - Des(a). SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Julgamento: 
06/06/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

 
 
 

• 0261812-32.2015.8.19.0001 - Des(a). SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Julgamento: 
06/06/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

 
 
 

• 0002839-92.2016.8.19.0014 - Des(a). SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Julgamento: 
06/06/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

 
 
 

• 0012705-07.2014.8.19.0011 - Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA - Julgamento: 
06/06/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

 
 
 

• 0106947-17.2016.8.19.0001 - Des(a). SIRO DARLAN DE OLIVEIRA - Julgamento: 
06/06/2017 - SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/furto-abuso-confianca.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/corrida-automobilistica-nao-autorizada.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=0004E702F72851C8F9BCC5BEE5C5B0688B22C50635314522
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00184
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00193
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00188
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00190
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00144


• 0032251-18.2015.8.19.0042 - Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES 
MONNERAT - Julgamento: 30/05/2017 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 94                   Divulgado em 12/06/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7629 de 09/06/2017 - Dispõe sobre o Plano de Recuperação Fiscal 
do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7628 de 09/06/2017 - Altera dispositivos da Lei nº 5.260, de 

11/06/2008, da Lei nº 3.189, de 22/02/1999 e da outras providências. 
 

• Lei Estadual nº 7627 de 09/06/2017 - Altera a data de validade disposta no art. 2º 
da Lei nº 7483, de 08/11/2016, que reconhece o estado de calamidade pública no 
âmbito da administração financeira declarado pelo Decreto n° 45.692, de 
17/06/2016, e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7626 de 09/06/2017 - Autoriza o Poder Executivo a realizar 

compensação de dívidas reconhecidas com as concessionárias, autorizatárias e 
fornecedoras de combustíveis com créditos tributários, na forma que específica. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Ministro do STF defende reforma do foro privilegiado e execução da pena após 
decisão em 2ª instância 

• Ministra Cármen Lúcia vem ao Rio falar sobre Paz 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00115
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9a0490a99a2b0d6e8325813d0069556f
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6451bcf583aaa1fb8325813d00686e74
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9a1039a8452de8c18325813d0068fe62
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/48bfb1bad36a39e88325813d006834e5
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45918
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45918
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45917


 
 

• Assunto sobre eventual escuta de ministro está esgotado por ora, diz presidente do 
STF 

• Negado HC a preso domiciliar que retirou tornozeleira eletrônica 
• 1ª Turma: não incidem juros retroativos sobre precatórios pagos fora do prazo 

constitucional 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Taxa condominial pode ser redirecionada para garantir quitação de obrigações 
• Peça publicitária não é enganosa só por usar fonte menor do que 12 pontos 
• Cooperativas Unimed têm responsabilidade solidária por exame negado 

indevidamente 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Em tom duro, Cármen Lúcia critica dados precários dos tribunais 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo de 
nº 0124396-51.2017.8.19.0001, que tramita no Juízo da 6ª. Vara Empresarial da 
Comarca da Capital. 

 
A referida petição inicial versa precipuamente sobre a dificuldade de acesso à loja 
da rede de supermercados, por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346407
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346407
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346250
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346261
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346261
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Taxa-condominial-pode-ser-redirecionada-para-garantir-quitação-de-obrigações
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Peça-publicitária-não-é-enganosa-só-por-usar-fonte-menor-do-que-12-pontos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cooperativas-Unimed-têm-responsabilidade-solidária-por-exame-negado-indevidamente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cooperativas-Unimed-têm-responsabilidade-solidária-por-exame-negado-indevidamente
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84929-em-tom-duro-carmen-lucia-critica-dados-precarios-dos-tribunais
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20170011007595&FORMA=1&SEF=1&JOB=23098&PAL=&CNJ=20170011007595


O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de 
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças. 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0000084-06.2017.8.19.0000 - Rel. : Des. Luiz Henrique Oliveira Marques - j. 
31/05/2017 e p. 01/06/2017 

 
 
 

Fonte: SEJUR 
 
 

• 0017174-27.2017.8.19.0000 – rel. Des. Cláudio Dell´orto, j. 31/05/2017 e p. 
01/06/2017 

 
 
 

Fonte: Décima Oitava Câmara Cível 
 
 

• 0047965-51.2009.8.19.0002 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 04/04/2017 e 
p.06/04/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 93                   Divulgado em 09/06/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7621 de 08/06/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos hospitalares públicos e privados, conveniados ou não, a prestar 

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:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000466D127D09D81C5D85B7B9681E347B2C0C506331D5C3F
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3882820/boletim-sedif-n-94-2017.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A3CAEA8D5A654571BF93E8BB01AF44E6C5061B154B17
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/aa695b61f3cc39018325813a0065dd08


atendimento emergencial e integral a pacientes com suspeita de infarto agudo do 
miocárdio, com supra desnivelamento do segmento S-T (IAM CSS-T) durante as 
primeiras 12 (doze) horas do início dos sintomas, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7620 de 08/06/2017 - Dispõe sobre o tempo máximo de espera nos 

atendimentos realizados nas lojas das operadoras de telefonia no âmbito do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça decreta prisão preventiva de sete acusados de fraudes com transferência de 
veículos 

• Fórum da Barra da Tijuca: Nota de esclarecimento 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF declara constitucionalidade da Lei de Cotas no serviço público federal 
• Vedada promoção funcional retroativa nas nomeações por decisão judicial, decide 

Plenário 
• Inviável, por desvio de finalidade, HC que questiona homologação de colaboração 

premiada 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Mantidos honorários advocatícios de mais de R$ 30 milhões 
• CPTM deverá pagar indenização de R$ 15 mil a passageiro de vagão de metrô 

superlotado 
• Mulher acidentada ao fugir de rato no McDonald’s receberá indenização de R$ 40 

mil 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/85e563a6651ec48c8325813a00650ae8
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46013
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46013
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46012
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346140
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346115
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346115
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346102
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346102
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantidos-honorários-advocatícios-de-mais-de-R$-30-milhões
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/CPTM-deverá-pagar-indenização-de-R$-15-mil-a-passageiro-de-vagão-de-metrô-superlotado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/CPTM-deverá-pagar-indenização-de-R$-15-mil-a-passageiro-de-vagão-de-metrô-superlotado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mulher-acidentada-ao-fugir-de-rato-no-McDonald’s-receberá-indenização-de-R$-40-mil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mulher-acidentada-ao-fugir-de-rato-no-McDonald’s-receberá-indenização-de-R$-40-mil


 
NOTÍCIAS CNJ* 

 
 
 
 

• Nas favelas, mulheres sofrem silenciosamente violência doméstica 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0076253-33.2014.8.19.0002 – rel. Des. Cláudia Telles, j. 06/06/2017 e p. 
09/06/2017 

 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

• Medida Provisória nº 784, de 07/06/2017 - Dispõe sobre o processo administrativo 
sancionador na esfera de atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84925-nas-favelas-mulheres-sofrem-silenciosamente-violencia-domestica
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://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700124955
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv784.htm


Valores Mobiliários, altera a Lei nº 4.131, de 03/09/1962, a Lei nº 4.829, de 
05/11/1965, a Lei nº 6.024, de 13/03/1974, a Lei nº 6.385, de 07/12/1976, a Lei nº 
9.069, de 29/06/1995, a Lei nº 9.613, de 03/03/1998, a Lei nº 9.873, de 23/11/1999, 
a Lei nº 10.214, de 27/03/2001, a Lei nº 11.371, de 28/11/2006, a Lei nº 11.795, de 
08/10/2008, a Lei nº 12.810, de 15/05/2013, a Lei nº 12.865, de 09/10/2013, o 
Decreto nº 23.258, de 19/10/1933, o Decreto-Lei nº 9.025, de 27/02/1946 e a 
Medida Provisória nº 2.224, de 04/09/2001, e dá outras providências. 

 
• Decreto Federal nº 9.076, de 07/06/2017 - Dispõe sobre a Conferência Nacional das 

Cidades. 
 
 
 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ determina que Clube do Flamengo apresente cópia do contrato do ex-
zagueiro Samir 

• Operação conjunta da 1ª Vara de Guapimirim e Secretaria de Segurança fecha 
casa de prostituição 

• Justiça nega HC para acusado de participar da morte de turista argentino 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• É possível suspender prescrição em casos penais sobrestados por repercussão 
geral, decide Plenário 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Ressarcimento do fiador de aluguel conserva prazo de prescrição da dívida original 
• Negado novo pedido de liberdade ao ex-governador Sérgio Cabral 
• Terceira Turma confirma arrematação em juízo trabalhista após falência decretada 

sob o DL 7.661 
• Quinta Turma reconhece inépcia da denúncia e tranca ação penal contra advogado 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9076.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46010
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46010
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46008
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346010
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346010
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ressarcimento-do-fiador-de-aluguel-conserva-prazo-de-prescrição-da-dívida-original
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-novo-pedido-de-liberdade-ao-ex–governador-Sérgio-Cabral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-confirma-arrematação-em-juízo-trabalhista-após-falência-decretada-sob-o-DL-7.661
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-confirma-arrematação-em-juízo-trabalhista-após-falência-decretada-sob-o-DL-7.661
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-reconhece-inépcia-da-denúncia-e-tranca-ação-penal-contra-advogado


 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Audiência de custódia chega em três meses ao interior fluminense 
• Ministra Cármen Lúcia agradece a juízes 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Prevenções Históricas – 1ª Vice-Presidência 
Atualização 

 
Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções Históricas (Imagem 
abaixo). 

 
O quadro completo 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. 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84915-audiencia-de-custodia-chega-em-tres-meses-ao-interior-fluminense
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84924-ministra-carmen-lucia-agradece-a-juizes
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prevencoes-historicas.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://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas


 
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0017387-33.2017.8.19.0000 – rel. Des. Cláudio Dell’Orto, j. 07/06/2017 e 
08/06/2017 

 
 

Fonte: Décima Oitava Câmara Cível 
 
 
 
 

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

• Justiça impede cantor Gusttavo Lima de divulgar canção ”Que mal te fiz eu” 
• Audiências de custódia vão chegar nos próximos três meses ao interior do Estado 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma absolve Marx Beltrão da imputação de crime de falsidade ideológica 
• Mantida prisão de advogado ex-sócio de escritório de Adriana Ancelmo 
• 2ª Turma mantém prisão preventiva de acusado de liderar organização criminosa 
• 2ª Turma absolve deputado Nilson Leitão em razão da regularidade de convênio 
• 2ª Turma afasta prisão de acusados presos há sete anos sem julgamento pelo Júri 
• 1ª Turma nega HC a condenado por armazenamento e disseminação de 

pornografia infanto-juvenil 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004542F2BF5FB800F995D4EEAF4C853A7D7C50636332C08
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45609
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46007
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345797
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345835
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345838
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345868
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345879
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345881
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345881


• Deserção recursal só pode ser declarada após oportunizado o pagamento das 
custas 

• Condenação criminal não basta para tirar promotor de Justiça do cargo 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Teletrabalho ganha confiança e cresce na Justiça estadual 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo de 
nº 0134419-56.2017.8.19.0001, que tramita no Juízo da 1ª Vara Empresarial da 
Comarca da Capital. 

 
A referida petição inicial versa precipuamente sobre a “cobrança de taxa de 
remuneração em dobro pelo serviço de administração condominial no último mês de 
cada ano.” 

 
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de 
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças. 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Deserção-recursal-só-pode-ser-declarada-após-oportunizado-o-pagamento-das-custas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Deserção-recursal-só-pode-ser-declarada-após-oportunizado-o-pagamento-das-custas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenação-criminal-não-basta-para-tirar-promotor-de-Justiça-do-cargo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84908-teletrabalho-ganha-confianca-dos-gestores-do-judiciario
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20170011094406&FORMA=1&SEF=1&JOB=26471&PAL=&CNJ=20170011094406
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2017.001.109440-6
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:seesc@tjrj.jus.br


• 0000084-06.2017.8.19.0000 - Rel. : Des. Luiz Henrique Oliveira Marques - j. 
31/05/2017 e p. 01/06/2017 

 
 

Fonte: SERED 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (08/06/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 13, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a leilão, arrematação por preço vil, por via de 
consequência acarretando a nulidade e desnecessidade do consentimento do pai 
para adoção de maior, por força da interpretação teleológica do Art. 48, do ECA, 
provimento do recurso. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

• Anitta terá de fazer depósito judicial de R$ 1,28 milhão 
• TJRJ decide manter funcionamento de VLT no Centro 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministra Cármen Lúcia abre no STF semana em comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000466D127D09D81C5D85B7B9681E347B2C0C506331D5C3F
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000013
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46102
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345703
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345703


 
• Autorizada quebra de sigilo telefônico do governador de Santa Catarina 
• Licitação frustrada gera condenação, mesmo sem quantificação do prejuízo 

financeiro 
• Afastada condenação por danos morais de rede de televisão que rompeu contrato 

publicitário 
• Mantida prisão de investigado pela Operação Cavalo Doido 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Menos de 1% dos presídios é excelente, aponta pesquisa 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 Penal, nos seus respectivos temas. 

 
 

· Direito Penal 
 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
 

Medida Socioeducativa de Internação - Ato Infracional Análogo ao Tráfico de 
Drogas 

 
 

Crimes Contra a Honra 
 

Injúria Preconceituosa 
 
 

Crimes Contra a Vida 
 

Crimes Dolosos contra a Vida Praticados por Policiais Militares 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Autorizada-quebra-de-sigilo-telefônico-do-governador-de-Santa-Catarina
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Licitação-frustrada-gera-condenação,-mesmo-sem-quantificação-do-prejuízo-financeiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Licitação-frustrada-gera-condenação,-mesmo-sem-quantificação-do-prejuízo-financeiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-condenação-por-danos-morais-de-rede-de-televisão-que-rompeu-contrato-publicitário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-condenação-por-danos-morais-de-rede-de-televisão-que-rompeu-contrato-publicitário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-de-investigado-pela-Operação-Cavalo-Doido
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84896-juizes-dizem-que-menos-de-1-dos-presidios-e-excelente-2
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/med-socio-edu-inter-traf-drogas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/med-socio-edu-inter-traf-drogas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/injuria-precon.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/crimes-dolosos-contra-vida-policiais.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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0017174-27.2017.8.19.0000 – rel. Des. Cláudio Dell´orto, j. 31/05/2017 e p. 
01/06/2017 

 
 

Fonte: Décima Oitava Câmara Cível 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0292975-06.2010.8.19.0001 - Des(a). Mônica Tolledo de Oliveira - Julgamento: 
30/05/2017 – Terceira Câmara Criminal 

 
 
 

• 0020216-27.2009.8.19.0045 - Des(a). Cairo Ítalo França David - Julgamento: 
25/05/2017 - Quinta Câmara Criminal 

 
 
 

• 0023690-22.2015.8.19.0004 - Des(a). Cairo Ítalo França David - Julgamento: 
25/05/2017 - Quinta Câmara Criminal 

 
 
 

• 0007531-60.2010.8.19.0042 - Des(a). Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira - 
Julgamento: 18/05/2017 - Quinta Câmara Criminal 

 
 
 

• 0021771-49.2013.8.19.0042 - Des(a). Luiz Noronha Dantas - Julgamento: 
16/05/2017 - Sexta Câmara Criminal 

 
 
 

• 0045048-13.2015.8.19.0014 - Des(a). Antonio Carlos Nascimento Amado - 
Julgamento: 16/05/2017 - Terceira Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 

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=201700219729
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00082
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00394
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00389
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00039
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00228
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00401


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

• Órgão Especial do TJ julga inconstitucional lei que previa condições para o 
fechamento de túneis 

• Justiça suspende decreto que afasta prefeito de Búzios 
• Decisão judicial leva esperança à família de menino que luta contra o câncer 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministérios Públicos estaduais e do DF têm legitimidade para atuar em processos 
no STF e no STJ 

• Negado MS a candidata que apresentou laudo sem descrição da deficiência física 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Afastada proteção de direito autoral para modalidade de seguro 
• Contagem de prazo para AREsp em matéria penal não foi alterada com novo CPC 
• Mantida redução de jornada dos profissionais de radiologia no serviço público do DF 
• Negada reintegração a herdeira que não comprovou posse do pai sobre imóvel 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ Serviço: inventários ou divórcios consensuais extrajudiciais 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/46002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45911
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345664
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345664
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345661
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-proteção-de-direito-autoral-para-modalidade-de-seguro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Contagem-de-prazo-para-AREsp-em-matéria-penal-não-foi-alterada-com-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-redução-de-jornada-dos-profissionais-de-radiologia-no-serviço-público-do-DF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-reintegração-a-herdeira-que-não-comprovou-posse-do-pai-sobre-imóvel
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84893-cnj-servico-inventario-ou-divorcio-consensuais-extrajudiciais


 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 os atos publicados em maio/2017. 

 
• DECRETO ESTADUAL Nº 46009, DE 30/05/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 181, DE 30/05/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 179, DE 25/05/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 178, DE 23/05/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 175, DE 18/05/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 173, DE 15/05/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 172, DE 11/05/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 171, DE 05/05/2017 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0194842-50.2015.8.19.0001 - rel. Des. Gilberto Dutra Moreira - j. 28/03/2017 e p. 
30/03/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201912&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201905&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201842&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201797&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201708&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201638&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201579&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201496&integra=1
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=201729500525
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NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça admite a entrada de entidades no processo que apura a concessão de 
benefícios fiscais no Rio 

• Decisão suspende reajuste da tarifa de ônibus no Rio 
• Liminar para instalação de biometria nos estádios é suspensa 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Liminar suspende ação penal de acusado de importar sementes de maconha 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Mantida decisão que negou pagamento de serviço voluntário prestado por detento 
• Negado pedido de indenização por uso de voz em saudação telefônica da Microsoft 
• Coisa julgada não se sobrepõe a direito de filho extraconjugal de figurar na 

sucessão 
• Repetitivo discute prazo de decadência para revisão de concessão de benefício 

previdenciário do regime geral 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Começar de Novo: palestra trata desafios profissionais, no Rio 
• Cármen Lúcia: tribunais não pretendem ser tigres desdentados 

 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45908
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45807
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345319
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-negou-pagamento-de-serviço-voluntário-prestado-por-detento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-indenização-por-uso-de-voz-em-saudação-telefônica-da-Microsoft
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Coisa-julgada-não-se-sobrepõe-a-direito-de-filho-extraconjugal-de-figurar-na-sucessão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Coisa-julgada-não-se-sobrepõe-a-direito-de-filho-extraconjugal-de-figurar-na-sucessão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-discute-prazo-de-decadência-para-revisão-de-concessão-de-benefício-previdenciário-do-regime-geral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-discute-prazo-de-decadência-para-revisão-de-concessão-de-benefício-previdenciário-do-regime-geral
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84883-comecar-de-novo-palestra-trata-desafios-profissionais-no-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84879-carmem-lucia-tribunais-nao-pretendem-ser-tigres-desdentados


 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Mapa do Banco do Conhecimento do PJERJ 
Atualização 

 
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@tjrj.jus.br 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0259613-71.2014.8.19.0001 - rel. Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho - j. 
22/03/2017 e p. 03/04/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Lei Estadual nº 7611 de 31/05/2017 - Regulamenta o artigo 320 do Código de 
Trânsito Brasileiro, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7612 de 31/05/2017 - Altera a Lei nº 5928 de 25/03/2011, que obriga 

a divulgação, nas embalagens, do tempo natural de degradação e das formas de 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1917655/mapa.pdf
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=00048970D621AA4E649811BD75DDE110C18AC50619191711
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d50d2036eff3dee7832581220069cd65
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9668d0b39b9381a983258132006a5c86


descartes final dos produtos potencialmente nocivos ao ambiente e dá outras 
providências. 

 
• Lei Estadual nº 7614 de 31/05/2017 - Dispõe sobre a comunicação de ausência 

durante o período escolar, de alunos das escolas públicas e privadas do estado do 
rio de janeiro, e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Linha 4 do metrô: Justiça determina bloqueio de R$ 3,1 bi de Cabral, Julio Lopes, 
agentes públicos e empresas 

• Justiça Itinerante vai a presídio e leva cidadania e novas perspectivas a mulheres 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Liminar impede União de bloquear R$ 536 milhões das contas do Rio de Janeiro 
• Relator concede progressão para o regime semiaberto a Henrique Pizzolato 
• STF sedia encontro de presidentes e juízes de Tribunais Constitucionais da América 

Latina 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Tarifa de liquidação antecipada é válida para contratos bancários assinados antes 
de 2007 

• Primeira Seção nega acesso a relatório de viagens do ex-governador Sérgio Cabral 
• Empresas podem oferecer plano de saúde exclusivo a inativos 
• Prazo recursal após intimação por oficial de Justiça, Correios ou carta precatória 

conta da juntada aos autos 
• Ministro aplica tese repetitiva e condena homem por estupro de namorada de 12 

anos 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b654174ca1e562c48325813200695ebf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45906
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45906
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45605
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345202
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345178
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345188
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345188
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tarifa-de-liquidação-antecipada-é-válida-para-contratos-bancários-assinados-antes-de-2007
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tarifa-de-liquidação-antecipada-é-válida-para-contratos-bancários-assinados-antes-de-2007
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-nega-acesso-a-relatório-de-viagens-do-ex–governador-Sérgio-Cabral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresas-podem-oferecer-plano-de-saúde-exclusivo-a-inativos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-recursal-após-intimação-por-oficial-de-Justiça,-Correios-ou-carta-precatória-conta-da-juntada-aos-autos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-recursal-após-intimação-por-oficial-de-Justiça,-Correios-ou-carta-precatória-conta-da-juntada-aos-autos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-aplica-tese-repetitiva-e-condena-homem-por-estupro-de-namorada-de-12-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-aplica-tese-repetitiva-e-condena-homem-por-estupro-de-namorada-de-12-anos


 
NOTÍCIAS CNJ* 

 
 
 
 

• Normatizado há um ano, teletrabalho agrada tribunais e servidores 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Precedentes 
(Repercussão Geral, Recursos Repetitivos, IRDR, IAC...) 

 
Comunicamos a atualização dos quadros dos Recursos Repetitivos do STJ e 
Repercussões Gerais do STF no Banco do Conhecimento, na página inicial e em 
Consultas no site Institucional. Ambos elaborados pela Equipe do Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes da 3ª Vice-Presidência. 

 
Navegue na página e acesse os Precedentes. 

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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0001311-65.2012.8.19.0013 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 15/03/2017 e p. 
17/03/2017 

 
 

Fonte: DICAC 
 
 
 
 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84854-normatizado-ha-um-ano-teletrabalho-agrada-tribunais-e-servidores
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040FDF0DB19919013A4DFE17A5C53EBA99C50611626029


EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7609 de 30/05/2017 - dispõe sobre os cuidados com o acúmulo de 
água parada na instalação de placas de sinalização e dá outras providencias. 

 
• Lei Estadual nº 7608 de 30/05/2017 - Modifica a Lei nº 6.683, de 15/01/2014, que 

torna obrigatória a inscrição do grupo sanguíneo e do fator RH nas fichas escolares 
dos alunos da rede pública e particular de ensino, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7607 de 30/05/2017 - Altera a Lei nº 6879 de 02/09/2014 que 

autoriza o poder executivo a instituir o programa 'consumo responsável' no âmbito 
do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Diário da Justiça publica lista de classificação de servidores 
• Justiça revoga liminar que proibia Governo do Estado do Rio de conceder 

benefícios fiscais 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 2ª Turma nega extensão de HC de José Dirceu a Renato Duque e outros 
condenados na Lava-Jato 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Morte causada por embriaguez da segurada não afasta indenização do seguro de 
vida 

• Determinada adjudicação de imóvel vendido pelo Grupo Ok antes de bloqueio da 
Justiça Federal 

• Rejeitado pedido de destituição de síndicos da falência da Transbrasil 
• Negado pagamento de pensão alimentícia após término de união homoafetiva 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7000a431a278eb87832581310065348c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/26d7c4dac26d7eb2832581310064f6ee
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a80c7cb3f97362f7832581310064b538
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45905
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345018
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=345018
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Morte-causada-por-embriaguez-da-segurada-não-afasta-indenização-do-seguro-de-vida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Morte-causada-por-embriaguez-da-segurada-não-afasta-indenização-do-seguro-de-vida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinada-adjudicação-de-imóvel-vendido-pelo-Grupo-Ok-antes-de-bloqueio-da-Justiça-Federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinada-adjudicação-de-imóvel-vendido-pelo-Grupo-Ok-antes-de-bloqueio-da-Justiça-Federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-pedido-de-destituição-de-síndicos-da-falência-da-Transbrasil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pagamento-de-pensão-alimentícia-após-término-de-união-homoafetiva


 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Sessão do CNJ tem anúncio de medidas e punição a juízes 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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, no seu respectivo tema. 

 
· Direito do Consumidor 

 
Contratos 

 
Plano de Saúde - Negativa de Internação UTI 

 
Seguro e Plano de Saúde - Negativa de cobertura em Período de Carência 

 
 

Responsabilidade Civil 
 

Acidente com Passageiro em Coletivo 
 

Internet e Responsabilidade Civil 
 

Supermercado - Acidentes 
 
 

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.cnj.jus.br/noticias/cnj/84871-sessao-do-cnj-tem-anuncio-de-medidas-e-punicao-a-juizes
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/plano-saude-negativa-intenacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/seguro-plano-saude-carencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente-passageiro-coletivo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/internet-responsabilidade-civil.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/supermercado-acidentes.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


 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0058956-82.2015.8.19.0000 - rel. Des. Nagib Slaibi - j. 10/04/2017 e p.11/05/2017 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (31/05/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 07, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto à falta de comprovação da mercancia no tráfico ilícito 
de entorpecente, irrelevância para a caracterização do crime e falta de atipicidade 
da conduta a ensejar o estelionato judiciário, acarretando a absolvição. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 85                   Divulgado em 30/05/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7605-A de 25/05/2017 - acrescenta dispositivos à Lei nº 5.628, de 
29/12/2009 que institui o bilhete único nos serviços de transporte coletivo 
intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro 
e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7606 de 26/05/2017 - altera dispositivos da lei nº 3.189, de 

22/02/1999, e da outras providências. 
 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047AD5188F327DD42FFA6BCE923C7E6712C506260E4E61
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000007
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8881c5584d0ae5b3832581300065a499
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d50d2036eff3dee7832581220069cd65


• Desembargador Gilberto Dutra Moreira é homenageado em sessão da 9ª Câmara 
Cível 

• Lei municipal do Rio sobre saídas de emergência é inconstitucional, decide Órgão 
Especial do TJRJ 

• Filho ficará afastado da mãe até que se comprove autoria de agressões à idosa 
• Justiça do Rio anula acordo e condena consumidora a devolver indenização 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Presidentes e juízes de Tribunais Constitucionais da América Latina se reúnem no 
STF nesta semana 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Garantida nomeação de candidata excluída de concurso por não ser considerada 
parda 

• Homologada sentença estrangeira de mais de US$ 2 milhões contra produtora de 
açúcar 

• Sob o CPC de 73, omissão do credor pode deixar valores no Bacenjud sem 
correção 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ condena juiz do MA com aposentadoria compulsória pela segunda vez 
• CNJ instala departamento de segurança para proteção de magistrados 
• CNJ vai investir em integração de sistemas eletrônicos 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45702
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344815
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344815
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Garantida-nomeação-de-candidata-excluída-de-concurso-por-não-ser-considerada-parda
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Garantida-nomeação-de-candidata-excluída-de-concurso-por-não-ser-considerada-parda
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homologada-sentença-estrangeira-de-mais-de-US$-2-milhões-contra-produtora-de-açúcar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homologada-sentença-estrangeira-de-mais-de-US$-2-milhões-contra-produtora-de-açúcar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sob-o-CPC-de-73,-omissão-do-credor-pode-deixar-valores-no-Bacenjud-sem-correção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sob-o-CPC-de-73,-omissão-do-credor-pode-deixar-valores-no-Bacenjud-sem-correção
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84860-cnj-condena-juiz-do-ma-com-aposentadoria-compulsoria-pela-segunda-vez
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84859-cnj-instala-departamento-de-seguranca-voltado-aos-magistrados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84858-cnj-vai-flexibilizar-pje-e-investir-em-integracao-de-sistemas


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco do Conhecimento 
 

Criado em 2003 e atualizado diariamente pela equipe do Serviço de Captação e 
Estruturação do Conhecimento da Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do 
Conhecimento (DGCOM/SEESC), constitui um acervo selecionado de conteúdos 
captados internamente e no ambiente externo, disponibilizado de forma estruturada 
mediante portal corporativo, destinado a facilitar a realização das atividades jurídico-
administrativas da Instituição, bem como promover a disseminação e o 
compartilhamento do saber organizacional. Reúne informações relacionadas à 
legislação, jurisprudência (acórdãos, enunciados, súmulas, julgados do STF e STJ e 
outros), doutrina (monografias, artigos jurídicos, dissertações de mestrado) e 
demais conteúdos de interesse da comunidade jurídica, como informativos de 
suspensão de prazos e expediente forense e a Revista Jurídica do TJRJ. 

 
O indicador “Grau de Utilização do Banco do Conhecimento” registrou 4.421.321 
acessos, no período de outubro de 2011 a abril de 2017, e no primeiro quadrimestre 
do corrente ano totalizou 256.325. 

 
Pesquise os conteúdos acessando os ícones na página inicial do Banco do 
Conhecimento 

 
(www.tjrj.jus.br/Consultas/Banco do Conhecimento) 

 

 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 
• 0004683-88.2015.8.19.0054 - rel. Des. Katia Maria Amaral - j. 11/04/2017 e p. 

18/04/2017 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0045048-13.2015.8.19.0014 - Des(a). Antonio Carlos Nascimento amado - 
Julgamento: 16/05/2017 - Terceira Câmara Criminal 

 
 
 

• 0021907-38.2014.8.19.0001 - Des(a). Luiz Noronha Dantas - Julgamento: 
16/05/2017 - Sexta Câmara Criminal 

 
 
 

• 0191050-93.2012.8.19.0001 - Des(a). Fernando Antonio de Almeida - Julgamento: 
16/05/2017 - Sexta Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 84                   Divulgado em 29/05/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Aula inaugural do 'Justiça Cidadã' discute importância de serviços extrajudiciais 
• Emerj promove seminário sobre consequências do Novo Código de Processo Civil 
• Fórum da Leopoldina recebe debate sobre o papel do advogado na mediação 
• Ônibus da Justiça Itinerante leva serviços a moradores da Vila Mimosa 
• Juízes participam de curso na Emerj sobre Colaboração Premiada 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004327E8ED3E4B9C618BCCB76E1278AFF70C5061E43090F
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00401
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00244
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2014.054.00062
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45903
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45337
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45510


• Ministro determina arresto de R$ 187 milhões de contas do RJ para cumprimento de 
acordo com TJ-RJ 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

• Ministro mantém júri e aplica jurisprudência para recalcular pena no caso Dorothy 
Stang 

• Acusada de tráfico tem direito a prisão domiciliar para cuidar de filha menor com 
deficiência 

• Terceira Seção define que desacato continua a ser crime 
• CEF pagará danos morais coletivos por demora em fila de agência em Aracaju 
• Tentativas frustradas de exame de DNA impedem pedido posterior de negatória de 

paternidade 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ Serviço: O que são e como devem ser pagos os precatórios 
• Cármen Lúcia: "Justiça restaurativa pela Paz em Casa" 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 da pesquisa abaixo 
elencada, no ramo do Direito do Consumidor, no seu respectivo tema. 

 
 

• Direito do Consumidor 
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344713
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344713
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-mantém-júri-e-aplica-jurisprudência-para-recalcular-pena-no-caso-Dorothy-Stang
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-mantém-júri-e-aplica-jurisprudência-para-recalcular-pena-no-caso-Dorothy-Stang
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acusada-de-tráfico-tem-direito-a-prisão-domiciliar-para-cuidar-de-filha-menor-com-deficiência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acusada-de-tráfico-tem-direito-a-prisão-domiciliar-para-cuidar-de-filha-menor-com-deficiência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-define-que-desacato-continua-a-ser-crime
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/CEF-pagará-danos-morais-coletivos-por-demora-em-fila-de-agência-em-Aracaju
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tentativas-frustradas-de-exame-de-DNA-impedem-pedido-posterior-de-negatória-de-paternidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tentativas-frustradas-de-exame-de-DNA-impedem-pedido-posterior-de-negatória-de-paternidade
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84837-cnj-servico-o-que-sao-e-como-devem-ser-pagos-os-precatorios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84848-carmen-lucia-justica-restaurativa-pela-paz-em-casa


Contratos 
 

Plano de Saúde - Cobertura de Prótese / Órtese 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

Divulgação dos acórdãos indicados nas Representações de Inconstitucionalidade, 
nos termos do Artigo 109 do REGITJRJ. 

 
Nº do processo Nome do Relator Resumo da Ementa 
0006346-79.2011.8.19.0000 
e 0008654-88.2011.8.19.0000 
 
j. 23/11/2015 e p. 05/07/2016 

Des. Maldonado de Carvalho REPRESENTAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
MUNICÍPIO DE RIO DAS 
OSTRAS. LEI Nº 1.319/2009. 
INSTALAÇÃO DE SISTEMA 
DE MONITORAÇÃO E 
GRAVAÇÃO ELETRÔNICA 
DE IMAGENS ATRAVÉS DE 
CIRCUITO FECHADO DE 
TELEVISÃO EM 
ESTABELECIMENTOS 
FINANCEIROS, INCLUSIVE 
EM ÁREA EXTERNA, BEM 
COMO EM CASAS 
LOTÉRICAS, 
SUPERMERCADOS, 
SHOPPINGS E 
ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS. VIOLAÇÃO 
AOS ARTS. 183, 214, 215 E 
358, I E II, TODOS DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
DEVER CONCORRENTE DA 
UNIÃO E DO ESTADO DE 
PRESERVAR A ORDEM 
PÚBLICA E A 
INCOLUMIDADE DAS 
PESSOAS E DO 
PATRIMONIO. OBRIGAÇÃO 
PÚBLICA DE PROTEÇÃO E 
SEGURANÇA. 
ACOLHIMENTO DA 
REPRESENTAÇÃO POR 
INCONSTITUCIONALIDADE, 
COM PRODUÇÃO DE 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/plano-saude-protese-ortese.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=201100700007
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201100700011


EFEITOS EX TUNC. 
PROCEDÊNCIA DA 
REPRESENTAÇÃO. 

0020245-08.2015.8.19.0000 
 
j. 29/08/2016 e p. 01/09/2016 

Des. Ricardo Rodrigues 
Cardozo 

ARGUIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
ART. 14, XX DA LEI 
ESTADUAL Nº 2657/1996. 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO 
AO PRINCÍPIO DA 
ESSENCIALIDADE. Arguição 
de Inconstitucionalidade do 
art. 14, XX, da Lei Estadual nº 
2657/1996, que estabelece 
que a alíquota do ICMS em 
operação com gasolina e 
álcool carburante é de 30% 
(trinta por cento). Percentual 
que já vigora há quase 
dezoito anos, sem que jamais 
houvesse sido questionada a 
sua razoabilidade. A 
seletividade do ICMS é uma 
faculdade atribuída ao 
legislador estadual, ao qual 
compete aferir os critérios de 
gradação do tributo. Alíquota 
que não se mostra dissociada 
do grau de essencialidade da 
mercadoria, nem se distancia 
significativamente do patamar 
médio adotado pelos demais 
Estados da federação. 
Ausência de efeito 
confiscatório. Dispositivo que 
não padece de qualquer vício 
de inconstitucionalidade. 
Arguição não acolhida. 

0041124-70.2014.8.19.0000 
 
j. 19/09/2016 e p. 22/09/2016 

Des. Carlos Eduardo da 
Fonseca Passos 

REPRESENTAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
COM PEDIDO LIMINAR. 
EMENDA 56/2014 À LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
DE VOLTA REDONDA, QUE 
INCLUIU OS INCISOS I E II 
AO ARTIGO 284 DO 
REFERIDO DIPLOMA. 
EXIGÊNCIA DE 
APRESENTAÇÃO DE 
PLANILHAS E OUTROS 
ELEMENTOS, PELO PODER 
EXECUTIVO AO PODER 
LEGISLATIVO, PARA 
FIXAÇÃO DE TARIFA DE 
SERVIÇO PÚBLICO, 
CONDICIONANDO A 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004360AF8459AA467D1492AB9D836DA5635C505315F0E15
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046E2323450623A4D3865AF25C3C5E594BC5044E0C2E54


MAJORAÇÃO DOS 
VALORES À PRÉVIA 
AUTORIZAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL. ALEGADA 
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 
7º E 112, § 1º, II, “d”, ARTIGO 
345, CAPUT E INCISO VIII 
DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. CONCESSÃO 
PARCIAL DA LIMINAR, COM 
EFEITOS RETROATIVOS 
(EX TUNC), PARA 
SUSPENDER A EFICÁCIA 
DO INCISO II, QUE 
CONDICIONA A 
MAJORAÇÃO DE TARIFAS À 
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO 
LEGISLATIVA. 

0057863-84.2015.8.19.0000 
 
j. 05/09/2016 e p. 09/09/2016 

Des. Antonio Eduardo 
Ferreira Duarte 

“DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI Nº 198/2015 DO 
MUNICÍPIO DE CAMBUCI. 
CRIA NO QUADRO 
PERMANENTE DO PODER 
EXECUTIVO VAGAS PARA 
OS CARGOS DE 
PROFESSOR, 
ORIENTADOR 
PEDAGÓGICO, 
ORIENTADOR 
EDUCACIONAL, 
SUPERVISOR DE ENSINO E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART.5º. REDAÇÃO 
ORIGINÁRIA ALTERADA 
POR EMENDA 
PARLAMENTAR DA 
CÂMARA MUNICIPAL. 
VIOLAÇÃO À RESERVA DE 
INICIATIVA E AO PRINCÍPIO 
DA SEPARAÇÃO DE 
PODERES. ARTS. 7º, 112, 
§1º, II, ‘B’ DA 
CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. PROCEDÊNCIA 
DA REPRESENTAÇÃO.” 

0031201-49.2016.8.19.0000 
 
j. 30/01/2017 e p. 08/02/2017 

Des. Carlos Eduardo da 
Fonseca Passos 

REPRESENTAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
Lei Estadual n° 6.717/14. 
Vedação ao ingresso e 
permanência de pessoas com 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000422C041B199F5BDE09902712097660679C505350D4D36
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AE7F6502680BC2238D5A19D05784EDEBC50603180B2A


capacete ou qualquer tipo de 
cobertura que oculte a face, 
em estabelecimentos públicos 
e privados. Projeto de lei de 
iniciativa parlamentar. 
Hipótese não inserida no 
âmbito da iniciativa privativa 
do Chefe do Executivo. 
Matéria alheia à gestão de 
órgãos e secretarias. 
Regulamentação da forma de 
acesso a espaços públicos. 
Ausência de intervenção 
sobre atividade 
administrativa. Inexistência de 
ofensa ao princípio da 
separação e independência 
dos poderes. Competência 
residual dos Estados-
membros para legislar sobre 
segurança pública, extraída 
da interpretação sistemática 
da Carta Magna. Autorização 
do exercício da função 
legislativa em relação a todas 
as matérias não sujeitas à 
reserva constitucional de 
competências. Usurpação da 
competência municipal não 
caracterizada. Extrapolação 
do interesse meramente local. 
Tema de abrangência 
regional, ensejador de 
tratamento uniforme no 
âmbito estadual. Vício formal 
inexistente. Exame da 
conformação do diploma com 
o princípio da 
proporcionalidade, emanado 
do devido processo legal 
substantivo. Técnica da 
ponderação de interesses. 
Ato normativo adequado e 
necessário ao fim pretendido 
pelo legislador. Imposição 
idônea a evitar, ou ao menos 
dificultar, o cometimento de 
infrações por indivíduos 
propositalmente não 
identificados. Obrigação de 
remoção de adornos faciais 
em situações determinadas. 
Medida administrativa pontual 
e de baixa densidade 
restritiva. Limitação 



temperada à liberdade 
individual. Norma inspirada 
em regras de experiência, 
que denotam a prática 
corriqueira do uso de artifícios 
para driblar a autoria 
criminosa e, por conseguinte, 
a aplicação da lei penal. 
Vantagens ao bem estar 
coletivo que superam os 
prejuízos resultantes da 
limitação administrativa. 
Ressalva quanto à proibição 
do excesso. Exclusão, do 
círculo de abrangência da 
norma, de adereço facial de 
cunho religioso ou sanitário. 
Afastamento da proibição em 
eventos cuja essência 
envolva a utilização de 
fantasias e adereços. 
Hipóteses de incidência 
inconstitucionais, por ofensa 
ao núcleo essencial dos 
direitos à vida e à saúde e às 
garantias de liberdade de 
crença e livre expressão da 
atividade artística. 
Procedência em parte do 
pedido, com o 
reconhecimento da 
inconstitucionalidade parcial 
do diploma impugnado, sem 
redução de texto. 

0002953-10.2015.8.19.0000 
 
j. 17/10/2016 e p. 03/11/2016 

Des. Jessé Torres REPRESENTAÇÃO POR 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
Lei de iniciativa do Legislativo 
municipal, que assegura “ao 
consumidor que constatar a 
existência de produto exposto 
à venda com prazo de 
validade vencido o direito a 
receber, gratuitamente, outro 
produto idêntico ou similar, à 
sua escolha, em igual 
quantidade”. Vício formal na 
usurpação de competência do 
Executivo municipal, em 
confronto com os artigos 7º e 
112, § 1º, II, alínea “d”, da 
Carta estadual. Vício material: 
somente o Estado tem 
competência concorrente com 
a União para legislar sobre 
matéria relativa a direito do 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004941B5EBE6315AC56F3C0ABE3619BA042C505461F3B52


consumidor. Usurpação de 
competência. Procedência, 
por maioria, do pleito 
declaratório de 
inconstitucionalidade. 

0012793-15.2013.8.19.0000 
 
j. 09/06/2014 e p. 16/06/2014 

Des. Luiz Zveiter REPRESENTAÇÃO POR 
INCONSTITUCIONALIDADE 
EM FACE DE DIVERSOS 
ARTIGOS DA LEI 
MUNICIPAL Nº 3.250/1995 
DE VOLTA REDONDA, LEI 
QUE APROVA O PLANO DE 
CARGOS, CARREIRAS E 
SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO 
PÚBLICO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE VOLTA 
REDONDA. ARGUIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
QUE VERSA SOBRE OS 
LIMITES DO PODER DE 
EMENDA DO LEGISLATIVO 
A PROJETO DE INICIATIVA 
EXCLUSIVA DO CHEFE DO 
EXECUTIVO. EXERCÍCIO 
DO PODER DE EMENDA 
QUE SE QUALIFICA COMO 
PRERROGATIVA INERENTE 
À FUNÇÃO LEGISLATIVA 
DO ESTADO, SOBRE O 
QUAL, SEGUNDO 
ORIENTAÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, INCIDEM 
RESTRIÇÕES 
DECORRENTES DO 
PRÓPRIO TEXTO 
CONSTITUCIONAL (CF, 
ART. 63, I E II). 
RESTRIÇÕES ESTAS QUE, 
EM CONSONÂNCIA COM O 
PRINCÍPIO DA SIMETRIA, 
FORAM REPRODUZIDAS 
NO ARTIGO 113, INCISOS I 
E II, DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, DEVENDO SER 
OBSERVADAS, TAMBÉM, 
PELOS MUNICÍPIOS. 
INCONSTITUCIONALIDADE 
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS 
CUJA MODIFICAÇÃO POR 
EMENDA PROMOVIDA 
PELO PODER LEGISLATIVO 
IMPORTOU EM AUMENTO 
DE DESPESAS PÚBLICAS 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C4D54783819184475445056D13BAC399C503143E4E45


COM A REMUNERAÇÃO DO 
FUNCIONALISMO, O QUE 
CARACTERIZA 
USURPAÇÃO, AINDA QUE 
INDIRETA, À 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO, E IMPORTA 
EM VIOLAÇÃO AOS 
ARTIGOS 112, §1º, INCISO 
II, ALÍNEA ‘A’, E 113, INCISO 
I, AMBOS DA 
CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO. REJEIÇÃO DA 
PRELIMINAR DE INÉPCIA 
DA PETIÇÃO INICIAL E 
ACOLHIMENTO DAS 
PRELIMINARES DE 
IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO DE 
CONFRONTO DOS 
DISPOSITIVOS 
IMPUGNADOS FACE À LEI 
DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL, À LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE VOLTA 
REDONDA, BEM COMO 
FACE À CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL; DE COISA 
JULGADA MATERIAL EM 
RELAÇÃO AOS ARTIGOS 
10, PARÁGRAFO ÚNICO, 37 
E 45; E DE CARÊNCIA DE 
AÇÃO, NA MODALIDADE 
FALTA DE INTERESSE DE 
AGIR, NO QUE CONCERNE 
AO ARTIGO 42 E 
PARÁGRAFO ÚNICO, NO 
TOCANTE À MAJORAÇÃO 
DO PERCENTUAL DA 
GRATIFICAÇÃO DE 
ATIVIDADE PEDAGÓGICA; 
TODOS OS ARTIGOS 
MENCIONADOS 
PERTENCENTES À LEI Nº 
3.250/1995, DO MUNICÍPIO 
DE VOLTA REDONDA. 
RECONHECIMENTO, DE 
OFÍCIO, DA OCORRÊNCIA 
DE COISA JULGADA 
MATERIAL EM RELAÇÃO 
AO ARTIGO 44 E SEU 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
MESMO DIPLOMA LEGAL. 



MATÉRIA DE RELEVANTE 
INTERESSE SOCIAL, QUE 
FAZ NECESSÁRIA A 
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 
DA DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, 
ATRAVÉS DA APLICAÇÃO 
ANALÓGICA DO ARTIGO 27 
DA LEI Nº 9.868/1999, 
TENDO EM VISTA RAZÕES 
DE SEGURANÇA JURÍDICA, 
UMA VEZ QUE OS 
SERVIDORES 
BENEFICIADOS PELO 
REGRAMENTO CONTIDO 
NOS DISPOSITIVOS DE LEI 
ORA DECLARADOS 
CONTRÁRIOS AOS 
PRECEITOS 
CONSTITUCIONAIS 
PRESTARAM SEUS 
SERVIÇOS À 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL E À 
COLETIVIDADE, BEM COMO 
PERCEBERAM A 
REMUNERAÇÃO 
CORRESPONDENTE, 
CONFIANDO ESTAR 
RESPALDADOS EM 
DISPOSITIVOS LEGAIS 
QUE, ATÉ ENTÃO, 
GOZAVAM DE PRESUNÇÃO 
DE 
CONSTITUCIONALIDADE. 
PARCIAL PROCEDÊNCIA 
DA REPRESENTAÇÃO 
PARA DECLARAR A 
INCONSTITUCIONALIDADE, 
COM EFEITOS EX NUNC, 
DOS ARTIGOS 17, §§1º E 2º, 
23, INCISOS II E III, 25, 
INCISOS I, II E III, 31, 33, 34, 
37, §1º, 42, CAPUT E 
PARÁGRAFO ÚNICO E 45, 
§2º, TODOS DA LEI Nº 
3.250/1995, DO MUNICÍPIO 
DE VOLTA REDONDA. 

0046601-
45.2012.8.19.0000; 0047249-
25.2012.8.19.0000; 0024972-
78.2013.8.19.0000 
 
j. 07/07/2014 e p. 11/07/2014 

Des. Jessé Torres REPRESENTAÇÃO POR 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
Lei de iniciativa do Legislativo 
municipal, que disciplina a 
exploração de 
estacionamentos públicos e 
privados, para instituir o 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004256F08224D5BD2EA8170926EE6A4E702C50319036149
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004256F08224D5BD2EA8170926EE6A4E702C50319036149
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EEE943DB71954568EB44ABD21A416D95C5031903615A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EEE943DB71954568EB44ABD21A416D95C5031903615A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FA7CE2DB1913DE6B6BADEB130B17AF49C50319036141
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FA7CE2DB1913DE6B6BADEB130B17AF49C50319036141


“crédito dos minutos pagos e 
não utilizados nos 
estacionamentos”. 
Preliminares de ilegitimidade 
ativa e de inépcia da inicial 
que se rejeitam. 
Inconstitucionalidade formal: 
iniciativa privativa do Chefe 
do Poder Executivo (CE/89, 
art. 112, § 1º, II, “d”). Vício 
material: compete à União 
regular o direito de 
propriedade e estabeleceras 
regras substantivas de 
intervenção no domínio 
econômico (CF/88, art. 22); 
os efeitos da norma municipal 
recaem sobre a remuneração 
da exploração econômica da 
propriedade privada e não 
versam sobre interesse local 
(CF/88, art. 30, I). Somente o 
Estado tem competência 
concorrente com a União 
para legislar sobre produção 
e consumo. Usurpação de 
competência. Procedência 
dos três pleitos declaratórios 
de inconstitucionalidade da 
Lei municipal nº 5.504/12. 

 
 

Fonte: Órgão Especial - OE 
 
 
 
 

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

• Decreto Federal nº 9.057, de 25/05/2017 - Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, 
de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm


 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça determina arresto de contas do Estado para repasse ao Hospital Pedro 
Ernesto 

• Juízas do TJ do Rio são premiadas por contribuir no resgate de adolescentes em 
conflito com a lei 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Guardas municipais não devem ter greve julgada na Justiça do Trabalho, decide 
STF 

• Incide contribuição previdenciária sobre remuneração de agentes políticos, decide 
Plenário 

• Transporte aéreo deve seguir convenções internacionais sobre extravio de 
bagagens 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Reincidente condenada por furto de ovos de Páscoa e outros bens continuará presa 
• Primeira Seção tem competência para julgar mandado de segurança sobre 

segurança externa de presídios 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Corregedor convoca magistrados à proteção da infância e da juventude 
• Adoção e acolhimento são temas de evento no Rio de Janeiro 

 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45335
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45335
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45333
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45333
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344553
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344553
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344547
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344547
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344530
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344530
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reincidente-condenada-por-furto-de-ovos-de-Páscoa-e-outros-bens-continuará-presa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-tem-competência-para-julgar-mandado-de-segurança-sobre-segurança-externa-de-presídios
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-tem-competência-para-julgar-mandado-de-segurança-sobre-segurança-externa-de-presídios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84846-corregedor-convoca-magistrados-a-protecao-da-infancia-e-da-juventude
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84839-adocao-e-acolhimento-sao-temas-de-evento-no-rio-de-janeiro


 
Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 
 
 

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, nos ramos do Direito de Família e do Direito do Consumidor, nos 
seus respectivos temas. 

 
• Direito de Família 

 
Guarda 

 
Guarda de Menor aos Avós – Possibilidade / Impossibilidade 

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

 
• Direito do Consumidor 

 
Relação de Consumo  

 
Cadastro de Restrição ao Crédito - Negativação Indevida 

 
Empresas Aéreas - Atraso e Cancelamento de Voo 

 
Responsabilidade por Vício do Produto 

 
 

Responsabilidade Civil 
 

Acidente com Passageiro em Composição Férrea 
 

Assalto na Saída de Agência Bancária 
 

Travamento de Porta Giratória em Agência Bancária 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 

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/10136/2759078/suprimento-mudanca-domicilio.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cadastro-negativa-indevida.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/empresas-aereas-atraso-cancelamento-voo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/responsabilidade-vicio-produto.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/colisao-onibus-composicao-ferrea.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/assalto-saida-agencia-bancaria.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/trav-porta-giratoria-banco.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


 
• 0038076-69.2015.8.19.0000 - rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 10/05/2017 

e p. 12/05/2017 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.445, de 24/05/2017 - Institui a Lei de Migração. Mensagem de 
veto 

 
• Decreto Federal nº 9.056, de 24/05/2017 - Regulamenta a Lei Complementar nº 

156, de 28/12/2016, que estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito 
Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal, e altera o Decreto nº 8.616, de 
29/12/2015, que regulamenta o disposto na Lei Complementar nº 148, de 
25/11/2014, e no art. 2º da Lei nº 9.496, de 11/09/1997. 

 
• Lei Estadual nº 7593 de 23/05/2017 - Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.428, de 

25/08/2016, que "institui o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7595 de 23/05/2017 - Dispõe sobre a inclusão de cachaças 

produzidas no Estado do Rio de Janeiro nas cartas de bebidas de bares, 
restaurantes e hotéis. 

 
• Lei Estadual nº 7596 de 23/05/2017 - Dispõe acerca da disponibilização de 

informação, sobre medicamentos distribuídos gratuitamente à população pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7597 de 23/05/2017 - autoriza o Poder Executivo a estabelecer 

convênio com a Polícia Federal tendo por objeto o intercâmbio de informações. 
 

• Lei Estadual nº 7599 de 24/05/2017 - dispõe sobre a obrigatoriedade de indústrias 
situadas no Estado do Rio de Janeiro instalarem equipamentos de tratamento e 
reutilização de água. 

 
• Lei Estadual nº 7600 de 24/05/2017 - dispõe sobre a venda de carros e motos 

usados, na forma que menciona. 
 

https://goo.gl/y6jf5d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-163.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-163.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9056.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0e409da323f6d9878325812b00571eb9
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c4b012093695118d8325812b005b4d4c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c41c390454d7be138325812b005bc9da
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/61afaf85716f716d8325812b005c0f1b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/12420e0b7dd0aca68325812b0067a64e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5acb0e058c50cb3a8325812b0067f1b2


• Lei Estadual nº 7601 de 24/05/2017 - determina a colocação de rampas para 
auxiliar o embarque para cadeirante nos modais de transporte ferroviário no Estado 
do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7603 de 24/05/2017 - dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura 

de locais públicos ou privados onde ficam depositados ou estacionados veículos e 
motocicletas apreendidos em virtude de lei e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7604 de 24/05/2017 - autoriza o Poder Executivo a disponibilizar 

unidades móveis de prevenção ao câncer de mama e colo do útero, em todos os 
municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República/ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Liminar autoriza reajuste das passagens de ônibus no Rio para R$ 3,95 
• Deape realiza palestra sobre desafios recorrentes no trabalho 
• Adoção em Pauta': evento debate preconceito sobre a adoção internacional 

 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Prazo prescricional em contrato de mútuo firmado verbalmente é de dez anos 
• Mantida indenização por morte decorrente de falta de vaga em UTI no Rio de 

Janeiro 
• Repetitivo sobre remédios não contemplados pelo SUS: juiz deverá analisar 

pedidos urgentes 
• Terceira Turma reconhece preferência de créditos tributários sobre os condominiais 
• Definidos prazos prescricionais para restituição de tarifas de água e esgoto 

cobradas indevidamente 
• Lei de Direitos Autorais não é aplicável em fixação de dano moral por uso ilegal de 

marca 
• Confirmada nulidade de negócio realizado sem concordância do inventariante 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/022db65af9e545a18325812b00682ac4
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f74b4cfc019474678325812b0068c6d6
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/106dc09014b9d93b8325812b0068ff1b
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45138
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45136
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45331
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-prescricional-em-contrato-de-mútuo-firmado-verbalmente-é-de-dez-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-por-morte-decorrente-de-falta-de-vaga-em-UTI-no-Rio-de-Janeiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-por-morte-decorrente-de-falta-de-vaga-em-UTI-no-Rio-de-Janeiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-sobre-remédios-não-contemplados-pelo-SUS:-juiz-deverá-analisar-pedidos-urgentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-sobre-remédios-não-contemplados-pelo-SUS:-juiz-deverá-analisar-pedidos-urgentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-preferência-de-créditos-tributários-sobre-os-condominiais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Definidos-prazos-prescricionais-para-restituição-de-tarifas-de-água-e-esgoto-cobradas-indevidamente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Definidos-prazos-prescricionais-para-restituição-de-tarifas-de-água-e-esgoto-cobradas-indevidamente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Lei-de-Direitos-Autorais-não-é-aplicável-em-fixação-de-dano-moral-por-uso-ilegal-de-marca
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Lei-de-Direitos-Autorais-não-é-aplicável-em-fixação-de-dano-moral-por-uso-ilegal-de-marca
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Confirmada-nulidade-de-negócio-realizado-sem-concordância-do-inventariante


 
 
 

• Tribunais ampliam quadro de pessoal da justiça de primeiro grau 
• Semana da Adoção: caminhada por Copacabana incentiva causa no Rio 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Assuntos de diminuta complexidade 
 

Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ. 
Página atualizada com o novo verbete sumular publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico - DJERJ em 16.05.207 (verbete sumular de n.º 359) no Banco do 
Conhecimento em Jurisprudência / Assuntos de Diminuta Complexidade 

 
O acesso à correlação pode ser realizado por meio de 2 (dois) índices: o analítico 
ou o remissivo. Além disso, contempla 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. 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84824-tribunais-ampliam-quadro-de-pessoal-da-justica-de-primeiro-grau
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84826-semana-da-adocao-caminhada-por-copacabana-incentiva-causa-no-rio
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/diminuta-complexidade.pdf


 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0002173-58.2013.8.19.0059 – rel. Des. Gilberto Guarino, Decisão monocrática 
05/04/2017 e p. 11/04/2017 

 
 

Fonte: DICAC 
 
 
 
 

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

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C4D2CA67C604CFE12DDD3544A5434279C5061B333731


Boletim do Serviço de Difusão no 81                   Divulgado em 24/05/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Medida Provisória nº 781, de 23/05/2017 - Altera a Lei Complementar nº 79, de 
07/01/1994, para dispor sobre a transferência de recursos financeiros do Fundo 
Penitenciário Nacional, e a Lei nº 11.473, de 10/05/2007, para permitir que os 
servidores que menciona prestem serviços, em caráter excepcional e voluntário, à 
Força Nacional de Segurança Pública, e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Presídio de Benfica terá de instalar câmera antes de receber presos da Lava-Jato 
• Tribunal de Justiça vai levar cidadania à Vila Mimosa 
• Habilitação para adoção é foco do segundo dia de conversas da 'Semana da 

Adoção em Pauta' 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Regime de precatórios não se aplica à execução provisória de obrigação de fazer 
contra Fazenda Pública 

• Cobrança de taxa de combate a incêndios por municípios é inconstitucional 
• Determinada prisão do deputado federal Celso Jacob (PMDB-RJ) 
• 2ª Turma determina trancamento de ação penal contra ex-diretores da Vivo S/A 
• 2ª Turma: causa de aumento da pena a ascendentes da vítima pode ser aplicada a 

bisavô 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Confirmada validade de penhora de salário para pagamento de aluguéis atrasados 
• STJ firma tese sobre inclusão de 13º salário em cálculo de benefício previdenciário 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv781.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45329
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45134
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45327
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45327
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344306
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344306
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344324
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344255
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344246
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344238
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344238
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Confirmada-validade-de-penhora-de-salário-para-pagamento-de-aluguéis-atrasados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-firma-tese-sobre-inclusão-de-13º-salário-em-cálculo-de-benefício-previdenciário


• TV a cabo: multa por quebra de fidelidade tem de ser proporcional mesmo antes de 
regulamentação da Anatel 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ adota Logística Sustentável para reduzir impacto ambiental 
• Tribunais debatem no CNJ como tratar ações de repercussão geral 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas – 1ª Vice-Presidência 
 

Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massas Falidas 
(Imagem abaixo). 
O quadro completo 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. 

 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/TV-a-cabo:-multa-por-quebra-de-fidelidade-tem-de-ser-proporcional-mesmo-antes-de-regulamentação-da-Anatel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/TV-a-cabo:-multa-por-quebra-de-fidelidade-tem-de-ser-proporcional-mesmo-antes-de-regulamentação-da-Anatel
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84833-cnj-adotada-logistica-sustentavel-para-reduzir-impacto-ambiental
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84831-tribunais-debatem-no-cnj-como-tratar-acoes-de-repercussao-geral
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://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas


Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0014513-49.2014.8.19.0075 - rel. Des. Nilza Bitar - j. 05/04/2017 e p.07/04/2017 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (24/05/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 06, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a prova duvidosa do exame de colonoscopia a 
tipificar o estupro de vulnerável, prevalência do Princípio do In Dubio Pro Reo a 
ensejar a absolvição e caracterização do crime de desacato em respeito às funções 
públicas, ausência de ofensa à liberdade de expressão 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 80                   Divulgado em 23/05/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7592, de 19/05/2017 - Dispõe, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, sobre a informação, ao consumidor, da opção pelo uso da biometria no 
sistema bancário e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJ do Rio vai implantar um Quadro Geral de Credores de empresas falidas 
• Administrador Judicial da Oi apresenta lista com mais de 55 mil credores 
• Dom Orani Tempesta vai celebrar Missa da Páscoa da Justiça, na quarta-feira, 31 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000423A83329193557E50B02FF5D03029EC6C5061B362707
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000006
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d50d2036eff3dee7832581220069cd65
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45131
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45322


Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Concedido HC por excesso de prazo para a realização do Júri 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Pagamento de mensalidade escolar pode ser descontado de pensão alimentícia 
• Direito de representante comercial reclamar comissões prescreve mês a mês 
• Ministério Público pode solicitar dados ao Coaf sem autorização judicial 
• Alimentos para ex-esposa com capacidade laboral no momento da separação 

devem ter prazo certo 
• Exigência da forma oral para interposição de agravo retido limita-se à audiência de 

instrução e julgamento 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Banco de demandas repetitivas do CNJ tem mais de 2 mil temas 
• Em oito meses, cartórios realizaram 837 mil apostilamentos 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=344155
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pagamento-de-mensalidade-escolar-pode-ser-descontado-de-pensão-alimentícia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direito-de-representante-comercial-reclamar-comissões-prescreve-mês-a-mês
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministério-Público-pode-solicitar-dados-ao-Coaf-sem-autorização-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alimentos-para-ex–esposa-com-capacidade-laboral-no-momento-da-separação-devem-ter-prazo-certo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alimentos-para-ex–esposa-com-capacidade-laboral-no-momento-da-separação-devem-ter-prazo-certo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exigência-da-forma-oral-para-interposição-de-agravo-retido-limita–se-à-audiência-de-instrução-e-julgamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exigência-da-forma-oral-para-interposição-de-agravo-retido-limita–se-à-audiência-de-instrução-e-julgamento
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84823-banco-de-demandas-repetitivas-do-cnj-tem-mais-de-2-mil-temas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84815-em-oito-meses-837-mil-apostilamentos-sao-realizados-em-cartorios


selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas 
abaixo elencadas, no ramo do Direito Penal, no seu respectivo tema. 

 
• Direito Penal 

 
Crimes Contra o Patrimônio 

 
Apropriação Indébita e Estelionato - Distinção 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0032509-16.2013.8.19.0004 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 14/03/2017 e 
p.20/03/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0034420-46.2012.8.19.0021 - Des(a). Mônica Tolledo de Oliveira - Julgamento: 
16/05/2017 - Terceira Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 79                   Divulgado em 22/05/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/apropr-indebita-estelionato.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/furto-abuso-confianca.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=00042C760F50CFF6E2CC6E10B7D0CE589B92C5061152202C
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00391


• Lei Complementar nº 159, de 19/05/2017 - Institui o Regime de Recuperação Fiscal 
dos Estados e do Distrito Federal e altera as Leis Complementares nº 101, de 
04/05/2000, e nº 156, de 28/12/2016. 

 
• Medida provisória nº 779, de 19/05/2017 - Estabelece critérios para a celebração de 

aditivos contratuais relativos às outorgas nos contratos de parceria no setor 
aeroportuário. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Prefeitura do Rio terá de indenizar moradoras e sanear rua em Guaratiba 
• Justiça decreta prisão dos donos da Casa de Festas Enlace 
• TJRJ debate legislação na produção de alimentos 
• Apoio à adoção do TJ do Rio tem domingo de caminhada por Copacabana 
• Juízes das Varas Empresariais conhecerão dia 23 o Projeto Quadro Geral de 

Credores 
• Justiça decreta prisão preventiva de envolvidos na morte de torcedor do Botafogo 
• TJRJ participa de caminhada da adoção na Praia de Copacabana neste domingo 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Trancada ação penal de ex-dono do Hopi Hari por falta de nexo causal 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Sexta Turma não reconhece direito à fuga de réu foragido que contesta ordem de 
prisão 

• Primeira Seção decide pela incidência de contribuição previdenciária sobre auxílio 
de quebra de caixa 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp159.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv779.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45321
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45129
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45128
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45320
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45320
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45319
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45318
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343881
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-não-reconhece-direito-à-fuga-de-réu-foragido-que-contesta-ordem-de-prisão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-não-reconhece-direito-à-fuga-de-réu-foragido-que-contesta-ordem-de-prisão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-decide-pela-incidência-de-contribuição-previdenciária-sobre-auxílio-de-quebra-de-caixa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-decide-pela-incidência-de-contribuição-previdenciária-sobre-auxílio-de-quebra-de-caixa


NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Armamento em poder da Justiça equipa forças de segurança 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0437221-22.2015.8.19.0001 – rel. Des. Regina Lucia Passos, j. 10/05/2017 e p. 
11/05/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 78                   Divulgado em 19/05/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Veja destaca campanha da adoção internacional 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84805-armamento-em-poder-da-justica-equipa-forcas-de-seguranca
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=0004F441068524D079474D722B0BF1185C9FC506291D1E27
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45317


• TJ do Rio faz progressão/promoção para 150 servidores 
• Café com Conhecimento recebe o desembargador José Muiños com o tema 

Reforma do Código Penal 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Plenário adia julgamento que discute omissão na regulamentação de aposentadoria 
especial 

• Extinta ADI sobre divulgação de doadores de campanha após as eleições 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Juiz trabalhista é condenado pela prática de improbidade administrativa 
• Afastada incidência de honorários em recurso interposto antes do novo CPC 
• Suspensão em repetitivo não impede apreciação de tutelas de urgência 
• Construcard não é título executivo extrajudicial, decide Quarta Turma 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Tribunal forma líderes comunitários em técnicas de conciliação no Rio 
• Projetos apontam o ideal e o real diante da decisão de adotar 
• CNJ ajuda tribunais na adoção do depoimento especial de crianças 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45126
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45316
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45316
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343773
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343773
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343779
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juiz-trabalhista-é-condenado-pela-prática-de-improbidade-administrativa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-incidência-de-honorários-em-recurso-interposto-antes-do-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensão-em-repetitivo-não-impede-apreciação-de-tutelas-de-urgência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Construcard-não-é-título-executivo-extrajudicial,-decide-Quarta-Turma
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84795-tribunal-forma-lideres-comunitarios-em-tecnicas-de-conciliacao-no-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84783-projetos-apontam-o-ideal-e-o-real-diante-da-decisao-de-adotar
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84792-cnj-toma-medidas-para-adocao-do-depoimento-especial-de-criancas-por-todo-judiciario


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, nos ramos do Direito Civil e Direito Processual Civil, nos seus 
respectivos temas. 

 
Direito Civil 

 
Contratos: 

 
Índice de Reajuste do Sistema Financeiro de Habitação 
Seguro de Veículo - Questionário de Avaliação - Boa-Fé Objetiva 

 
Responsabilidade Civil: 

 
Publicação Ofensiva  
Seguro Obrigatório DPVAT - Suspensão / Interrupção da Prescrição 

 
 

Direito Processual Civil 
 

Processo Cautelar: 
 

Prestação de Caução por Empresa Estrangeira 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0437221-22.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Regina Lucia Passos - j. 10/05/2017 e p. 
11/05/2017 

 
 

Fonte: Vigésima Quarta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/indice-reajuste-habitacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/seguro-veiculo-questionario-avaliacao-boa-fe-objetiva.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/publicacao-ofensiva.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/seguro-obrigatorio-dpvat-cobranca.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/prest-caucao-empresa-estrangeira.pdf
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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F441068524D079474D722B0BF1185C9FC506291D1E27


 
 

Boletim do Serviço de Difusão no 77                   Divulgado em 18/05/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7582 de 16/05/2017 - Altera o inciso V do artigo 5º da Lei Estadual 
nº 2.877, de 22/12/1997, que “dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de 
veículos automotores (IPVA)”. 

 
• Lei Estadual nº 7583 de 16/05/2017 - determina entrega de relatório do computador 

de bordo dos carros semi-novos e dá outras providências. 
 

• Lei Estadual nº 7584 de 16/05/2017 - Altera a Lei nº 7.011/2015, que 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 7585 de 16/05/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

permanência dos alunos nas dependências das escolas da rede pública estadual 
que ofereçam o ensino fundamental regular, durante todo o turno em que estejam 
matriculados, mesmo sem aula no período, no caso de falta de professores. 

 
• Lei Estadual nº 7586 de 17/05/2017 - Proíbe o comércio, a fabricação e a utilização 

de aparelhos bloqueadores de sinais de GPS no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Mãe será indenizada por troca de filme infantil por erótico 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Confisco de bens independe da habitualidade no seu uso para o tráfico, decide 
Plenário 

• Decisão garante imunidade tributária à companhia de águas do RJ 
• Decisão permite tombamento de bem da União por lei estadual 

 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/883c944f812c4587832581230069fe65
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/db944f48ce7d923c83258123006a3e05
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ad1eb2ce86f885d683258123006a8e15
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/24ba9a5240cc21ac83258124005f092b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7548f9781f681b4c8325812400604882
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45123
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343643
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343643
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343663
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343691


Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Homem que passou mais de duas horas em fila de banco receberá R$ 5 mil por 
danos morais 

• Quarta Turma não reconhece violação de direito autoral em título de novela da 
Globo 

• Segunda Seção vai julgar ação de consumidor contra concessionário de serviço 
público 

• Identidade emitida a partir do Registro Nacional de Estrangeiro equivale a registro 
civil brasileiro 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ debate com servidores priorização da justiça de primeiro grau 
• CNJ define temas de pesquisa para diagnóstico do Judiciário 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Prevenções Históricas – 1ª Vice-Presidência 
Atualização 

 
Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções Históricas (Imagem 
abaixo).  O quadro completo se encontra disponibilizado no Banco do 
Conhecimento em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários 
de Segunda Instância. 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homem-que-passou-mais-de-duas-horas-em-fila-de-banco-receberá-R$-5-mil-por-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homem-que-passou-mais-de-duas-horas-em-fila-de-banco-receberá-R$-5-mil-por-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-não-reconhece-violação-de-direito-autoral-em-título-de-novela-da-Globo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-não-reconhece-violação-de-direito-autoral-em-título-de-novela-da-Globo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-vai-julgar-ação-de-consumidor-contra-concessionário-de-serviço-público
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-vai-julgar-ação-de-consumidor-contra-concessionário-de-serviço-público
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Identidade-emitida-a-partir-do-Registro-Nacional-de-Estrangeiro-equivale-a-registro-civil-brasileiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Identidade-emitida-a-partir-do-Registro-Nacional-de-Estrangeiro-equivale-a-registro-civil-brasileiro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84785-cnj-debate-com-servidores-priorizacao-da-justica-de-primeiro-grau
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84784-cnj-define-temas-de-pesquisa-para-diagnostico-sobre-judiciario
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prevencoes-historicas.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


 
 

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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0002872-90.2017.8.19.0000 - rel. Des. Gilberto Dutra Moreira - j. 28/03/2017 e p. 
30/03/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 76                   Divulgado em 17/05/2017 
 
 
 

Comunicado 
 

Novo verbete sumular do TJRJ foi publicado ontem (16/05) no Diário da Justiça 
Eletrônico. O enunciado refere-se à gratificação Nova Escola e resultou do 
julgamento do incidente de Uniformização de Jurisprudência nº. 0038253 
72.2013.8.19.0042, realizado na sessão de 28 de novembro de 2016, com relatoria 
do Desembargador Luiz Zveiter. 

 
O verbete sumular, registrado com o número 359, apresenta a seguinte redação: 

 
“A gratificação denominada Nova Escola, instituída pelo Decreto Estadual n. 
25.959/2000, concedida aos servidores da rede pública estadual de educação no 
período anterior à edição da Lei nº 5.539/2009, possuía natureza genérica, devendo 
ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária bem como 
incorporada aos proventos dos servidores inativos.” 

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=0004ED423E345FAFF5A88650B14AA19A19A0C50617455D25


 
Clique aqui e acesse a Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

 
 

Fonte DJERJ 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7581 de 15/05/2017 - Altera a Lei nº 6.713, de 14/03/2014, que 
"torna obrigatória a disponibilização de mobiliário adequado para alunos com 
deficiência física ou mobilidade reduzida em estabelecimentos de ensino no âmbito 
do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências". 

 
Fonte: ALERJ 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Música no Palácio apresenta concerto de sopros 
• Fórum de Barra Mansa recebe treinamento da Brigada de Incêndio 
• Juíza desmente postagem de vereador de Barra Mansa sobre Clube Azteca 
• Emoção marca o encerramento da primeira turma do Justiça Cidadã em Mesquita, 

na Baixada Fluminense 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma rejeita agravo em HC de acusados de envolvimento em clínica de aborto 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Quinta Turma nega pedido da mulher de Eduardo Cunha para trancar ação penal 
• Balança de farmácia está isenta de fiscalização do Inmetro 
• MP não perde legitimidade para recorrer em ação de paternidade quando parte se 

torna maior 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/sumulas.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/sumulas.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/028f532ad2a077c68325812300697e58
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45311
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45122
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45121
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45402
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343521
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-nega-pedido-da-mulher-de-Eduardo-Cunha-para-trancar-ação-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Balança-de-farmácia-está-isenta-de-fiscalização-do-Inmetro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/MP-não-perde-legitimidade-para-recorrer-em-ação-de-paternidade-quando-parte-se-torna-maior
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/MP-não-perde-legitimidade-para-recorrer-em-ação-de-paternidade-quando-parte-se-torna-maior


 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Mutirão da Justiça pela Paz em Casa ocorrerá em agosto 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0130941-45.2014.8.19.0001 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 21/02/2017 e p. 
23/02/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (17/05/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 12, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados relativos a cirurgia de coluna com fornecimento de material 
pelo plano de saúde; porém, material diverso do requerido pelo médico, acarretando 
a necessidade de nova cirurgia, impingindo ao paciente abalo físico e psicológico, 
acolhida a majoração da indenização e responsabilidade solidária de site de 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84773-mutirao-da-justica-pela-paz-em-casa-ocorrera-em-agosto
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=0004ED2DB8FE8829A1E88F977F75B7EC61C4C5060A4B1C5A
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000012


compras coletivas pela aquisição de viagem ocorrendo o cancelamento unilateral, 
cominação de dano moral. 

 
Outrossim, publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 
das Turmas Recursais nº 04, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
quanto a quebra da boa fé objetiva pela venda de aparelho eletrodoméstico 
fabricado em inox, consequente substituição do produto com o reconhecimento do 
dano moral e não incidência de contribuição previdenciária na gratificação de 
locomoção, acarretando a devolução da quantia paga, prazo quinquenal anterior a 
distribuição da ação. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 75                   Divulgado em 16/05/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7574 de 12/05/2017 - Obriga as empresas prestadoras de serviço a, 
previamente, informarem, aos consumidores, dados dos funcionários que 
executarão os serviços demandados em suas residências ou sedes. 

 
• Lei Estadual nº 7576 de 12/05/2017 - Estabelece a política estadual de fomento ao 

futebol feminino no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 
 

• Lei Estadual nº 7577 de 15/05/2017 - Estabelece a obrigatoriedade de comunicação 
dos casos de violência à criança ou ao adolescente, pelas Delegacias da Criança e 
do Adolescente Vítima e outras unidades de Polícia Judiciária, ao Conselho 
Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDCA) e à Coordenadoria de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDEDICA) da Defensoria Pública 
do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7578 de 15/05/2017 - Dispõe sobre a pratica de educação física 

adaptada. 
 

• Lei Estadual nº 7579 de 15/05/2017 - dispõe sobre a instalação de placas 
educativas sobre o uso do cinto de segurança nos postos de gasolina localizados 
no Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7580 de 15/05/2017 - dispõe sobre a proibição de instalação de 

dispositivos eletrônicos de velocidade em áreas consideradas de risco e dá outras 
providências. 

 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000004
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000004
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0b02e369d3555f6e8325812200645688
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d3b8b1c3300a83e38325812200669126
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/da074da5c29eca71832581220067a463
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ae5e734487fa6d6b832581220068704b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0664e62724234a378325812200697bfb
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8db8745706a8584b832581220072a26a


 
Fonte: ALERJ 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Reforma do Maracanã: liminar bloqueia R$ 198,5 milhões de três construtoras e de 
nove envolvidos 

• TJ do Rio promove Feira Orgânica nesta quinta 
• Justiça mantém na prisão acusado de roubo e tentativa de estupro no Barra 

Shopping 
• Emerj leva novos juízes para visita técnica à Delegacia de Atendimento à Mulher 
• TJ do Rio garante direito de candidato em concurso para a PM 
• Comitê Antifraude do TJRJ detecta ações fraudulentas em Angra dos Reis 

 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Concessionária não terá de responder por adulteração detectada após revenda do 
veículo 

• Afastada legitimidade de netos em pedido de revogação de doação 
• Estabelecida preferência a credores trabalhistas sobre bem com arrematação 

judicial 
• Segunda Turma reforma decisão que restringiu propaganda de bebida alcoólica 
• Primeira Seção reafirma início de prazo prescricional para satisfação de crédito 

tributário 
• Revisão de tese esclarece que ação em crimes de lesão corporal contra mulher é 

incondicionada 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ não comprova abuso de autoridade de juiz contra garçom em padaria 
• Cármen Lúcia vai propor ao CNJ que provas orais para juízes sejam filmadas 
• Adoção tardia: tribunais dão visibilidade a criança e adolescente 

 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45310
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45119
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45119
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45309
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45307
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Concessionária-não-terá-de-responder-por-adulteração-detectada-após-revenda-do-veículo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Concessionária-não-terá-de-responder-por-adulteração-detectada-após-revenda-do-veículo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-legitimidade-de-netos-em-pedido-de-revogação-de-doação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estabelecida-preferência-a-credores-trabalhistas-sobre-bem-com-arrematação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estabelecida-preferência-a-credores-trabalhistas-sobre-bem-com-arrematação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-reforma-decisão-que-restringiu-propaganda-de-bebida-alcoólica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-reafirma-início-de-prazo-prescricional-para-satisfação-de-crédito-tributário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-reafirma-início-de-prazo-prescricional-para-satisfação-de-crédito-tributário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Revisão-de-tese-esclarece-que-ação-em-crimes-de-lesão-corporal-contra-mulher-é-incondicionada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Revisão-de-tese-esclarece-que-ação-em-crimes-de-lesão-corporal-contra-mulher-é-incondicionada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84770-cnj-julga-improcedente-pad-contra-desembargador-potiguar
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84765-ministra-vai-propor-filmar-provas-orais-em-concursos-para-juiz
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84763-adocao-tardia-tribunais-dao-visibilidade-a-crianca-e-adolescente


 
Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 
 
 

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 Administrativo, nos seus respectivos temas. 

 
• Direito Administrativo 

 
Intervenção do Estado na Propriedade 

 
Desapropriação por Utilidade Pública ou por Interesse Social 

 
 

Responsabilidade Civil do Estado 
 

Amputação de Membro 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0057794-18.2016.8.19.0000 – rel. Des. Otávio Rodrigues, j. 12/12/2016 e p. 
14/12/2016 

 
 

Fonte: SETOE 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0091097-88.2014.8.19.0001 - Des(a). Cairo Ítalo França David - Julgamento: 
04/05/2017 - QUINTA CÂMARA CRIMINAL 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/desapropriacao-util-publ.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/amputacao-membro.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=00049613CB21EA1111034AF3D71DF2AFC6BBC505585C2F25
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00299


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

• Brigada de Incêndio faz treinamento no Fórum da Capital 
• Justiça do Rio bloqueia R$ 110 milhões de acusados de fraudar a saúde 
• Passageiras ganham indenização por bagagem atrasada 
• Fórum Nacional lança revista digital e anuncia prêmio para práticas de mediação 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Suspensa decisão do TJ-RS sobre lei que trata do funcionamento de comércio em 
município gaúcho 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Reintegração de posse com número indefinido de invasores exige citação por edital 
• Para Terceira Turma, nulidade absoluta pode ser arguida por qualquer meio 

processual 
• Repetitivo discute honorários contra a Fazenda em execuções de sentença coletiva 
• Denunciação da lide não pode servir para transferir responsabilidade pelo dano 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45118
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45117
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45304
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343249
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343249
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reintegração-de-posse-com-número-indefinido-de-invasores-exige-citação-por-edital
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-nulidade-absoluta-pode-ser-arguida-por-qualquer-meio-processual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-nulidade-absoluta-pode-ser-arguida-por-qualquer-meio-processual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-discute-honorários-contra-a-Fazenda-em-execuções-de-sentença-coletiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Denunciação-da-lide-não-pode-servir-para-transferir-responsabilidade-pelo-dano


• Juristas defendem maior presença negra na Justiça brasileira 
• Repercussão geral: 104 mil processos já podem ser julgados 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0209444-27.2007.8.19.0001 – rel. Des. Regina Lucia Passos, j. 10/05/2017 e p. 
11/05/2017 

 
 

Fonte: Vigésima Quarta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.444, de 11/05/2017 - Dispõe sobre a Identificação Civil Nacional 
(ICN).     Mensagem de veto 

 
• Lei Federal nº 13.443, de 11/05/2017 - Altera a Lei nº 10.098, de 19/12/2000, para 

estabelecer a obrigatoriedade da oferta, em espaços de uso público, de brinquedos 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84762-juristas-defendem-maior-presenca-negra-na-justica-brasileira
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84757-repercussao-geral-104-mil-processos-ja-podem-ser-resolvidos
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=0004A5598362AFC21CF32BD513F90BBC8A03C50629200C2E
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13444.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-147.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13443.htm


e equipamentos de lazer adaptados para utilização por pessoas com deficiência, 
inclusive visual, ou com mobilidade reduzida. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ anula decisão que obrigava Google a retirar resultado de busca contra 
empresa 

• A obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não contemplados em lista do 
SUS é tema de repetitivo 

• 'A mediação é um ato de cidadania', afirma desembargador durante fórum nacional 
• Emerj: regulação fundiária é tema do IV Seminário Franco-Brasileiro em Direito da 

Cidade 
• Refinaria de Manguinhos é proibida de fazer referência à marca BR 
• TJRJ condena Rosinha Garotinho por improbidade administrativa 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministra Cármen Lúcia apresenta balanço de julgamentos com repercussão geral a 
presidentes de TJs 

• Mantida decisão do CNJ que determinou abertura de PAD contra desembargadora 
do TRF-1 

• Liminar determina que TJ-GO observe prazo para realização de audiências de 
custódia 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Defesa deve ser ouvida antes da decretação de prisão em audiência 
• Citação é marco inicial dos juros de mora em abuso de mandato no contrato de 

advocacia 
• Devedor de pensão alimentícia pode ser inscrito em serviços de proteção ao crédito 
• Obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não contemplados em lista do 

SUS é tema de repetitivo 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45116
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45116
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45115
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45115
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45114
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45301
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343215
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343215
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343078
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343078
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343113
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=343113
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Defesa-deve-ser-ouvida-antes-da-decretação-de-prisão-em-audiência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Citação-é-marco-inicial-dos-juros-de-mora-em-abuso-de-mandato-no-contrato-de-advocacia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Citação-é-marco-inicial-dos-juros-de-mora-em-abuso-de-mandato-no-contrato-de-advocacia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Devedor-de-pensão-alimentícia-pode-ser-inscrito-em-serviços-de-proteção-ao-crédito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Obrigatoriedade-de-fornecimento-de-medicamentos-não-contemplados-em-lista-do-SUS-é-tema-de-repetitivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Obrigatoriedade-de-fornecimento-de-medicamentos-não-contemplados-em-lista-do-SUS-é-tema-de-repetitivo


 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Juízes negros debatem cotas e barreiras raciais na carreira jurídica 
• Central irá combater superlotação em unidades para infratores no Rio 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas – 1ª Vice-Presidência 
 

Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massas Falidas 
(Imagem abaixo). 

 
O quadro completo 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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0000838-96.2004.8.19.0001 – rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro, j. 09/05/2017 
e p. 11/05/2017 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84754-juizes-negros-debatem-cotas-e-barreiras-raciais-na-carreira-juridica
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84745-central-ira-combater-superlotacao-em-unidades-para-infratores-no-rio
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://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000410807B9C7E218F6116439795A3503108C506284D5B1F


 
Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 

 
 
 
 

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

• Lei Estadual nº 7572, de 10/05/2017 - Altera a Lei nº 5.645, de 06/01/2010, e institui 
a semana de incentivo ao disque-denúncia e outros canais referentes à telefonias 
anônimos referentes à denúncia no Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7573, de 10/05/2017 - Dispõe sobre a proibição do uso de pneus em 

estacionamentos ao ar livre como proteção de para-choques, de forma de evitar o 
acúmulo de água parada e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça condena município ao pagamento de indenização à viúva 
• Justiça concede indenização à mulher vítima de fofoca em igreja 
• Ministro do STJ Marco Aurélio Buzzi participa do V Fórum de Mediação e 

Conciliação no TJRJ 
• Clientes ganham indenização por danos morais após presenciarem discussão em 

quiosque do McDonald’s 
• Justiça determina que Estado do Rio faça nova licitação para o serviço de barcas no 

prazo de dois anos 
• Juiz proíbe deslocamento de PMs de Campos para outros municípios 
• Núcleo de Digitalização vai acelerar processos na VEP 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Julgamento afasta diferença entre cônjuge e companheiro para fim sucessório 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fbbf9489414f1cd98325811d0057a977
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/989b9b4fafde54c28325811c005c598c
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45112
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45111
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45110
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45110
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45109
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45109
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/45105
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342982


• Ação coletiva ajuizada por associações abrange apenas filiados até a data de sua 
proposição 

• Incabível HC impetrado em favor de pessoas não identificadas 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Operação Simulacro: negada liberdade a condenados por fraudes previdenciárias 
• Negada retirada de provas em ação penal contra empresa ligada a Law Kin Chong 
• Terceira Turma afasta culpa de médico em evolução rara e não esperada de tumor 
• Repetitivo discute tarifa de gravame eletrônico e seguro de proteção financeira 
• Reconhecida presunção de exclusividade em contrato de representação comercial 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Central irá combater superlotação em unidades para infratores no Rio 
• Método que humaniza depoimento de criança na Justiça vira lei 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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, no tema abaixo. 

 
• Direito do Consumidor 

 
Responsabilidade Civil 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342977
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342977
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342984
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Operação-Simulacro:-negada-liberdade-a-condenados-por-fraudes-previdenciárias
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-retirada-de-provas-em-ação-penal-contra-empresa-ligada-a-Law-Kin-Chong
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-culpa-de-médico-em-evolução-rara-e-não-esperada-de-tumor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-discute-tarifa-de-gravame-eletrônico-e-seguro-de-proteção-financeira
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-presunção-de-exclusividade-em-contrato-de-representação-comercial
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84745-central-ira-combater-superlotacao-em-unidades-para-infratores-no-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84752-metodo-que-humaniza-depoimento-de-crianca-na-justica-vira-lei


Acidente Aéreo 
 

Acidente em Rodovia Administrada por Concessionária de Serviço Público 
 

Agressão a Passageiro por Preposto de Transporte Público 
 

Comércio Eletrônico 
 

Risco da Atividade - Fortuito Interno 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0015115-51.2013.8.19.0212 – rel. Des. José Carlos Varanda dos Santos - j. 
22/02/2017 e p. 02/03/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Lei Estadual nº 7567 de 09/05/2017 - Altera a Lei nº 3.618, de 19/07/2001, que 
torna obrigatória a exibição de fotos, nomes e outras informações relativas às 
crianças e adolescentes desaparecidos, nos locais que menciona. 

 
• Lei Estadual nº 7568 de 09/05/2017 - obriga, aos que utilizam senhas para o 

atendimento ao público, a utilizarem avisos sonoros para atendimento das pessoas 
com deficiencia visual. 

 
• Lei Estadual nº 7570 de 09/05/2017 - dispõe sobre a criação de campanhas 

permanentes de prevenção, combate e controle da mortalidade infantil em todo o 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente-aereo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acid-rod-adm-conc-serv-pub.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/agr-pass-prep-trans-pub.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/comercio-eletronico.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/risco-atividade-fortuito-interno.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/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0015115-51.2013.8.19.0212
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7cd3f9f7f2c02da88325811c005bbbe2
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e1914b9c7ae45f888325811c005c1e33
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7b2ecaa4e3a54ced8325811c005cdb31


• Lei Estadual nº 7571 de 09/05/2017 - trata da divulgação dos preços pagos por 
medicamentos e serviços por parte das organizações sociais e da secretaria 
estadual de saúde. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ assina prorrogação de convênio com Sesi-RJ para atuação em projetos 
sociais 

• 'Música no Palácio' apresenta a pianista Patrícia Glatzl 
• Fórum Nacional de Mediação e Conciliação começa nesta quinta; inscrições 

encerradas 
• Encontro debate sobre mediação e conciliação na solução dos conflitos 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 2ª Turma: Existência de ADI no Supremo não impede tramitação de incidente de 
inconstitucionalidade em outro tribunal 

• 2ª Turma concede prisão domiciliar a condenado que cumpria pena em regime mais 
gravoso 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Confirmada indenização de dano moral a trabalhador exposto a contaminação por 
DDT 

• Município é condenado por remoção não autorizada de homem sepultado como 
indigente 

• Juros de liquidação extrajudicial só podem ser cobrados após pagamento do 
passivo 

• Dispensada exigência de um ano para associação autora de ação civil pública em 
defesa de doentes celíacos 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
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NOTÍCIAS CNJ* 

 
 
 
 

• CNJ retoma julgamentos por meio de sessões virtuais 
• Norma sobre casamento homoafetivo completa quatro anos 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Prevenções Históricas – 1ª Vice-Presidência 
Atualização 

 
Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções Históricas (Imagem 

abaixo).  O quadro completo 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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84750-cnj-retoma-julgamento-de-processos-por-meio-de-sessoes-virtuais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84740-lei-sobre-casamento-entre-pessoas-do-mesmo-sexo-completa-4-anos
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• 0298538-73.2013.8.19.0001 - rel. Des. Flávia Romano de Rezende - j. 05/04/2017 e 
p. 11/04/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (10/05/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 11, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a retomada de cadeira perpétua do Estádio Mário 
Filho, direito real de uso, observância aos direitos e garantias individuais 
assegurados pela Constituição, acarretando a obrigação de indenizar e demora na 
comunicação do falecimento, após identificação de corpo da vítima de homicídio, 
reconhecimento do dano moral in re ipsa. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.441, de 08/05/2017 - Altera a Lei nº 8.069, de 13/07/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para prever a infiltração de agentes de 
polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de 
criança e de adolescente. 

 
• Lei Federal nº 13.440, de 08/05/2017 - Altera o art. 244-A da Lei nº 8.069, de 

13/07/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

• Lei Estadual nº 7566, de 03/05/2017 - dispõe sobre a profissão de condutor de 
ambulância no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 
 
 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FE24B20E28FE215D388F52710BA0DAC3C5061C4F4A43
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http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/accc4782725cc68a8325811c005b4a39


• Inauguração de Núcleo de Digitalização em Benfica vai acelerar processos na Vara 
de Execuções Penais 

• Fraude no metrô: TJ do Rio intima Procuradoria-Geral de Justiça para, se quiser, 
incluir governador Pezão em denúncia 

• Cursos para promoção de magistrados têm nova regra 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Extinta ação que cobrava débitos relacionados a imóvel diplomático argentino 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Repetitivos definirão possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal 
em atraso na entrega de imóvel 

• Dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos continuam presos 
• Juros de mora no descumprimento de obrigação ilíquida incidem apenas a partir da 

citação 
 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça o inteiro teor da Petição Inicial na ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo de 
nº 0004691-23.2017.8.19.0207, bem como a íntegra da Liminar proferida pelo MM. 
Juiz de Direito, Dr. Guilherme Schilling Pollo Duarte, do Juizado Especial do 
Torcedor e dos Grandes Eventos. 

 
A referida petição inicial versa precipuamente pela adoção e implantação de 
sistema tecnológico de verificação biométrica para acesso a estádio, possibilitando 
a identificação dos torcedores infratores já punidos e suspensos dos estádios, de 
modo a viabilizar o impedimento do acesso destes torcedores aos estádios de 
futebol. 
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O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de 
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças. 

 
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 

 
Dados extraídos da movimentação processual no site do PJERJ em 09/05/2017 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0372158-60.2009.8.19.0001 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 21/03/2017 e p. 
23/03/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0215294-81.2015.8.19.0001 - Des (a). Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira - 
Julgamento: 04/05/2017 - Quinta Câmara Criminal 

 
 
 

• 0298589-16.2015.8.19.0001 - Des (a). Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes - 
Julgamento: 02/05/2017 - Sétima Câmara Criminal 

 
 
 

• 0009166-58.2013.8.19.0014 - Des. (a) Antonio Jayme Boente - Julgamento 
21/03/2017 – Primeira Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

• Liminar proíbe grife de usar músicas de Tim Maia em camisetas 
• Justiça nega indenização à cabelereira que usou produto para alisamento em 

crianças 
• Encontro sobre projetos para infância e juventude reúne magistrados e equipes 

técnicas de Núcleos Regionais do TJRJ 
• Caráter preventivo e segurança dos torcedores: trabalho do Juizado do Torcedor é 

elogiado por magistrados 
• Fórum da Emerj debate a influência do medo sobre segurança pública no Brasil 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro rejeita recurso que questionava execução provisória de pena de ex-
subsecretário do RJ 

• Mantida decisão do CNMP sobre abertura de ação para cassar aposentadoria de 
promotor de Justiça do Pará 

• Mantida execução provisória da pena de condenado por roubo a banco que resultou 
em mortes 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Fazenda pública pode ser multada por não fornecer medicamento 
• Suspensas ações que discutem inversão de cláusula penal contra construtora que 

atrasa entrega de imóvel 
• Mantida ordem de prisão contra acusado de golpe milionário que se mudou para os 

EUA 
• Abertura de inventário interrompe prescrição para questões que envolvam disputa 

sobre herança 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
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• Cresce na Justiça número de queixas contra serviços bancários 
• CNJ Serviço: cartórios de capitais devem emitir apostila da Haia 
• Corregedor: é preciso distinguir papéis do Judiciário e do Executivo 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 

Ato Executivo TJ n° 169, de 04/05/2017 - Revoga o Ato Executivo nº 74, de 
19/01/2017, restabelecendo a fluência dos prazos processuais em face da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro a contar de 05/05/2017. 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0056896-05.2016.8.19.0000 - rel. Des. Gilberto Dutra Moreira - j. 18/04/2017 e p. 
20/04/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Decisão autoriza 'Marcha da Maconha' sem apologia ao uso de drogas 
• Juíza homologa criação de Central de Vagas do Degase 
• TJ do Rio promove Oficina de Parentalidade para a preservação dos filhos de 

casais em disputa judicial 
• Homem agredido em estação de trem receberá indenização 
• Concessionária pagará por danos a veículo que atropelou animal na Dutra 
• Réu acusado de participar de milícia na Zona Oeste do Rio foi preso hoje 
• Jovem receberá indenização por perfil falso no Facebook 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Plenário confirma que não é necessária autorização prévia para STJ julgar 
governador 

• Ministro concede prisão domiciliar para mãe de duas crianças 
• Mantida condenação de médico que prescreveu abortivo para acelerar parto e 

causou lesão em bebê 
• Ministra rejeita reclamação de Eduardo Cunha contra lançamento de livro 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Segunda Turma reconhece erro em enunciado e anula questão de concurso 
• Terceira Turma afasta condenação de laboratório farmacêutico acusado por morte 

de paciente 
• Depósitos judiciais estão sujeitos à reposição de expurgos inflacionários, decide 

Corte Especial 
• Repetitivo discute incidência de juros remuneratórios na repetição de indébito em 

contratos de mútuo feneratício 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44536
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44535
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44534
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44534
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44533
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44532
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342480
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342480
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342490
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342478
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342478
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342475
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-reconhece-erro-em-enunciado-e-anula-questão-de-concurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-condenação-de-laboratório-farmacêutico-acusado-por-morte-de-paciente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-condenação-de-laboratório-farmacêutico-acusado-por-morte-de-paciente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Depósitos-judiciais-estão-sujeitos-à-reposição-de-expurgos-inflacionários,-decide-Corte-Especial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Depósitos-judiciais-estão-sujeitos-à-reposição-de-expurgos-inflacionários,-decide-Corte-Especial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-discute-incidência-de-juros-remuneratórios-na-repetição-de-indébito-em-contratos-de-mútuo-feneratício
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-discute-incidência-de-juros-remuneratórios-na-repetição-de-indébito-em-contratos-de-mútuo-feneratício


 
 
 

• Primeiro grau digitaliza 78% dos processos na Justiça do Rio 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 Civil, nos seus respectivos temas. 

 
• Direito Civil 

 
Responsabilidade Civil 

 
Acidente em Estabelecimento de Ensino 

 
Jazigo Perpétuo 

 
Responsabilidade Solidária - Acidente de Trânsito 

 
 

Propriedade 
 

Usucapião Ordinário e Extraordinário 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0004789-84.2010.8.19.0067 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 26/04/2017 e p. 
28/04/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84711-primeiro-grau-digitaliza-78-dos-processos-na-justica-do-rio
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente-estabelecimento-ensino-v2.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2759078/jazigo-perpetuo-v2.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/responsabilidade-solidaria-acidente-transito.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/975306/usucapiao-ordinario-extraordinario-v2.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=0004FA7EEC004C8BD3219E4683F07833286BC5062337132F


 
 
 

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

• Decreto Federal nº 9.044, de 03/05/2017 - Cria o Colégio de Secretários de 
Segurança Pública e o Colégio de Secretários de Justiça e Assuntos Penitenciários 
no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 
• Decreto Federal nº 9.043, de 03/05/2017 - Dispõe sobre a composição e o 

funcionamento do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial - Conmetro. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça determina eleição de nova diretoria da CBDA 
• Violência Doméstica e Sistema de Justiça são temas de Curso de Formação em 

São Gonçalo 
• Juizado Especial do Torcedor determina instalação de biometria nos acessos aos 

estádios 
• Estão abertas inscrições para seleção do curso Especialização em Direito Público e 

Privado 
• Condenado a 52 anos homem que matou a família da ex-mulher 
• Justiça nega indenização à mulher que 'caiu sozinha' na estação de metrô 
• TJRJ inaugura Central de Mediações no Fórum de Itaipava nesta sexta 
• Justiça determina que servidor seja indenizado por cobrança indevida de banco 
• Encontro sobre Mediação e Conciliação será realizado dia 9 de maio no auditório da 

Corregedoria 
• Emerj sedia IV Simpósio Internacional de Identificação Humana por DNA 
• TJRJ promove encontro sobre adoção internacional 
• Justiça realiza audiência de custódia de 40 presos na Cidade Alta 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9044.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9043.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44531
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44530
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44530
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44529
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44529
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44528
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44527
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44526
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44526
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44525
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44524
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44523


 
 

• Suspensa decisão que retirou blog do ar sob pena de prisão de jornalista 
• Liminar permite ao TCE-RJ funcionar com auditores substitutos 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Devolução de peixe vivo ao rio após pesca em local proibido afasta crime ambiental 
• Editora e entrevistador são condenados solidariamente por ofensas ao ex-

presidente Collor 
• Sexta Turma reconhece como ilegal invasão domiciliar em crime de tráfico de 

drogas 
• Igreja Universal terá de indenizar fiel por lesões causadas em “sessão do 

descarrego” 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Cármen Lúcia: “A Lava-Jato não está ameaçada e não estará” 
• Liminar suspende instrução de processo contra juíza trabalhista 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 os atos de suspensão de prazos processuais referentes a abril /2017. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342348
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342347
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Devolução-de-peixe-vivo-ao-rio-após-pesca-em-local-proibido-afasta-crime-ambiental
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Editora-e-entrevistador-são-condenados-solidariamente-por-ofensas-ao-ex–presidente-Collor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Editora-e-entrevistador-são-condenados-solidariamente-por-ofensas-ao-ex–presidente-Collor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-reconhece-como-ilegal-invasão-domiciliar-em-crime-de-tráfico-de-drogas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-reconhece-como-ilegal-invasão-domiciliar-em-crime-de-tráfico-de-drogas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Igreja-Universal-terá-de-indenizar-fiel-por-lesões-causadas-em-
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Igreja-Universal-terá-de-indenizar-fiel-por-lesões-causadas-em-
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84712-carmen-lucia-a-lava-jato-nao-esta-ameacada-e-nao-estara
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84708-liminar-suspende-instrucao-de-processo-contra-juiza-trabalhista


• ATO EXECUTIVO TJ N. 167, DE 28/04/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 166, DE 26/04/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 165, DE 17/04/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 163, DE 06/04/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 161, DE 04/04/2017 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0041383-28.2015.8.19.0001 – rel. Des. Marcelo Lima Buhatem - j. 14/02/2017 e p. 
17/02/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Cedae terá que pagar multa de 40 mil reais por falta de abastecimento 
• TJRJ promove mais uma edição da Feira Orgânica nesta quinta, dia 4 
• Justiça nega liminar contra investigação de agressão no BBB17 
• Desembargadores mantêm decisão de bloquear R$ 100 mil da Cedae 
• Juiz da VEP já havia determinado a permanência de 'Rato' em presídio fora do Rio 
• Conferência em São Paulo mapeará novas formas de acesso à Justiça 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201443&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201324&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201149&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201017&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200950&integra=1
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=201600179618
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44521
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44520
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44519
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44518
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44517
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44604


 
 
 

• 1ª Turma determina perda de mandato do deputado Paulo Feijó (PR-RJ) 
• 2ª Turma afasta prisão preventiva de José Dirceu 

 
Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Sexta Turma nega habeas corpus ao ex-governador Sérgio Cabral 
• Indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do dano 
• Corte rejeita fixação de honorários em ação com acordo e pedido de desistência 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Liberdade de imprensa: Cármen Lúcia cria comissão para mais garantias 
• Conciliação pode ajudar no tratamento adequado dos conflitos previdenciários 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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, nos seus respectivos temas. 

 
• Direito do Consumidor 

 
Relação de Consumo 

 
Direito de Informação Adequada 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342193
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342195
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-nega-habeas-corpus-ao-ex–governador-Sérgio-Cabral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indenização-por-lucros-cessantes-exige-comprovação-objetiva-do-dano
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-rejeita-fixação-de-honorários-em-ação-com-acordo-e-pedido-de-desistência
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84706-carmen-lucia-cria-comissao-para-garantir-liberdade-de-imprensa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84696-conciliacao-pode-ajudar-a-dar-adequado-dos-conflitos-previdenciarios
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/direito-informacao-adequada.pdf


Responsabilidade Civil 
 

Acidente em Parque de Diversão 
 

Cartão de Crédito Recusado/ Bloqueado no Exterior 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0051264-95.2016.8.19.0000 – rel. Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho - j. 
22/02/2017 e p.02/03/2017 

 
 

Fonte: SETOE 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (03/05/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 10, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a falta de qualquer reparo a concessão da 
gratuidade a servidor estadual que está sem receber seus vencimentos de forma 
regular e descabimento da cassação da permissão para exploração do serviço de 
táxi amparada em transação penal celebrada pelo taxista, inocorrência de dano 
moral. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

• Corregedores-gerais assinam a Carta de Porto Alegre do 74º Encoge 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente-parque-diversao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cartao-cred-bloqu-exter.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=00041EA081684A1F3EACF12B2CDC55123613C5060B25410C
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000010
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44516


• Medo da violência e segurança pública: Emerj propõe debate na próxima sexta-feira 
• Museu da Justiça/ Centro Cultural do Poder Judiciário digitaliza processo sobre a 

morte de Juscelino Kubitschek 
• Justiça concede indenização a homem que se acidentou em supermercado 
• Cai liminar da Câmara de Vereadores do Município de Petrópolis 
• TJ condena bancos que negativaram correntista que já havia morrido 
• Biblioteca da EMERJ/TJ amplia horário de funcionamento 
• Justiça manda Detran indenizar dono de motocicleta que foi clonada 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Relator defere progressão para semiaberto a Ramon Hollerbach, condenado na AP 
470 

• Ministro concede liminar para suspender prisão preventiva de Eike Batista 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Campanha da Sadia é considerada abusiva por incentivar consumo de alimentos 
calóricos pelas crianças 

• Valor de financiamento negado por força de inscrição indevida não pode ser 
ressarcido como dano emergente 

• Negado pedido de anulação da marca Ryder registrada no Brasil 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Adoção de criança: um Cadastro Nacional mais transparente e ágil 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44515
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44514
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44513
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44512
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342010
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342010
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=342021
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Campanha-da-Sadia-é-considerada-abusiva-por-incentivar-consumo-de-alimentos-calóricos-pelas-crianças
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Campanha-da-Sadia-é-considerada-abusiva-por-incentivar-consumo-de-alimentos-calóricos-pelas-crianças
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Valor-de-financiamento-negado-por-força-de-inscrição-indevida-não-pode-ser-ressarcido-como-dano-emergente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Valor-de-financiamento-negado-por-força-de-inscrição-indevida-não-pode-ser-ressarcido-como-dano-emergente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-anulação-da-marca-Ryder-registrada-no-Brasil
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84692-adocao-de-crianca-um-cadastro-nacional-mais-transparente-e-agil


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 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0017838-58.2017.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 26/04/2017 e p. 
28/04/2017 

 
 

Fonte: DICAC 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0023992-88.2014.8.19.0003 - Des(a). Kátia Maria Amaral Jangutta - Julgamento: 
18/04/2017 - Segunda Câmara Criminal 

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=0004DCFEE9B72A3CB6E883DBA2A75508B67EC506240D2D32
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00349


 
 
 

• 0209831-61.2015.8.19.0001 - Des(a). Joaquim Domingos De Almeida Neto - 
Julgamento: 18/04/2017 - Sétima Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.439, de 27/04/2017 - Cria o Programa Cartão Reforma e dá outras 
providências. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Empresa aérea terá que indenizar em R$ 10 mil casal que perdeu voo 
• Fórum Reginal do Méier receberá Oficina de Parentalidade na sexta, dia 5 
• Crianças do projeto 'Lutando por vidas' conhecem o TJRJ 
• Juíza determina desocupação de residências do Complexo do Alemão 
• Acusado de feminicídio é condenado a 24 anos de reclusão 
• Justiça rejeita afastamento da promotora no caso do embaixador grego 
• TJRJ realiza progressão/promoção de 55 servidores 
• Sistema virtual do CNJ garante mediação entre consumidores e empresas 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF decide que terreno de marinha em ilha com sede de município é da União 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00075
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13439.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44511
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44318
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44509
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44510
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44702
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341922


• Teto constitucional incide em cada cargo nos casos em que é permitida a 
acumulação, decide STF 

• Procurador-geral pede intervenção federal no Rio de Janeiro por crise no TCE-RJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Revisão de benefício complementar deve respeitar equilíbrio atuarial do fundo de 
pensão 

• Terceira Turma restabelece sentença que fixou em R$ 300 mil indenização a 
menino vítima de queimadura em restaurante 

• Responsabilização subsidiária de sócios não se aplica a associação civil 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Investimento no 1º grau é aposta da Justiça fluminense contra crise 
• Um quarto dos presídios para mulheres está em péssimo estado 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341877
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341877
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341990
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Revisão-de-benefício-complementar-deve-respeitar-equilíbrio-atuarial-do-fundo-de-pensão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Revisão-de-benefício-complementar-deve-respeitar-equilíbrio-atuarial-do-fundo-de-pensão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-restabelece-sentença-que-fixou-em-R$-300-mil-indenização-a-menino-vítima-de-queimadura-em-restaurante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-restabelece-sentença-que-fixou-em-R$-300-mil-indenização-a-menino-vítima-de-queimadura-em-restaurante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Responsabilização-subsidiária-de-sócios-não-se-aplica-a-associação-civil
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84680-investimento-no-1-grau-e-aposta-da-justica-fluminense-contra-crise
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84685-um-quarto-dos-presidios-para-mulheres-esta-em-pessimo-estado2
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


 
JULGADOS INDICADOS* 

 
• 0010858-32.2016.8.19.0000 – rel. Des. Cristina Teresa Gaulia, j. 25/04/2017 e p. 

27/04/2017 
 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.438, de 26/04/2017 - Altera a Lei nº 8.069, de 13/07/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para tornar obrigatória a adoção pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) de protocolo que estabeleça padrões para a 
avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças. 

 
• Medida Provisória nº 776, de 26/04/2017 - Altera a Lei nº 6.015, de 31/12/1973, que 

dispõe sobre os registros públicos. 
 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Mais de 50 imóveis serão leiloados nesta sexta-feira no Tribunal de Justiça do Rio 
• 'Luzes da Ribalta', de Charles Chaplin, com piano ao vivo no CCPJ-Rio 
• Mais de 70% da primeira instância do TJ do Rio já aderiu ao processo eletrônico 
• Nova decisão estabelece prazos para climatização da frota de ônibus municipais 

que circulam no Rio 
• Decretada a prisão de envolvidos na morte de PM em blitz da Lei Seca 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047D496F9DE645F987B8553F4133A30DECC50623016005
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13438.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv776.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44508
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44507
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44250


 
• Determinado arresto de R$ 244 milhões nas contas do Estado do RJ 
• Plenário define tese de repercussão geral sobre responsabilidade de entes públicos 

em terceirização 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Para Quinta Turma, é nula prova obtida a partir da escuta não autorizada de ligação 
em viva-voz 

• Correção dos benefícios de previdência privada foi desvinculada do salário mínimo 
antes da Constituição de 88 

• Sem prova de agravamento de risco, seguradora terá de cobrir acidente com 
transformador 

• Estado de São Paulo deverá fornecer banho quente a presidiários 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Cursos on-line oferecidos pelo CNJ estão com inscrições abertas 
• Judiciário intensifica combate ao tráfico humano internacional 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de 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. 

 
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 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341821
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341719
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341719
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Quinta-Turma,-é-nula-prova-obtida-a-partir-da-escuta-não-autorizada-de-ligação-em-viva–voz
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Quinta-Turma,-é-nula-prova-obtida-a-partir-da-escuta-não-autorizada-de-ligação-em-viva–voz
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Correção-dos-benefícios-de-previdência-privada-foi-desvinculada-do-salário-mínimo-antes-da-Constituição-de-88
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Correção-dos-benefícios-de-previdência-privada-foi-desvinculada-do-salário-mínimo-antes-da-Constituição-de-88
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sem-prova-de-agravamento-de-risco,-seguradora-terá-de-cobrir-acidente-com-transformador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sem-prova-de-agravamento-de-risco,-seguradora-terá-de-cobrir-acidente-com-transformador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estado-de-São-Paulo-deverá-fornecer-banho-quente-a-presidiários
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84682-cursos-online-oferecidos-pelo-cnj-estao-com-inscricoes-abertas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84681-judiciario-intensifica-combate-ao-trafico-humano-internacional


agilizando a prestação jurisdicional. Atualizado mensalmente pela Equipe do 
Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento. 

 
Acesse o Banco de Sentenças na página inicial do Banco do Conhecimento 

 

 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0028452-79.2014.8.19.0210 – rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 25/04/2017 e p. 
27/04/2017 

 
 

Fonte: Vigésima Segunda Câmara Cível 
 
 
 
 

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

• Justiça faz nesta quinta-feira, 27, a terceira audiência no caso do embaixador grego 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/banco-sentencas.pdf
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=0004BA5EA22EBB520EBE573B201FDA424E59C506232C122D
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44506


• Estreia de fórum da EMERJ sobre Biodireito debate Testamento Vital 
• Nova Iguaçu terá de indenizar família em R$ 150 mil por negligência médica 
• Processo de fraude no Fuspom é suspenso por 6 meses para comprovar delação 
• Desembargador explica decisão sobre Edifício Liberdade 
• Antigo Palácio da Justiça abre as portas para visita neste sábado 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Universidades públicas podem cobrar por curso de especialização 
• 2ª Turma: Execução individual de ação coletiva julgada no STF deve ser feita na 

primeira instância 
• Descumprimento de colaboração premiada não justifica nova prisão preventiva, 

decide 2ª Turma 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Motoqueiro atingido pela porta de carro quando trafegava no “corredor” será 
indenizado 

• Execução unificada de títulos de crédito distintos só é permitida com identidade de 
credor e devedor 

• Contrato de alienação fiduciária só se consolida após entrega dos veículos 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Plenário julga demissão de juiz e concurso para cartório 
• CNJ analisa viabilidade da calculadora da correção monetária 
• Justiça usa educação para reduzir machismo e violência doméstica 
• Corregedoria do CNJ discute melhorias em cadastros da infância 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44419
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44248
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44247
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44246
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44245
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341686
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341573
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341573
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341572
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341572
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Motoqueiro-atingido-pela-porta-de-carro-quando-trafegava-no-
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Motoqueiro-atingido-pela-porta-de-carro-quando-trafegava-no-
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Execução-unificada-de-títulos-de-crédito-distintos-só-é-permitida-com-identidade-de-credor-e-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Execução-unificada-de-títulos-de-crédito-distintos-só-é-permitida-com-identidade-de-credor-e-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Contrato-de-alienação-fiduciária-só-se-consolida-após-entrega-dos-veículos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84679-plenario-julga-demissao-de-juiz-e-concurso-para-cartorio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84678-cnj-analisa-viabilidade-da-calculadora-da-correcao-monetaria
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84677-justica-usa-educacao-para-reduzir-machismo-e-violencia-domestica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84676-reformulacao-dos-cadastros-da-infancia-da-corregedoria-do-cnj-avanca


 
 

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, nos ramos do Direito Penal e Direito Processual Penal, nos seus 
respectivos temas. 

 
• Direito Penal 

 
Leis Extravagantes / Especiais 

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

 
Crimes contra as Relações de Consumo 

 
 

• Direito Processual Penal 
 

Execução Penal 
 

Transferência para Presídio Federal de Segurança Máxima 
 

Posse de Celular no Interior de Presídio 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0043138-25.2008.8.19.0004 – rel. Des. Mauricio Caldas Lopes, j. 19/04/17 e p. 
20/04/17 

 
 

Fonte: SETOE 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/conversao-pena-privativa-liberdade-restritiva-direito.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/crimes-contra-relacoes-consumo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/transferencia-presidio-federal.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/posse-celular-interior-presidio.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=0004C4247620167F92BEA9498E0B4E014C44C5062038070D


Comunicamos que hoje (26/04) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 05, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto à impossibilidade do afastamento da majorante do 
repouso noturno, no crime de furto, face ao monitoramento por câmeras 24 horas e 
absolvição do réu na violência doméstica, fato isolado na vida do casal, retomada 
da relação afetiva, valorização dos laços familiares e afetivos. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

• Magistrados do TJRJ participam de evento de Boas Práticas na Bahia 
• Uni-Duni-Tê: alunos de escola municipal em Jacarepaguá debatem sobre violência 
• Emerj e Fiocruz iniciam curso de mestrado em Justiça e Saúde para magistrados 
• Presidente do TJRJ e magistrados debatem crise fiscal estadual 
• Justiça nega pedido da Odebrecht contra decisão do TCE 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma revoga liminar que suspendia prisão do goleiro Bruno 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Ecad pode cobrar direitos autorais mesmo quando intérpretes são os próprios 
autores das obras 

 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44417
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44244
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44243
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44242
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44241
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341516
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ecad-pode-cobrar-direitos-autorais-mesmo-quando-intérpretes-são-os-próprios-autores-das-obras
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ecad-pode-cobrar-direitos-autorais-mesmo-quando-intérpretes-são-os-próprios-autores-das-obras


 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Precedentes 
(Repercussão Geral, Recursos Repetitivos, IRDR, IAC...) 

 
Comunicamos a atualização dos quadros dos Recursos Repetitivos do STJ e 
Repercussões Gerais do STF no Banco do Conhecimento, na página inicial e em 
Consultas no site Institucional. Ambos elaborados pela Equipe do Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes da 3ª Vice-Presidência. 

 
Navegue na página e acesse os Precedentes. 

 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0252174-72.2015.8.19.0001 – rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, p. 18/04/17 e 
24/04/17 

 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0018190-65.2012.8.19.0008 - Des(a). Suimei Meira Cavalieri - Julgamento: 
11/04/2017 - Terceira Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044F2476262C0FA5B22F00960B444DE510C5062016455A
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00380


• Decreto Federal nº 9.036, de 20/04/2017 - Dispõe sobre a priorização de políticas 
de fomento aos projetos de empreendimentos públicos dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. 

 
• Decreto Federal nº 9.034, de 20/04/2017 - Altera o Decreto nº 7.824, de 11/10/2012, 

que regulamenta a Lei nº 12.711, de 29/08/2012, que dispõe sobre o ingresso nas 
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Emerj recebe Simpósio Internacional de DNA 
• Interrogatórios sobre fraudes no Fundo de Saúde da PM continuam nesta terça, 25 
• Eduardo Cunha tem recurso negado após ser chamado de 'Coisa Ruim' 
• Juizados Especiais Cíveis receberam 30 mil ações contra empresas em março 
• Auditoria da Justiça Militar ouve acusados de fraudar Fundo de Saúde da PM do 

Rio 
• Cobrança de taxas a donos de cadeiras perpétuas no Maracanã é ilegal 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF analisará regras do RGPS para averbação de tempo de serviço insalubre de 
servidores 

• Estrangeiro residente no país tem direito à concessão de benefício assistencial, 
decide STF 

• Ministro concede extensão em HC para ex-diretor da Petrobras Renato Duque 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Negado pedido de liminar a Adriana Ancelmo para suspender processo 
• Ministro determina suspensão de reintegração de posse em Mata do Isidoro (MG) 
• Mantida condenação de servidora e vigilante por desvio de R$ 1 milhão em 

medicamentos 
• Não cabe ao juízo da recuperação decidir sobre busca e apreensão de produto de 

terceiro em depósito em armazém da empresa recuperanda 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9036.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9034.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44317
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44240
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44316
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44234
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44239
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44239
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44238
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341319
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341319
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341292
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341292
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341289
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liminar-a-Adriana-Ancelmo-para-suspender-processo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-determina-suspensão-de-reintegração-de-posse-em-Mata-do-Isidoro-(MG)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-de-servidora-e-vigilante-por-desvio-de-R$-1-milhão-em-medicamentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-de-servidora-e-vigilante-por-desvio-de-R$-1-milhão-em-medicamentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-cabe-ao-juízo-da-recuperação-decidir-sobre-busca-e-apreensão-de-produto-de-terceiro-em-depósito-em-armazém-da-empresa-recuperanda
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-cabe-ao-juízo-da-recuperação-decidir-sobre-busca-e-apreensão-de-produto-de-terceiro-em-depósito-em-armazém-da-empresa-recuperanda


 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Lei torna depoimento especial obrigatório em todo o país 
• CNJ Serviço: como funciona a Justiça Eleitoral? 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça o inteiro teor da Petição Inicial na Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo de 
nº 0083167-14.2017.8.19.0001, que tramita no Juízo da 4ª Vara Empresarial da 
Comarca da Capital. 

 
A referida petição inicial versa precipuamente sobre a “veiculação de ofertas e 
descontos no site da Nextel Telecomunicações acessíveis aos consumidores que 
ainda não são seus clientes.” 

 
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de 
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças. 

 
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 

 
Dados extraídos da movimentação processual no site do PJERJ em 19/04/2017 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

Divulgação dos acórdãos indicados nas Representações de Inconstitucionalidade, 
nos termos do Artigo 103º, § 3º- do RITJ. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84640-lei-torna-depoimento-especial-obrigatorio-em-todo-o-pais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84651-cnj-servico-como-funciona-a-justica-eleitoral
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=20170010668361&FORMA=1&SEF=1&JOB=11205&PAL=&CNJ=20170010668361
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


 
Nº do processo Nome do Relator Resumo da Ementa 
0041124-70.2014.8.19.0000 
j. 19/09/16 e p. 22/09/16 

Des. Carlos Eduardo da 
Fonseca Passos 

Representação de 
Inconstitucionalidade. 
Emenda à Lei Orgânica 
Municipal de Volta Redonda 
nº 56/14. Instituição de 
autorização prévia, pela Casa 
Legislativa, sobre a 
majoração da tarifa de 
serviços públicos. 
Interferência indevida na 
organização e no 
funcionamento da 
Administração Municipal. 
Atribuição privativa do Chefe 
do Executivo para execução 
de serviços públicos e 
definição da política tarifária. 
Matéria de natureza 
tipicamente administrativa. 
Ofensa ao princípio da 
separação, independência e 
harmonia dos poderes. 
Inconstitucionalidade 
reconhecida, por violação aos 
artigos 7º e 243, da Carta 
Estadual. Possibilidade, 
contudo, da obrigação de 
envio prévio dos critérios 
adotados para o reajuste com 
vistas à ampla divulgação à 
população. 
Procedência parcial da 
representação, com o 
reconhecimento da 
inconstitucionalidade apenas 
do inciso II, do diploma 
impugnado. 
Leia mais... 

 
 

Fonte: SETOE 
 
 
 
 

(*) 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=00046E2323450623A4D3865AF25C3C5E594BC5044E0C2E54
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400700091


 
NOTÍCIAS TJRJ* 

 
 

• Justiça decide que Duty Free não ficará isento de imposto temporário 
• Irmã de PM acusado da morte do embaixador é presa por coação de testemunha 
• Queimados terá de indenizar estudante por acidente em quadra de colégio 
• Semana de Mediação em nova Iguaçu tem palestra sobre violência doméstica 
• Ex-prefeito de Araruama é probido de entrar na prefeitura 
• Fórum apresenta os desafios da Infância e Juventude no Brasil 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Conselhos profissionais não estão sujeitos ao regime de precatórios 
• STF decide que juros de mora incidem sobre obrigações de RPV e precatórios 
• Plenário aprova tese sobre cobrança de IPTU de empresa privada que aluga imóvel 

público 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Para o STJ, novo CPC não eliminou figura do revisor em seus processos 
• Corte Especial confirma afastamento de conselheiros do Tribunal de Contas do Rio 
• Mantida prisão preventiva de ex-subsecretário adjunto de comunicação de Cabral 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Liminar suspende recursos repetitivos nos Juizados especiais 
• Antiguidade não garante ocupação de cargo de direção 
• Estatística exata vai ampliar o combate à violência doméstica 
• Fórum: Novos juízes precisam dar atenção à infância e juventude 

 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44237
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44236
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44235
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44233
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44232
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44505
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341156
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341137
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341140
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341140
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-o-STJ,-novo-CPC-não-eliminou-figura-do-revisor-em-seus-processos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-confirma-afastamento-de-conselheiros-do-Tribunal-de-Contas-do-Rio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-preventiva-de-ex–subsecretário-adjunto-de-comunicação-de-Cabral
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84649-liminar-suspende-recursos-repetitivos-nos-juizados-especiais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84648-antiguidade-nao-garante-ocupacao-de-cargo-de-direcao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84645-estatistica-precisa-vai-ampliar-o-combate-a-violencia-domestica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84647-e-preciso-sensibilizar-novos-juizes-para-infancia-e-juventude-diz-conselheiro


 
Fonte: Agência CNJ de Notícias 

 
 
 

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, nos seus respectivos temas. 

 
• Direito do Consumidor 

 
Contratos 

 
Superendividamento 

 
 

Responsabilidade Civil  
 

Erro Médico de Hospital Particular 
 

Supermercado - Acidentes 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0054616-61.2016.8.19.0000 – rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 
18/04/17 e 20/04/17 

 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/superendividamento-3.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/erro-medico-hospital-particular.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/supermercado-acidentes.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=0004DBF65E291EED74F619C3455843B5D3C1C50620186015


 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7551, de 12/04/2017 - dispõe sobre a obrigação de hospitais, 
clinicas, consultórios e similares a informar aos pacientes em tratamento de câncer 
que a reconstrução da mama retirada é feita de forma gratuita nos hospitais 
públicos do estado. 

 
• Lei Estadual nº 7552, de 12/04/2017 - altera o § 6º do art. 5º da Lei nº 2.877 de 

22/12/1997, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos 
automotores (IPVA). 

 
• Lei Estadual nº 7553, de 12/04/2017 - proíbe o desconto em conta dos empréstimos 

consignados contraídos por servidores ativos e inativos, aposentados e 
pensionistas, na forma que menciona. 

 
• Lei Estadual nº 7554, de 17/04/2017 - dispõe sobre alteração da Lei nº 7289 de 

30/05/2016 que versa sobre o Estatuto da Polícia Militar do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7555, de 17/04/2017 - proíbe as empresas fabricantes e 

revendedoras de rodas e pneus de efetivarem a venda casada dos produtos 
comercializados com outros serviços oferecidos. 

 
 
 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça afasta filha de prefeito nomeada secretária em Casimiro de Abreu 
• TJRJ nega aumento de multa para climatização de ônibus 
• PMs acusados de execução em Acari responderão a processo em liberdade 
• Justiça concede indenização por queda na escola 
• Infrator pode ajudar instituição de caridade 
• Justiça suspende recursos contra o Uber e espera julgamento sobre 

constitucionalidade de lei 
• Ex-BBB pede habeas corpus contra investigação da Delegacia da Mulher de 

Jacarepaguá 
• Justiça vai prosseguir com audiência no caso do embaixador grego nesta quinta-

feira, dia 20 
• Groupon terá de indenizar consumidora por cancelar viagem 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/38cf0fb44f8ff9ef83258106006d5b00
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8244ba8e9ba5abc983258106006d9376
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/70168024bf3f72c483258106006dddb5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/1c8a55a3da524c9d83258106006e2c3e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/20a7174f9e6a317583258106006e9d44
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44231
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44230
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44229
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44228
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44227
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44227
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44226


 
 

• 2ª Turma extingue processo contra réu que teve casa vasculhada por policiais sem 
mandado judicial 

• Cumprimento de pena em estabelecimento similar a colônia penal não afronta SV 
56 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Afastadas medidas contra vice do Facebook por negativa de quebra de sigilo do 
WhatsApp 

• Negado pedido de liberdade ao empresário Eike Batista 
• Repetitivo sobre contratos bancários tem mais dois recursos afetados 
• Gravação de audiência de custódia não exime juiz de fundamentar prisão por 

escrito 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Mutirão do Júri planeja julgar 150 crimes contra vida em Campos (RJ) 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341024
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341024
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341032
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=341032
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastadas-medidas-contra-vice-do-Facebook-por-negativa-de-quebra-de-sigilo-do-WhatsApp
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastadas-medidas-contra-vice-do-Facebook-por-negativa-de-quebra-de-sigilo-do-WhatsApp
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-ao-empresário-Eike-Batista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-sobre-contratos-bancários-tem-mais-dois-recursos-afetados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Gravação-de-audiência-de-custódia-não-exime-juiz-de-fundamentar-prisão-por-escrito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Gravação-de-audiência-de-custódia-não-exime-juiz-de-fundamentar-prisão-por-escrito
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84634-mutirao-do-juri-planeja-julgar-150-crimes-contra-vida-em-campos-rj


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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

Divulgação dos acórdãos indicados nas Representações de Inconstitucionalidade, 
nos termos do Artigo 103º, § 3º- do RITJ. 

 
 
Nº do processo Nome do Relator Resumo da Ementa 
0006346-79.2011.8.19.0000 
j. 23/11/2015 
p. 05/07/2016 
 
 
0008654-88.2011.8.19.0000 

Des. Maldonado de Carvalho Representação de 
Inconstitucionalidade. 
Município de Rio das Ostras 
Lei nº 1.319/2009. 
Instalação de sistema de 
monitoramento e gravação 
eletrônica de imagens através 
de circuito fechado de 
televisão em 
estabelecimentos financeiros. 
Violação aos arts. 183, 214, 
215 e 358, I e II, todos da 
Constituição Estadual. Dever 
concorrente da União e do 
Estado de preservar a ordem 
pública e a incolumidade das 
pessoas e do patrimônio. 
Acolhimento, com produção 
de efeitos ex tunc. 

0020245-08.2015.8.19.0000 
j. 29/08/2016 
p. 01/09/2016 

Des. Ricardo Rodrigues 
Cardozo 

Arguição de 
Inconstitucionalidade do 
art.14, XX, da Lei Estadual 
n°2.657/1996, que estabelece 
que a alíquota do ICMS em 
operação com gasolina e 
álcool carburante é de 30%. 
Alíquota que não se mostra 
dissociada do grau de 
essencialidade da 
mercadoria, nem se distancia 
significativamente do patamar 
médio adotado pelos demais 
Estados da Federação. 
Ausência de violação ao 
princípio da essencialidade. 
Arguição não acolhida. 

0041124-70.2014.8.19.0000 
j. 19/09/2016 
p. 22/09/2016 

Des. Antonio Saldanha 
Palheiro 

Representação de 
Inconstitucionalidade. 
Emenda à Lei Orgânica 

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=201100700007
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201100700011
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004360AF8459AA467D1492AB9D836DA5635C505315F0E15
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046E2323450623A4D3865AF25C3C5E594BC5044E0C2E54


Municipal de Volta Redonda 
n° 56/14. Instituição de 
autorização prévia, pela Casa 
Legislativa, sobre a 
majoração da tarifa de 
serviços públicos. 
Interferência indevida na 
organização e no 
funcionamento da 
Administração Municipal. 
Atribuição privativa do Chefe 
do Executivo para execução 
de serviços públicos e 
definição da política tarifária. 
Matéria de natureza 
tipicamente administrativa. 
Ofensa ao princípio da 
separação, independência e 
harmonia dos poderes. 
Inconstitucionalidade 
reconhecida, por violação aos 
artigos 7° e 243, da Carta 
Estadual. Possibilidade, 
contudo, da obrigação de 
envio prévio dos critérios 
adotados para o reajuste com 
vistas à ampla divulgação à 
população. 
Procedência parcial da 
representação, com o 
reconhecimento da 
inconstitucionalidade apenas 
do inciso II, do diploma 
impugnado. 

 
 

Fonte: SETOE 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (19/04/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 09, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados quanto a responsabilidade do transportador por acidente 
com ônibus provocado por desentendimento entre motorista e passageiro, 
considerado fato previsível e passível de ensejar dano moral e situação vexatória e 
humilhante provocada ao portador de nanismo, face a inacessibilidade ao caixa 
eletrônico, reconhecido o dano moral. 

 
 

Outrossim, publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 
das Turmas Recursais nº 03, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
relativos a cessão de crédito a terceiro, negativação do nome, litigância de má fé 
com condenação de advogado, reconhecimento da inexistência de solidariedade e 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000009
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000003
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000003


instituição bancária, depósito bancário feito em caixa eletrônico não compensado, 
hipossuficiência técnica, restituição da diferença com aplicação de juros e correção 
monetária. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 57                   Divulgado em 18/04/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Prefeitura desiste de recurso e trecho da Ciclovia Tim Maia segue interditado 
• Liminar obriga Nilópolis a remover corpos para cemitério municipal 
• Desembargador debate incentivos fiscais em evento da Firjan 
• Tribunal recebe comissão para tratar da aceleração de cobrança da Dívida Ativa 
• 'Música no Palácio' recebe o Quinteto de Metais MP5 
• TJRJ declara inconstitucional lei que proíbe 'ideologia de gênero' em escolas 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Rejeitada denúncia contra deputado Marco Tebaldi por dispensa ilegal de licitação 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Para Quinta Turma, pena restritiva de direitos não admite execução provisória 
• Afastada insignificância na importação de sementes de maconha pelo correio 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44225
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44415
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44224
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44223
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44414
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340956
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Quinta-Turma,-pena-restritiva-de-direitos-não-admite-execução-provisória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-insignificância-na-importação-de-sementes-de-maconha-pelo-correio


NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Mulher presa não pode estar algemada durante o período do parto 
• Ressocializar presos é mais barato do que mantê-los em presídios 
• Corregedorias têm até junho para fazer CPF de criança e adolescente 
• Fórum da infância e juventude debate mudanças em cadastros do CNJ 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0008732-72.2017.8.19.0000 – rel. Des. Maria Regina Nova, j. 11/04/2017 e p. 
17/04/2017 

 
 

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0311598-45.2015.8.19.0001 - Des(a). Luiz Noronha Dantas - julgamento: 
04/04/2017 - Sexta Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84641-mulher-presa-nao-pode-estar-algemada-durante-o-periodo-do-parto
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84606-apac-onde-ressocializar-preso-custa-menos-do-que-nos-presidios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84616-corregedorias-tem-ate-junho-para-fazer-cpf-de-crianca-e-adolescente
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84628-forum-da-infancia-e-juventude-debate-mudancas-em-cadastros-do-cnj
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=0004024B388513165E3C9624FE97F3916F2DC5061E244E4D
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F6ADF5196B1F78A097D51FB5A7B11453C5061C0A0B26


 
 
 

Boletim do Serviço de Difusão no 56                   Divulgado em 17/04/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.436, de 12/04/2017 - Altera a Lei nº 8.069, de 13/07/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), para garantir o direito a acompanhamento e 
orientação à mãe com relação à amamentação. 

 
• Lei Federal nº 13.434, de 12/04/2017 - Acrescenta parágrafo único ao art. 292 do 

Decreto-Lei nº 3.689, de 03/10/1941 (Código de Processo Penal), para vedar o uso 
de algemas em mulheres grávidas durante o parto e em mulheres durante a fase de 
puerpério imediato. 

 
• Decreto Federal de 12/04/2017 - Concede indulto especial e comutação de penas 

às mulheres presas que menciona, por ocasião do Dia das Mães, e dá outras 
providências. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça vai ouvir nesta terça testemunhas e três envolvidos na morte do embaixador 
grego 

• Feira no Fórum Central terá produtos orgânicos e naturais 
• Júri do 'Serial Killer da Baixada' é adiado a pedido do MP 
• TJRJ determina que diretoria do Vasco apresente relação de eleitores de 2014 
• Igualdade de gêneros na nova magistratura do TJRJ 
• Primeira Instância: a mola mestre do Judiciário do Rio 
• Antiquário terá de indenizar Chico Buarque, Marieta e filhas por ofensa no 

Instagram 
• Novas instalações das varas cíveis do Fórum Central agradam a magistrados e 

servidores 
• Juíza pede ação de autoridades de Santa Catarina contra a Farra do Boi 
• Cai a liminar que proibia Riocard e Fetranspor de reter créditos de passagens 
• Justiça manda afastar administração da Bio-Rio por irregularidade nas contas 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13434.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Dsn/Dsn14454.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44222
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44222
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44221
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44413
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44110
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44216
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44215
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44220
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44220
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44217
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44217
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44218
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44219
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44214


 
• Negada prisão domiciliar a advogado acusado de corrupção passiva 
• Negado trâmite a HC de casal acusado de participar de quadrilha de abortos ilegais 
• Procurador-geral da República questiona decreto estadual que reduziu APA de 

Tamoios (RJ) 
• Questionada emenda constitucional que autoriza uso de depósitos judiciais para 

pagamento de precatórios 
 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ mantém aposentadoria compulsória de juiz de Pernambuco 
• APAC: método de ressocialização de preso reduz reincidência ao crime 
• Crise dos presídios: as providências do CNJ 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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, nos ramos do Direito Processual Penal e do Direito 
Administrativo, nos seus respectivos temas. 

 
• Direito Processual Penal 

 
Prova 

 
Roubo Qualificado - Desnecessidade de Prova Pericial 

 
Depoimento de Autoridades Policiais 

 
 

• Direito Administrativo 
 

Responsabilidade Civil do Estado 
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340824
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340697
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340703
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340703
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340700
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340700
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84627-cnj-mantem-aposentadoria-compulsoria-de-juiz-de-pernambuco
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84625-apac-metodo-de-ressocializacao-de-preso-reduz-reincidencia-ao-crime
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84618-crise-dos-presidios-no-norte-cnj-esta-atento
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/roubo-quali-neces-prova.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/depo-autor-policiais.pdf


Descarga Elétrica 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0009171-92.2004.8.19.0209 - rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira - j. 
26/10/2016 e p. 06/02/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 55                   Divulgado em 12/04/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.432, de 11/04/2017 - Dispõe sobre o exercício da profissão de 
detetive particular. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Vítimas de acidente no carnaval do Rio processam a Unidos da Tijuca e a Liesa 
• Corregedoria promove mutirão de mediação com concessionárias 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/Descarga-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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041834A69B4732882542F8B787ABA2FEA8C5054B4B1B27
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13432.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44213
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44314


 
 

• Íntegra do voto do ministro Alexandre de Moraes em recurso sobre greve de 
policiais civis 

• Ministro concede liberdade a mães presas para assegurar proteção a filhos 
menores de idade 

• Negado pedido de soltura do empresário Eike Batista 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Após uma década, especialistas divergem sobre futuro da Lei de Drogas 
• Rejeitado pedido de produção de provas em ação penal contra ex-presidente Lula 
• Prazos são prorrogados em virtude da Semana Santa 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Cármem Lúcia defende união da sociedade para reintegrar os presos 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 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.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340650
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340650
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340632
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340632
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340613
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Após-uma-década,-especialistas-divergem-sobre-futuro-da-Lei-de-Drogas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-pedido-de-produção-de-provas-em-ação-penal-contra-ex–presidente-Lula
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazos-são-prorrogados-em-virtude-da-semana-santa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84619-carmem-lucia-defende-uniao-da-sociedade-para-reintegrar-os-presos
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0002173-58.2013.8.19.0059 - rel. Des. Gilberto Guarino – j. 05/04/2017 e p. 
11/04/2017 

 
• 0054319-88.2015.8.19.0000 - rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 10/03/2017 

e p.15/03/2017 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que hoje (12/04/2017) foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 08, tendo sido selecionados, 
dentre outros, julgados reconhecendo a ilegalidade da exoneração de cargo em 
comissão de gestante, em razão do direito à estabilidade provisória e proteção à 
maternidade e nascituro; e obrigação do município de disponibilizar mediador 
habilitado para acompanhamento de menor com Transtorno do Espectro Autista 
durante o período escolar. 

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

 
 
 
 

Boletim do Serviço de Difusão no 54                   Divulgado em 11/04/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7549 de 10/04/2017 - dispõe sobre a elaboração de estatística 
sobre a violência contra a criança e o adolescente, na forma que especifica. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Fórum discutirá mediação digital nas demandas de consumo 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201729600445
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500260023
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000008
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d023e8c10fade85883258106006cef8e
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44412


• Desembargadora visita projeto de Justiça Itinerante em reserva indígena 
• Justiça condena Município do Rio a pagar R$50 mil a gestante que teve direito de 

abortar recusado 
• Escritório Arnold Wald é nomeado administrador judicial único da Oi 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Feriado da Semana Santa suspende prazos processuais no STF 
• Liminar suspende decisão que autorizou pagamento de honorários contratuais por 

RPV 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Prazos são prorrogados em virtude da Semana Santa 
• Terceira Turma reconhece nulidade de citação recebida por porteiro antes do novo 

CPC 
• ISS não incide sobre produção de vídeos por encomenda 
• Para Terceira Turma, há concurso de ações para alegação de nulidade absoluta 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Conciliação antes do processo contribui para desafogar a Justiça 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44411
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44313
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44313
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44107
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340519
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340529
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340529
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazos-são-prorrogados-em-virtude-da-semana-santa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-nulidade-de-citação-recebida-por-porteiro-antes-do-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-nulidade-de-citação-recebida-por-porteiro-antes-do-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/ISS-não-incide-sobre-produção-de-vídeos-por-encomenda
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-há-concurso-de-ações-para-alegação-de-nulidade-absoluta
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84612-conciliacao-antes-do-processo-contribui-para-desafogar-a-justica


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 Civil, nos seus respectivos temas. 

 
• Direito Civil 

 
Condomínio Edilício 

 
Critério de Rateio Das Despesas 

 
Posse de Celular no Interior de Presídio 

 
 

Direitos da Personalidade 
 

Registro Civil - Alteração 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0007145-90.2005.8.19.0014 – Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 15/03/2017 e p. 
17/03/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 53                   Divulgado em 10/04/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7549, de 06/04/2017 - Estabelece princípios, fundamentos e 
diretrizes para a educação, o desenvolvimento de capacidades, a mobilização social 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/criterio-rateio-despesas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/posse-celular-interior-presidio.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2759078/registro-civil-alteracao.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=0004AC79CFBD0259829568A5B1C850CC01D8C5061153465E
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/88d56806c582b5ee832580ff0064bdc1


e a informação para a gestão integrada de recursos hídricos no sistema estadual de 
gerenciamento de recursos hídricos. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• VI Encontro da Central de Penas e Medidas Alternativas debateu medidas de 
ressocialização e prestação de serviços comunitários 

• Detran-RJ terá de devolver carteira a motorista punido por ingerir bombom de licor 
• Desembargador do TJ participa de Seminário de Mediação da Polícia Civil 
• Parceria entre TJRJ, órgãos públicos e empresas dá oportunidade de estágio a 

jovens infratores 
• Emerj sedia seminário sobre Justiça Restaurativa 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministra rejeita ações de servidores do TJ-MA demitidos por ato do CNJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Determinado afastamento de seis conselheiros do TCE do Rio 
• Acusado de envolvimento em morte de jornalista no Maranhão permanece preso 
• Treinadores de futebol não precisam ser diplomados em educação física 
• Negada indenização a manifestante que teve foto estampada em jornal 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44311
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44310
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44310
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44106
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340505
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinado-afastamento-de-seis-conselheiros-do-TCE-do-Rio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acusado-de-envolvimento-em-morte-de-jornalista-no-Maranhão-permanece-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Treinadores-de-futebol-não-precisam-ser-diplomados-em-educação-física
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-indenização-a-manifestante-que-teve-foto-estampada-em-jornal


• CNJ Serviço: as exigências de validação de documentos para uso no exterior 
• Estudo aponta doenças mais comuns entre magistrados e servidores 
• Trinta e um tribunais aderem à consulta integrada de processos 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de 
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças. 

 
Para conhecimento das 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. 

 
Visualize as novas iniciais que foram inseridas no Banco no quadro abaixo: 

 
 

Ação Civil Pública Assunto 
0042232-29.2017.8.19.0001 
Inicial 

Atraso no pagamento da remuneração do 
servidor público estadual e da crise que assola as 
contas do Estado, ocorre o atraso e/ou falta de 
repasse das parcelas (sem culpa do consumidor) 
do empréstimo consignado, e, por sua vez, a 
Instituição Financeira ora negativa o nome do 
servidor ora “entra” diretamente na conta do 
servidor para satisfazer seu crédito. 

0075833-26.2017.8.19.0001 
Inicial 

Mudança de itinerário não autorizada, mau 
estado de conservação. Baixa frota e 
irregularidade de horários. 

Dados extraídos da movimentação processual no site do PJERJ em 07/04/2017 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0319040-96.2014.8.19.0001 – rel. Des. Sirley Abreu Biondi, j. 05/04/2017 e p. 
10/04/2017 

 
 

Fonte: SETOE 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84610-cnj-servico-as-exigencias-de-validacao-de-documentos-para-uso-no-exterior
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84609-estudo-aponta-causas-de-doencas-entre-magistrados-e-servidores
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84608-trinta-e-um-tribunais-aderem-a-consulta-integrada-de-processos
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=20170010330441&FORMA=1&SEF=1&JOB=11236&PAL=&CNJ=20170010330441
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20170010605405&FORMA=1&SEF=1&JOB=11236&PAL=&CNJ=20170010605405
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040E1B6BC05767CE4E9422E88F006C89BEC5061B354E2F


 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 52                   Divulgado em 07/04/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Medida Provisória nº 775, de 06/04/2017 - Altera a Lei nº 12.810, de 15/05/2013, 
para dispor sobre a constituição de gravames e ônus sobre ativos financeiros e 
valores mobiliários objeto de registro ou de depósito centralizado. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Desembargador do TJ participa de congresso de Direito Processual em Búzios 
• Fraudes no Detran: Justiça realiza audiência com 175 réus 
• Mutirão do Júri em Campos começa dia 2 de maio 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• É possível a cobrança de IPTU de empresa privada que ocupe imóvel público, 
decide Plenário 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Quarta Turma cassa decisão que decretou falência do Grupo Diplomata 
• Estatuto da Primeira Infância: Sexta Turma diferencia requisitos da prisão domiciliar 

para pais e mães 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv775.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44309
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44306
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340299
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340299
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-cassa-decisão-que-decretou-falência-do-Grupo-Diplomata
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estatuto-da-Primeira-Infância:-Sexta-Turma-diferencia-requisitos-da-prisão-domiciliar-para-pais-e-mães
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estatuto-da-Primeira-Infância:-Sexta-Turma-diferencia-requisitos-da-prisão-domiciliar-para-pais-e-mães


• Filiação socioafetiva não impede reconhecimento de paternidade biológica e seus 
efeitos patrimoniais 

• STJ considera inviável substituição de pena privativa de liberdade em caso de 
violência doméstica 

• Terceira Turma afasta aplicação do CDC em ato cooperativo típico 
• Benefício de plano de previdência privada não pode ser regido por regulamento 

híbrido 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Duque de Caxias (RJ) ganha quatro salas de mediação 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0041329-02.2015.8.19.0021 – rel. Des. Arthur Narciso – j. 09/03/2017 e p. 
10/03/2017 

 
 

Fonte: SETOE 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Filiação-socioafetiva-não-impede-reconhecimento-de-paternidade-biológica-e-seus-efeitos-patrimoniais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Filiação-socioafetiva-não-impede-reconhecimento-de-paternidade-biológica-e-seus-efeitos-patrimoniais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-considera-inviável-substituição-de-pena-privativa-de-liberdade-em-caso-de-violência-doméstica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-considera-inviável-substituição-de-pena-privativa-de-liberdade-em-caso-de-violência-doméstica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-aplicação-do-CDC-em-ato-cooperativo-típico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Benefício-de-plano-de-previdência-privada-não-pode-ser-regido-por-regulamento-híbrido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Benefício-de-plano-de-previdência-privada-não-pode-ser-regido-por-regulamento-híbrido
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84590-duque-de-caxias-rj-ganha-quatro-salas-de-mediacao
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=00048FE8B114EE5C80FC3C94A777C056F7A2C5060F336337


 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 51                   Divulgado em 06/04/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Júri de ex-PMs acusados de matar menino no Sumaré é adiado 
• Miliciano 'Negão da 12' vai a júri nesta sexta-feira, dia 7 
• Justiça condena autor da morte de produtor cultural em Niterói a 14 anos de prisão 
• TJRJ realiza Semana da Mediação em Nova Iguaçu 
• Pregão eletrônico ajuda TJRJ a economizar nas compras 
• PMs acusados de balear jovens no Sumaré vão a júri nesta quinta-feira 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Liminar suspende ordem de prisão de Flávio Godinho 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Estado pagará R$ 350 mil a vítima de preso autorizado a sair da cadeia ilegalmente 
• Mantido júri popular de ex-pastores acusados pela morte de adolescente em 

Salvador 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44410
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44211
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44408
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44407
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44406
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340169
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estado-pagará-R$-350-mil-a-vítima-de-preso-autorizado-a-sair-da-cadeia-ilegalmente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantido-júri-popular-de-ex–pastores-acusados-pela-morte-de-adolescente-em-Salvador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantido-júri-popular-de-ex–pastores-acusados-pela-morte-de-adolescente-em-Salvador


 
 

• Corregedor: Teremos um Cadastro Nacional de Adoção de que a Justiça precisa 
• Cármen Lúcia diz que os bons resultados não dependem apenas de boas ideias 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 Tributário e Direito Penal, nos seus 
respectivos temas. 

 
• Direito Tributário 

 
Responsabilidade Tributária 

 
Sucessão ou Substituição do Responsável Tributário 

 
 

• Direito Penal 
 

Princípios 
 

Princípio da Proporcionalidade - Aplicação de Majorantes no Furto Qualificado 
 

Leis Extravagantes / Especiais 
 

Embriaguez ao Volante - Aferição através do Exame no Etilômetro 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0003785-62.2015.8.19.0026 – rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 04/04/2017 e p. 
06/04/2017 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84603-corregedor-teremos-um-cadastro-nacional-de-adocao-de-que-a-justica-precisa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84602-carmen-lucia-diz-que-os-bons-resultados-nao-dependem-apenas-de-boas-ideias
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/sucessao-substituicao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/principio-proporc-furto-qualifi.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/embriaguez-volante.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=0004353CB5EB1C4A1642A55570C99BC3C535C5061B153351


 
Fonte: SETOE 

 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.431, de 04/04/2017 - Estabelece o sistema de garantia de direitos 
da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº 
8.069, de 13/07/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 
 
 

Fonte: ALERJ/Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Editora é condenada a indenizar jovem por danos morais 
• TJRJ homologa acordo entre Gilberto Gil e Facebook 
• Por ser atribuição do Poder Executivo, Justiça nega liminar de transferência de 

presos da Lava Jato 
• Comarca de Nova Iguaçu passa por treinamento de escape 
• Plano de Logística Sustentável do TJRJ tem metas até 2020 
• Central de Penas e Medidas Alternativas de Angra faz encontro com instituições na 

sexta-feira, dia 7 
• Desembargador do TJ do Rio visita TJMG para aperfeiçoar processo eletrônico 
• Banco não poderá descontar consignado da conta de servidor com salário atrasado 
• Juíza proíbe Torcida Jovem do Flamengo de frequentar estádios em todo o país 
• Testamento poderá ser cumprido em cartórios se não houver desavença entre 

herdeiros 
• Fórum de Duque de Caxias ganha seis salas de mediação 
• Justiça nega recurso e mantém concessionária como gestora do Maracanã 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13431.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44209
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44203


• STF reafirma inconstitucionalidade de greve de policiais civis 
• Ministro Celso de Mello concede prisão domiciliar a mãe de bebê de 18 meses - 

Atualizada 
• 1ª Turma condena deputado Paulo Feijó (PR-RJ) por corrupção e lavagem de 

dinheiro 
• 2ª Turma: jornada de trabalho inferior a 6h pode ser considerada para remição da 

pena 
• Suspensa decisão que impedia veiculação de propaganda sobre Reforma da 

Previdência 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Presa que já tinha ensino médio consegue remição de pena por aprovação no 
Enem 

• Servidora que tomou posse amparada em decisão judicial não confirmada 
consegue manter aposentadoria 

• Cláusula penal por atraso na entrega de imóvel pode ser cumulada com lucros 
cessantes 

• Mantida decisão que negou pagamento de seguro por morte acidental após cirurgia 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ decide que juiz só pode se afastar para presidir associação nacional 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340096
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340078
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340078
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340043
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340043
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340026
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340026
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340084
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=340084
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-concede-remição-de-pena-por-aprovação-no-Enem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-concede-remição-de-pena-por-aprovação-no-Enem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Servidora-que-tomou-posse-amparada-em-decisão-judicial-não-confirmada-consegue-manter-aposentadoria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Servidora-que-tomou-posse-amparada-em-decisão-judicial-não-confirmada-consegue-manter-aposentadoria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-penal-por-atraso-na-entrega-de-imóvel-pode-ser-cumulada-com-lucros-cessantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-penal-por-atraso-na-entrega-de-imóvel-pode-ser-cumulada-com-lucros-cessantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-negou-pagamento-de-seguro-por-morte-acidental-após-cirurgia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84578-juiz-so-pode-se-afastar-para-presidir-associacao-composta-por-juizes


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

 
Visualize os atos publicados em março de 2017. 

 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 160, DE 29/03/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 159, DE 29/03/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 158, DE 24/03/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 157, DE 24/03/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 155, DE 23/03/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ 154, DE 17/03/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 145, DE 07/03/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 142, DE 23/02/2017 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 
0008011-57.2016.8.19.0000 
j. 09/03/2016 
p. 10/03/2016 
AGRAVO: 
j. 01/08/2016 
p. 09/08/2016 

Des. Milton Fernandes de 
Souza 

Conflito negativo de 
competência. Direito do 
consumidor. Teoria finalista. 
Mitigação. Vulnerabilidade. 
Superior Tribunal de Justiça. 
Precedentes. Competência. 
TJRJ. Aviso 15/2015. 
Câmaras Especializadas. 
Declinação da competência. 
Resolução 22/2013. Órgão 
Especial. Tribunal de Justiça. 
Alteração. Regimento Interno. 
Artigo 6º-A. Leia mais... 

0022041-97.2016.8.19.0000 
j. 01/08/2016 
p. 09/08/2016 

Des. Gabriel Zefiro Conflito negativo de 
competência. Apelação 
contra sentença que rejeitou 
os Embargos à Execução, em 
que se busca desconstituir 
título de crédito extrajudicial. 
Declínio da competência para 
uma das Câmaras Cíveis 
Especializadas em direito do 
consumidor, com fundamento 
na Súmula 309 do TJRJ. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200835&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200834&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200833&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200832&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200652&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200549&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200405&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200402&integra=1
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=201600800326
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FEC26E5B2ECBE7BEFD8B524EAACF6DFEC5052B0B4122
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600800957


Precedentes do TJRJ. 
Conflito de competência 
julgado procedente. Leia 
mais... 

0024998-08.2015.8.19.0000 
j. 11/07/2016 
p. 26/07/2016 

Des. Fernando Foch Conflito negativo de 
competência. Ação proposta 
por carpinteiro em face de 
cliente. Não incidência do 
CDC. Competência de 
Câmara Cível não 
especializada para julgar 
Recursos e conflito negativo 
de competência entre Juízos 
Cíveis. Assim, excluem-se da 
competência das Câmaras 
Cíveis especializadas os 
conflitos de competência 
entre juízos, suscitados em 
ações de cobrança propostas 
por empreiteiro, que seja 
profissional autônomo ou 
empresário individual, em 
face do dono da obra, bem 
como os recursos interpostos 
em tais demandas. Conflito 
que se julga procedente. Leia 
mais... 

 
 

Fonte: SETOE 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), 
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 07, onde foram selecionados, dentre outros, 
julgados relativos a Dano moral, face a responsabilidade civil do Estado pela 
demora demasiada do pronto socorro SAMU, com falecimento do familiar e 
obrigação do Município de fornecer medicamento para tratamento experimental. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

(*) 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=0004991F5139E0A1120174B730708917D0ACC5052A565634
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004991F5139E0A1120174B730708917D0ACC5052A565634
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500801071
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000481366E54029CAA06A5227F6E72146E73C50525242B0C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000481366E54029CAA06A5227F6E72146E73C50525242B0C
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000007


NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Prefeito de Petrópolis e quatro secretários têm bens bloqueados pelo TJ do Rio 
• 'Música no Palácio' apresenta espetáculo alemão 'Spiritual Standards' 
• Rio passou de maior desmatador para nível zero de desmatamento da Mata 

Atlântica, diz Carlos Minc em seminário na EMERJ 
• Ex-secretária de Búzios é condenada por favorecimento de empresa em licitação 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro concede prisão domiciliar para mãe de duas crianças 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Segunda Turma confirma anulação de licença para aterro sanitário de Belo 
Horizonte 

• Mantida ação contra empresário acusado em esquema de venda de decisões 
judiciais 

• Quarta Turma exclui ex-marido falecido de ação de adoção 
• Para Terceira Turma, dano moral à pessoa jurídica exige prova 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Tribunais devem informar ao STF e ao CNJ recursos sem julgamento 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44303
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339841
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-confirma-anulação-de-licença-para-aterro-sanitário-de-Belo-Horizonte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-confirma-anulação-de-licença-para-aterro-sanitário-de-Belo-Horizonte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-ação-contra-empresário-acusado-em-esquema-de-venda-de-decisões-judiciais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-ação-contra-empresário-acusado-em-esquema-de-venda-de-decisões-judiciais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-exclui-ex–marido-falecido-de-ação-de-adoção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-dano-moral-à-pessoa-jurídica-exige-prova
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84574-tribunais-devem-informar-ao-stf-e-ao-cnj-quantos-recursos-estao-sem-julgamento


AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça o inteiro teor da Petição Inicial na ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo de 
nº 0003314-17.2017.8.19.0207 bem como a íntegra da Decisão Liminar proferida 
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Guilherme Schilling Pollo Duarte, do Juizado Especial 
do Torcedor e dos Grandes Eventos. 

 
A referida petição inicial versa precipuamente sobre confronto que culminou na 
morte de um torcedor e diversos feridos, por ocasião do jogo Botafogo x Flamengo, 
em 12/02/2017, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), com pedido de suspensão da 
torcida e dos integrantes envolvidos no caso, em consonância com o Estatuto do 
Torcedor. 

 
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de 
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças. 

 
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 

 
Dados extraídos da movimentação processual no site do PJERJ em 03/04/2017 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0061727-96.2016.8.19.0000 – rel. Des. Sandra Santarém Cardinali - j. 16/02/2017 e 
p. 20/02/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0021174-35.2015.8.19.0002 - Des(a). Gilmar Augusto Teixeira - Julgamento: 
29/03/2017 - Oitava Câmara Criminal 

 
• 0225679-25.2014.8.19.0001 - Des(a). Luciano Silva Barreto - Julgamento: 

23/03/2017 - Quinta Câmara Criminal 
 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 

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=20172070032717&FORMA=1&SEF=1&JOB=18193&PAL=&CNJ=20172070032717
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20172070032717&FORMA=2&SEF=1&JOB=18193&PAL=&CNJ=20172070032717
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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FCF6A94460A9030C39AF5D33394852B1C50608361554
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004593044135A982809903A623CC6979F87C50618125A29
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DE4A473C3A49411517FA11CCA00BCF7FC50616101A60


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

• Lei Federal nº 13.429, de 31/03/2017 - Altera dispositivos da Lei nº 6.019, de 
03/01/1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá 
outras providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de 
prestação de serviços a terceiros. Mensagem de veto 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça decreta prisão preventiva de acusados de matar argentino 
• Desembargador do TJRJ orienta consumidor sobre mudança nas regras do cartão 

de crédito 
• Artigo: Questões de família nas redes sociais 
• Emerj celebra um ano do marco legal da primeira infância 
• TJRJ recebe produção de 'Segredos de Justiça' para gravação de 2ª temporada 
• Corregedor conversa com juízes de varas cíveis para encontrar soluções que 

agilizem o andamento dos processos 
• Juízes debatem prioridades para sistema de informática no Tribunal 
• PMs suspeitos de execução em Acari têm prisão preventiva decretada 
• Justiça do Rio afasta PWC da administração judicial da Oi 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro determina arresto de R$ 129 milhões nas contas do Estado do Rio de 
Janeiro 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-101.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44020
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44020
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43919
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43918
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43820
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339833
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339833


NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Afastado dano moral por falta de pagamento de prestação na compra de imóvel 
• Determinado rateio de ônus sucumbenciais em ação extinta por ato de terceiro 
• Terceira Turma anula julgamento por violação aos princípios da adstrição e do 

contraditório 
• Decisões do STJ favorecem mães que dependem de prisão domiciliar para cuidar 

dos filhos 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Audiência de custódia analisa a legalidade de 200 mil prisões feitas nos últimos dois 
anos 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0259613-71.2014.8.19.0001 - rel. Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho - j. 
22/03/2017 e p. 03/04/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastado-dano-moral-por-falta-de-pagamento-de-prestação-na-compra-de-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinado-rateio-de-ônus-sucumbenciais-em-ação-extinta-por-ato-de-terceiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-anula-julgamento-por-violação-aos-princípios-da-adstrição-e-do-contraditório
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-anula-julgamento-por-violação-aos-princípios-da-adstrição-e-do-contraditório
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisões-do-STJ-favorecem-mães-que-dependem-de-prisão-domiciliar-para-cuidar-dos-filhos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisões-do-STJ-favorecem-mães-que-dependem-de-prisão-domiciliar-para-cuidar-dos-filhos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84563-com-audiencias-de-custodia-45-6-dos-que-foram-presos-respondem-em-liberdade-2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84563-com-audiencias-de-custodia-45-6-dos-que-foram-presos-respondem-em-liberdade-2
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=00048970D621AA4E649811BD75DDE110C18AC50619191711


 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 47                   Divulgado em 31/03/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.428, de 30/03/2017 - Altera a Lei nº 13.254, de 13/01/2016, que 
"Dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) 
de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados 
incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou 
domiciliados no País". 

 
• Lei Federal nº 13.427, de 30/03/2017 - Altera o art. 7º da Lei nº 8.080, de 

19/09/1990, que "dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências", para inserir, entre os princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS), o princípio da organização de atendimento público 
específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. 

 
• Lei Federal nº 13.425, de 30/03/2017 - Estabelece diretrizes gerais sobre medidas 

de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações 
e áreas de reunião de público; altera as Leis nos 8.078, de 11/09/1990, e 10.406, de 
10/01/2002 – Código Civil; e dá outras providências. Mensagem de veto 

 
• Medida Provisória nº 774, de 30/03/2017 - Dispõe sobre a contribuição 

previdenciária sobre a receita bruta. 
 

• Decreto Federal nº 9.017, de 30/03/2017 - Altera o Decreto nº 6.306, de 14/12/2007, 
que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou 
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF. 

 
• Lei Estadual nº 7546 de 30/03/2017 - dispõe sobre a aplicação das sanções 

administrativas de suspensão e cassação da eficácia da inscrição estadual no 
cadastro de contribuintes do ICMS e multa, nas hipóteses de caracterização de 
exploração sexual e pedofilia no estado do rio de janeiro. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República/ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13428.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13427.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13425.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv774.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9017.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f76682f3e0ed62d4832580fa005c3ded


 
• Juiz demonstra preocupação com possível retrocesso nos direitos do consumidor 

diante da crise econômica 
• Rio terá de se manifestar sobre pedido de intervenção nas empresas de ônibus 
• Mediação do TJRJ busca solução para Hospital Penal em Gericinó 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Terceirização: Plenário define limites da responsabilidade da administração pública 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Autorizada adjudicação de fazenda de Sérgio Naya que estava indisponível por 
conta do Palace II 

• Quarta Turma permite penhora de imóvel contíguo e sem acesso à via pública 
• Ação que apura prejuízo causado por liminar contra indústria farmacêutica deve 

prosseguir 
• Operação Calicute: Sexta Turma nega recurso e mantém prisão de operador 

financeiro 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Constelação familiar é aplicada a 300 casos no Rio 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43726
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43726
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43917
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43819
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339613
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Autorizada-adjudicação-de-fazenda-de-Sérgio-Naya-que-estava-indisponível-por-conta-do-Palace-II
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Autorizada-adjudicação-de-fazenda-de-Sérgio-Naya-que-estava-indisponível-por-conta-do-Palace-II
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-permite-penhora-de-imóvel-contíguo-e-sem-acesso-à-via-pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-que-apura-prejuízo-causado-por-liminar-contra-indústria-farmacêutica-deve-prosseguir
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-que-apura-prejuízo-causado-por-liminar-contra-indústria-farmacêutica-deve-prosseguir
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Operação-Calicute:-Sexta-Turma-nega-recurso-e-mantém-prisão-de-operador-financeiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Operação-Calicute:-Sexta-Turma-nega-recurso-e-mantém-prisão-de-operador-financeiro
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84551-constelacao-familiar-e-aplicada-a-300-casos-no-rio


Pesquisa selecionada 
 

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

 
 Direito Administrativo 
 Direito Ambiental 
 Direito Civil 
 Direito Constitucional 
 Direito de Família 
 Direito do Consumidor 
 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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0474335-92.2015.8.19.0001 – rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, j. 28/03/2017 
e p. 31/03/2017 

 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 46                   Divulgado em 30/03/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Medida Provisória nº 772, de 29/03/2017 - Altera a Lei nº 7.889, de 23/11/1989, que 
dispõe sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal. 

 

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=00040A784CA187FAD9A7617FBA7912872999C506173F0C4F
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv772.htm


• Medida Provisória nº 771, de 29/03/2017 - Transforma a Autoridade Pública 
Olímpica - APO na Autoridade de Governança do Legado Olímpico - AGLO e dá 
outras providências. 

 
• Decreto nº 9.013, de 29/03/2017 - Regulamenta a Lei nº 1.283, de 18/12/1950, e a 

Lei nº 7.889, de 23/11/1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de 
produtos de origem animal. 

 
• Lei Estadual nº 7543, de 29/03/2017 - dispõe sobre a criação do Programa Estadual 

de Reintrodução de Aves da Fauna Brasileira em vias de extinção no seu ambiente 
natural no Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7545, de 29/03/2017 - proíbe a comercialização, no Estado do Rio 

de Janeiro da substância 2,4-dinitrofenol e dá outras providências. 
 
 
 

Fonte: Presidência da República/ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Juiz suspende processo de crime cometido na Ilha da Gigóia até comprovação da 
sanidade mental do réu 

• TJRJ nega recurso do Sindicato dos Motoristas de Táxi contra funcionamento do 
Uber 

• Ex-PMs que mataram menino no Morro do Sumaré vão a júri em abril 
• Justiça do Rio proíbe execução e divulgação de música cantada por Gusttavo Lima 
• Fórum de Duque de Caxias inaugura quatro novas salas de mediação 
• Cantor Justin Bieber é citado em processo por crime contra o patrimônio 
• Justiça do Rio mantém interdição de trecho da Ciclovia Tim Maia após laudo do 

Crea-RJ 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Suspensa decisão que condenou jornalista a pagar indenização por danos morais a 
Daniel Dantas 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9013.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5b575d2fb86fd951832580f30061d70e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8ec6ef711d60b892832580f4005f85c8
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43916
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43916
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44019
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44018
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43724
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43723
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44017
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44017
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339433
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339433


• Aposentado não tem direito de permanecer em plano de saúde custeado 
integralmente pela empresa 

• Terceira Turma afasta perdas e danos em importação de produto plagiado que não 
foi comercializado 

• Citação de fiador não interrompe prescrição em relação ao devedor principal 
• Busca e apreensão realizada com constrangimento pode gerar indenização por 

dano moral 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Novo Portal do CNJ: notícias e decisões mais acessíveis ao cidadão 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Súmulas por Ramo do Direito 
 

Atualizado até o verbete sumular nº 358, publicado no DJERJ em 08/03/2017. Sua 
atualização ocorre a cada novo verbete sumular ou qualquer alteração com os 
verbetes já publicados. 

 
A página “Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro” disponibiliza todas as Súmulas do TJERJ, em ordem numérica 
decrescente. Além disso, as respectivas súmulas se encontram agrupadas pelos 
Ramos do Direito: Administrativo, Civil, Constitucional, Consumidor, Penal, 
Previdenciário, Processual Civil e Penal e Tributário e, dentro desses, agrupadas 
por tema. Possui índice que permite maior navegabilidade para localização da 
Súmula desejada. 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aposentado-não-tem-direito-de-permanecer-em-plano-de-saúde-custeado-integralmente-pela-empresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aposentado-não-tem-direito-de-permanecer-em-plano-de-saúde-custeado-integralmente-pela-empresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-perdas-e-danos-em-importação-de-produto-plagiado-que-não-foi-comercializado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-perdas-e-danos-em-importação-de-produto-plagiado-que-não-foi-comercializado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Citação-de-fiador-não-interrompe-prescrição-em-relação-ao-devedor-principal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Busca-e-apreensão-realizada-com-constrangimento-pode-gerar-indenização-por-dano-moral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Busca-e-apreensão-realizada-com-constrangimento-pode-gerar-indenização-por-dano-moral
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84556-novo-portal-do-cnj-noticias-e-decisoes-mais-acessiveis-ao-cidadao


 
 

Acesse as Súmulas por Ramo do Direito. 
 

A página também está disponível em Consultas / Jurisprudência e na página inicial 
em Jurisprudência. 
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0021356-52.2014.8.19.0003 - rel. Des. Gilberto Guarino - j. 09/11/16 e p. 11/11/16 
 
 

Fonte: DICAC 
 
 
 
 

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

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/diversos/BancoConhecimento/SumJurisRamoDireito.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000427749CB6BCA7D796FDBFCCCB8FC39F49C5054E2E513A


Boletim do Serviço de Difusão no 45                   Divulgado em 29/03/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7542, de 28/03/2017 - determina que o Estado do Rio de Janeiro se 
retire da Autoridade Pública Olímpica – APO e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7540, de 27/03/2017 - acrescenta o parágrafo 2º no artigo 1º da Lei 

nº 3.669, de 10/10/2001 que "obriga os fornecedores de bens e serviços, 
localizados no Estado do Rio de Janeiro, a fixar data e hora para entrega dos 
produtos ou realização dos serviços aos consumidores". 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ determina que Governo do Estado repasse duodécimo integral ao Ministério 
Público 

• Justiça decreta prisão de mais um suspeito da morte de argentino 
• Especialista destaca importância da mediação em palestra no Fórum da Leopoldina 
• Esaj encerra primeira turma de especialização em Direito Ambiental 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma afasta atos do TCU que negaram abono de permanência a magistrados 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Oscip não tem legitimidade para mover ação de busca e apreensão pelo rito do 
Decreto-Lei 911 

• Quarta Turma reconhece dano moral coletivo em infidelidade de bandeira praticada 
por posto de combustível 

• Quinta Turma anula interrogatório por falta de gravação audiovisual 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e15b2450b419c1b3832580f3006086fe
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/56031b422a923337832580f100633595
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44016
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44016
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43914
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43722
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339337
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Oscip-não-tem-legitimidade-para-mover-ação-de-busca-e-apreensão-pelo-rito-do-Decreto–Lei-911
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Oscip-não-tem-legitimidade-para-mover-ação-de-busca-e-apreensão-pelo-rito-do-Decreto–Lei-911
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-reconhece-dano-moral-coletivo-em-infidelidade-de-bandeira-praticada-por-posto-de-combustível
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-reconhece-dano-moral-coletivo-em-infidelidade-de-bandeira-praticada-por-posto-de-combustível
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-anula-interrogatório-por-falta-de-gravação-audiovisual


• Terceira Turma afasta relação de consumo em pedido de complementação de 
ações da Oi 

• Danos morais em atraso de entrega de imóvel só ocorrem em situações 
excepcionais 

• STJ determina expedição de mandados na Operação O Quinto do Ouro 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Ministro Noronha: A única ideologia que se tolera num juiz é a Constituição 
• Laudo para ajudar juízes em causas de saúde começa a ser usado em maio 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 Administrativo, no seu respectivo tema. 

 
• Direito Administrativo 

 
Servidores Públicos 

 
Concurso Público - Nomeação Tardia 

 
Concurso Público - Direito Subjetivo à Nomeação 

 
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/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-relação-de-consumo-em-pedido-de-complementação-de-ações-da-Oi
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-relação-de-consumo-em-pedido-de-complementação-de-ações-da-Oi
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Danos-morais-em-atraso-de-entrega-de-imóvel-só-ocorrem-em-situações-excepcionais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Danos-morais-em-atraso-de-entrega-de-imóvel-só-ocorrem-em-situações-excepcionais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-determina-expedição-de-mandados-na-Operação-O-Quinto-do-Ouro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84540-corregedor-fala-sobre-gestao-e-adocao-em-evento-no-rio-grande-do-norte-2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84538-laudo-para-ajudar-juizes-em-causas-de-saude-comeca-a-ser-utilizado-em-maio
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/conc-tardia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/conc-nomeacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/eliminacao-etapas-concurso.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


 
JULGADOS INDICADOS* 

 
• 0009131-82.2014.8.19.0202 - rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto - j. 

29/11/2016 e p. 05/12/2016 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), 
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 04, onde foram selecionados, dentre 
outros, julgados relativos a absolvição do crime de desacato pela Auditoria da 
Justiça Militar lastreado na Convenção Americana dos Direitos Humanos que 
resguarda a liberdade de pensamento e expressão reconhecimento da atipicidade 
da conduta, acarretando a absolvição e validade do depoimento de vítima 
estrangeira com ausência de tradutor no roubo mediante grave ameaça. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

• Lei Federal nº 13.421, de 27/03/2017 - Dispõe sobre a criação da Semana Nacional 
pela Não Violência contra a Mulher e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7538, de 27/03/2017 - Dispõe sobre a aplicação de medida 

coercitiva administrativa ao agressor para coibir e prevenir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que 
menciona. 

 
• Lei Estadual nº 7539 de 27/03/2017 - dispõe sobre a vedação de empresas licitar, 

contratar ou receber incentivos fiscais de órgãos e entidades da administração 
pública estadual na forma que menciona. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República/ALERJ 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0009131-82.2014.8.19.0202
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000004
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13421.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4ea3aea2fd385502832580f10062ce3b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7b5185888aaee041832580f2005c8c22


 
NOTÍCIAS TJRJ* 

 
 

• Justiça decreta prisão de suspeitos da morte de argentino 
• TJ do Rio pede ao STF arresto da conta do estado para a folha de pagamento 
• Segurança Jurídica e Protagonismo Judicial: discussão e homenagem marcam 

lançamento de livro no Salão Nobre do TJRJ 
• Justiça impede corte de salários de funcionários da UERJ 
• Juiz de Búzios determina reintegração de posse de área invadida na Praia Gorda 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Deferido recurso em HC a condenado por latrocínio devido à confissão de outra 
pessoa 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• STJ impede fornecimento de remédio importado sem registro na Anvisa a segurado 
de plano de saúde 

• Prazo de três dias para a troca de produtos defeituosos não viola o CDC 
• Contrato de transporte de insumo não caracteriza relação de consumo 
• Entrega de imóvel sem vista para o mar gera indenização por danos morais 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Cármen Lúcia: precisamos superar o estado patrimonialista brasileiro 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43721
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43720
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43719
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43719
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43913
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43818
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339302
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339302
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-impede-fornecimento-de-remédio-importado-sem-registro-na-Anvisa-a-segurado-de-plano-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-impede-fornecimento-de-remédio-importado-sem-registro-na-Anvisa-a-segurado-de-plano-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-de-três-dias-para-a-troca-de-produtos-defeituosos-não-viola-o-CDC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Contrato-de-transporte-de-insumo-não-caracteriza-relação-de-consumo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Entrega-de-imóvel-sem-vista-para-o-mar-gera-indenização-por-danos-morais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84534-carmen-lucia-precisamos-superar-o-estado-patrimonialista-brasileiro


 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas – 1ª Vice-Presidência 
 
 

Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massas Falidas 
(Imagem abaixo). 

 
O quadro completo 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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0044509-55.2016.8.19.0000 - rel. Des. Antonio José Ferreira Carvalho - j. 
23/01/2017 e p. 26/01/2017 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0015098-63.2010.8.19.0036 - Des(a). Maria Sandra Rocha Kayat Direito - 
Julgamento: 21/03/2017 - Primeira Câmara Criminal 

 
 
 

• 0031522-83.2014.8.19.0023 - Des(a). Márcia Perrini Bodart - Julgamento: 
14/03/2017 - Sétima Câmara Criminal 

 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E0EEBAEA6FC2FEFAA7666E177B9FA1C8C505625C170B
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00043
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00049http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00049


• 0090565-95.2006.8.19.0001 - Des (a). Denise Vaccari Machado Paes - Julgamento: 
16/03/2017 - Quinta Câmara Criminal 

 
 
 

• 0016190-78.2014.8.19.0087 - Des(a). Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira - 
Julgamento: 16/03/2017 - Quinta Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

• Administração do TJRJ apresenta situação financeira do judiciário a magistrados 
• Departamento de Saúde do TJRJ orienta magistrados e servidores sobre febre 

amarela 
• EMERJ: Seminário celebra e discute um ano de vigência do Marco Legal da 1ª 

Infância 
• Liminar impede realização de rodeio em Campos 
• Emerj promove reflexão sobre os efeitos nocivos da corrupção, em palestra no dia 

30 
• Juíza proíbe distribuição e venda de falsa autobiografia de Eduardo Cunha 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro nega seguimento a HC de juiz aposentado acusado de favorecer 
advogados na Paraíba 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00313
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00315
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43718
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44013
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44013
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44012
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44012
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43716
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43715
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43715
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43912
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339128
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339128


 
• Cancelada penhora de imóvel prometido a venda antes da ação e só levado a 

registro após citação 
• Medicamento importado para hepatite crônica C deve ser fornecido por plano de 

saúde 
• Segunda Seção reconhece usurpação de competência e resistência de juiz em 

cumprimento de decisão 
• Terceira Turma reconhece desproporção e reduz valor de multa contratual 

 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Legislação selecionada 
 

Comunicamos a atualização do tema “Legislação Arquivística”, realizada pela 
Equipe do Serviço de Gestão de Instrumentos Arquivísticos e Apoio às Unidades 
Organizacionais (SEGIA/DEGEA), em “Legislação por Assunto”, no Banco do 
Conhecimento. 

 
Acesse e visualize o tema referenciado acima, bem como os demais temas da 
página. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cancelada-penhora-de-imóvel-prometido-a-venda-antes-da-ação-e-só-levado-a-registro-após-citação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cancelada-penhora-de-imóvel-prometido-a-venda-antes-da-ação-e-só-levado-a-registro-após-citação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Medicamento-importado-para-hepatite-crônica-C-deve-ser-fornecido-por-plano-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Medicamento-importado-para-hepatite-crônica-C-deve-ser-fornecido-por-plano-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-reconhece-usurpação-de-competência-e-resistência-de-juiz-em-cumprimento-de-decisão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-reconhece-usurpação-de-competência-e-resistência-de-juiz-em-cumprimento-de-decisão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-desproporção-e-reduz-valor-de-multa-contratual
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/legislacao-arquivistica.pdf
http://www.tjrj.jus.br/ca_ES/web/guest/consultas/legis-selec/l/legislacao-selecionada


 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0119899-11.2005.8.19.0002 - rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 07/12/2016 
e p. 12/12/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

(*) 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=00049F3AA10B7AF4713C5CC72A1BD4354AA6C505571A2309


 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Desembargador Werson Rêgo lança livro sobre segurança jurídica e protagonismo 
judicial 

• Analista do Sebrae encerra ciclo de palestras do projeto Portas Abertas 
• Comissão do Tribunal de Goiás visita TJRJ para conhecer ações de segurança e 

saúde 
• Em programa de TV, juíza da Vara da Infância fala sobre adoção 
• Justiça manda recolher imagens do presídio de Bangu 8 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Provas de fraude em inquérito autorizam desarquivamento e reabertura de 
investigação 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Proteção do consumidor não o exclui dos efeitos da recuperação judicial 
• Índices do INSS usados para reajustar previdência complementar não contemplam 

aumento real 
• Rejeitado recurso de casal que se arrependeu de entregar filho para adoção 
• Terceira Turma confirma desnecessidade de consentimento de cônjuge para 

validade de aval 
• Tribunal vai julgar pedido de uniformização sobre prescrição em revisão de 

aposentadoria 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Cidadão pode escolher mediadores e conciliadores do Cadastro Nacional do CNJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43911
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43911
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43713
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43910
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43910
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44010
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43714
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339044
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=339044
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proteção-do-consumidor-não-o-exclui-dos-efeitos-da-recuperação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Índices-do-INSS-usados-para-reajustar-previdência-complementar-não-contemplam-aumento-real
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Índices-do-INSS-usados-para-reajustar-previdência-complementar-não-contemplam-aumento-real
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-recurso-de-casal-que-se-arrependeu-de-entregar-filho-para-adoção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-confirma-desnecessidade-de-consentimento-de-cônjuge-para-validade-de-aval
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-confirma-desnecessidade-de-consentimento-de-cônjuge-para-validade-de-aval
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tribunal-vai-julgar-pedido-de-uniformização-sobre-prescrição-em-revisão-de-aposentadoria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tribunal-vai-julgar-pedido-de-uniformização-sobre-prescrição-em-revisão-de-aposentadoria
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84520-cidadao-pode-escolher-mediadores-e-conciliadores-do-cadastro-nacional-do-cnj


 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. Seguem as pesquisas abaixo elencadas, nos 
ramos do Direito Penal e Direito Processual Penal, nos seus respectivos temas. 

 
• Direito Penal 
Princípios 

 
Princípio da Insignificância ou Bagatela 

 
• Direito Processual Penal 

 
Ação Penal 

 
Lei Maria da Penha - Lesão Corporal Leve - Ação Penal Pública Incondicionada 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0042559-44.2012.8.19.0002 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 06/12/2016 e p. 
09/12/2016 

 
 

Fonte: Décima Oitava Câmara Cível 
 
 
 
 

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

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/principio-insignificancia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/lei-maria-penha.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/violencia-domestica.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=00047B6A87DE844911354374075DC192EF95C505570B0C02
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NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça afasta diretoria da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
• Constelação Familiar: prática emociona envolvidos em processos e busca 

conscientização para resolver conflitos 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• OAB questiona condução coercitiva na fase de investigação criminal 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Atuação em delação premiada não impede magistrado de julgar ação penal 
• Transmissão televisiva via internet gera nova cobrança de direito autoral 
• Intimações eletrônicas prevalecem sobre comunicações feitas pelo Diário de Justiça 
• Guarda compartilhada pode ser instituída mesmo havendo graves desavenças entre 

o ex-casal 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Semana pela Paz em Casa aplica 1305 sentenças no RJ 
 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44008
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44008
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338948
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Atuação-em-delação-premiada-não-impede-magistrado-de-julgar-ação-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Transmissão-televisiva-via-internet-gera-nova-cobrança-de-direito-autoral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Intimações-eletrônicas-prevalecem-sobre-comunicações-feitas-pelo-Diário-de-Justiça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Guarda-compartilhada-pode-ser-instituída-mesmo-havendo-graves-desavenças-entre-o-ex–casal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Guarda-compartilhada-pode-ser-instituída-mesmo-havendo-graves-desavenças-entre-o-ex–casal
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84513-semana-pela-paz-em-casa-aplica-1305-sentencas-no-rj


Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de 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. 
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. Atualizado mensalmente pela Equipe do 
Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento. 

 
Acesse o Banco de Sentenças na página inicial do Banco do Conhecimento 

 

 
 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0060371-66.2016.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 15/02/2017 e p. 
17/02/2017 

 
 

Fonte: DICAC 
 

http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
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=00044DCE1541605D7B1A84957577EE1A4E96C50607544B0D


 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 40                   Divulgado em 22/03/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Ambiente familiar é o mais fértil para a mediação, diz juíza durante em palestra na 
EMERJ 

• Inscrições abertas para o Comitê de Atenção Prioritária ao 1ª Grau 
• Portas Abertas: empreendedorismo marca tarde de participantes de projetos de 

inclusão social do TJRJ 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Alexandre de Moraes toma posse às 16h desta quarta-feira (22) como ministro do 
STF 

• 2ª Turma mantém aumento de pena por tráfico de drogas nas imediações de 
presídio 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Mantido ICMS sobre encargos de distribuição para grandes consumidores de 
energia 

• Quarta Turma define que separação judicial ainda é opção à disposição dos 
cônjuges 

• Dispensada intimação de ex-cônjuge sobre penhora de patrimônio individual 
• Pedido de abertura de inventário implica aceitação tácita da herança 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43711
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43711
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43817
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44007
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338781
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338781
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338836
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338836
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantido-ICMS-sobre-encargos-de-distribuição-para-grandes-consumidores-de-energia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantido-ICMS-sobre-encargos-de-distribuição-para-grandes-consumidores-de-energia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-define-que-separação-judicial-ainda-é-opção-à-disposição-dos-cônjuges
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-define-que-separação-judicial-ainda-é-opção-à-disposição-dos-cônjuges
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dispensada-intimação-de-ex–cônjuge-sobre-penhora-de-patrimônio-individual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-abertura-de-inventário-implica-aceitação-tácita-da-herança


 
NOTÍCIAS CNJ* 

 
 
 
 

• CNJ atualiza sistema de processo eletrônico na primeira quinzena de abril 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de 
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças. 

 
Para conhecimento das 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. 

 
Visualize as peças processuais da ação selecionada no quadro abaixo: 

 
Ação Civil Pública Assunto Peças processuais 

 
0000509-91.2017.8.19.0001 
Juizado Especial do Torcedor 

e dos Grandes Eventos. 

Integrantes de torcidas organizadas, 
que antes de partida futebolística, se 
envolveram em tumulto generalizado, 
violando o Estatuto do Torcedor. 

 
 Petição inicial 
 liminar 

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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0030730-98.2014.8.19.0001 – rel. Des. Sônia de Fátima Dias - j. 20/07/2016 e p. 
02/08/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84510-cnj-atualiza-sistema-de-processo-eletronico-na-primeira-quinzena-de-abril
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20172070004977&FORMA=1&SEF=1&JOB=3100&PAL=&CNJ=20172070004977
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20172070004977&FORMA=2&SEF=1&JOB=3100&PAL=&CNJ=20172070004977
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046447B5F54F8DD81AAEA71BD18B709E0BC5052722332C


 
 
 

Boletim do Serviço de Difusão no 39                   Divulgado em 21/03/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Informe- Febre Amarela 
• Justiça decreta bloqueio de bens de ex-conselheiro do TCE e sua personal trainer 
• Justiça manda Prefeitura de Belford Roxo comprovar a necessidade de derrubar 

creche 
• Especialista canadense discute Justiça Restaurativa em palestra na EMERJ 
• Programa de Incentivo à Aposentadoria atrai servidores do Tribunal de Justiça do 

Rio 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF reafirma que crime contra ordem tributária não se vincula com prisão civil por 
dívida 

• Ministro revoga liminar que suspendeu execução de pena de juiz condenado por TJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Relator reconhece competência de juízes do RJ e do PR e mantém prisão de Sérgio 
Cabral 

• Erro em classificação de testemunha não gera nulidade da prova 
• Primeira Turma não vê improbidade na contratação de advogado pela prefeitura de 

Ubatuba (SP) 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43710
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43708
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43707
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43707
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338694
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338694
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338700
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-reconhece-competência-de-juízes-do-RJ-e-do-PR-e-mantém-prisão-de-Sérgio-Cabral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-reconhece-competência-de-juízes-do-RJ-e-do-PR-e-mantém-prisão-de-Sérgio-Cabral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Erro-em-classificação-de-testemunha-não-gera-nulidade-da-prova
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-não-vê-improbidade-na-contratação-de-advogado-pela-prefeitura-de-Ubatuba-(SP)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-não-vê-improbidade-na-contratação-de-advogado-pela-prefeitura-de-Ubatuba-(SP)


 
• Novo Código de Processo Civil rompe resistências de juízes à conciliação 
• Digitalização de ações penais agiliza 25,5 mil benefícios a presos 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. Seguem as pesquisas abaixo elencadas, no 
ramo do Direito Civil, no respectivo tema. 

 
• Direito Civil 

 
Contratos 

 
Prazo para Propositura da Ação Renovatória 

 
Princípio da Boa Fé nos Contratos 

 
Rescisão de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Devolução de Arras 

 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0397273-73.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 06/10/2016 e p. 
10/10/2016 

 
Fonte: Gabinete 

 
• 0032036-37.2016.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Dutra Moreira - j. 19/07/2016 e p. 

21/07/2016 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84500-novo-codigo-de-processo-civil-rompe-resistencias-de-juizes-a-conciliacao-2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84496-execucao-digital-garante-25-5-mil-beneficios-a-presos
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/prazo-para-propositura-acao-renovatoria.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/principios-boa-fe-contratos.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/resc-promessa-compra-venda-devolucao-arras.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=000479B4E922204AD79631188035676A6274C50542163E11
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D7BF4D5A09C10BDF711FC6DF61598535C50535411040


 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 38                   Divulgado em 20/03/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Museu da Justiça – CCPJ tem programação especial com homenagens às 
mulheres até o fim do mês 

• Justiça aceita denúncia contra irmão de Bruno por participação no sequestro de 
Eliza Samudio 

• Defesa do consumidor é tema de debate da Emerj no próximo dia 31 
• Magistrados fazem palestra sobre o novo CPC no Congresso do IBDP 
• Justiça Cidadã: encontro quebra barreira entre magistrados e sociedade civil 
• 'O Judiciário precisa se humanizar', diz ministro Lelio Bentes Corrêa em palestra na 

Emerj 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Negada liminar a juíza punida pelo CNJ por envolvimento com narcotraficante 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Para Quarta Turma, não há limite mínimo de idade para adoção por pessoa 
homoafetiva 

• Multa por litigância de má-fé não exige comprovação de dano processual 
• Quinta Turma autoriza execução imediata de pena imposta a deputado do Amapá 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43814
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43814
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43812
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43812
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43906
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43813
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43811
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43811
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338574
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Quarta-Turma,-não-há-limite-mínimo-de-idade-para-adoção-por-pessoa-homoafetiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Quarta-Turma,-não-há-limite-mínimo-de-idade-para-adoção-por-pessoa-homoafetiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Multa-por-litigância-de-má–fé-não-exige-comprovação-de-dano-processual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-autoriza-execução-imediata-de-pena-imposta-a-deputado-do-Amapá


 
 
 
 

• Noronha aos Tribunais: A tarefa maior do CNJ é a independência do juiz 
• Execução digital garante 25,5 mil benefícios a presos 
• CNJ Serviço: entenda a diferença entre adoção, apadrinhamento e acolhimento 
• Comunicação de atos processuais por meio eletrônico começa a ser implementada 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas – 1ª Vice-Presidência 
Atualização 

 
Comunicamos a inclusão das massas falidas, indicadas nas imagens abaixo, no 
quadro das Prevenções das Massas Falidas. O quadro completo se encontra 
disponibilizado no Banco do Conhecimento em Informações das Serventias 
Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda Instância. 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84497-noronha-aos-tribunais-a-tarefa-maior-do-cnj-e-a-independencia-do-juiz
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84496-execucao-digital-garante-25-5-mil-beneficios-a-presos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84494-cnj-servico-entenda-a-diferenca-entre-adocao-apadrinhamento-e-acolhimento
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84495-comunicacao-de-atos-processuais-por-meio-eletronico-comeca-a-ser-implementada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia


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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0016853-26.2016.8.19.0000 – rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 24/08/2016 
e p. 26/08/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 37                   Divulgado em 17/03/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Prefeitura de Volta Redonda terá de indenizar servidora que ficou sem salário 
maternidade 

• Presidente do TJRJ participa de debate com a ministra Cármen Lúcia 
• TJRJ promove semana de treinamento de escape em comarca de Porto Real 
• TJRJ determina que recusa de cobertura de procedimentos cirúrgicos pode levar a 

processo por dano moral 
• Justiça decreta prisão de acusados em furto de combustível da Petrobras 
• Acusado de matar filho de Carlinhos de Jesus é condenado a 16 anos de reclusão 
• Juiz da VEP pede a imediata transferência de criminosos devolvidos ao Rio 
• Justiça impede a volta ao Rio de mandante da morte de juíza 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins é inconstitucional 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

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=00044F15700EED701A08FF2F8E016EC6EEF6C5052F2B2338
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/44002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43809
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43808
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43903
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338378


NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Vereador de Osasco (SP) é autorizado a pagar fiança com hipoteca de imóvel 
• Sentença penal só deve atingir cargo público ocupado no momento do delito 
• Mantida decisão que absolveu Eduardo Cunha em ação de improbidade 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Inovações do Código de Processo Civil agilizam a escolha de peritos na justiça 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Assuntos de diminuta complexidade 
 

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

Página atualizada com os novos verbetes sumulares publicados no Diário da 
Justiça Eletrônico - DJERJ em 08/03/2017 (verbetes sumulares de n.º 350 a 358) no 
Banco do Conhecimento em Jurisprudência / Assuntos de Diminuta Complexidade. 

 
O acesso à correlação pode ser realizado por meio de 2 (dois) índices: o analítico 
ou o remissivo. Além disso, contempla 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. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vereador-de-Osasco-(SP)-é-autorizado-a-pagar-fiança-com-hipoteca-de-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sentença-penal-só-deve-atingir-cargo-público-ocupado-no-momento-do-delito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-absolveu-Eduardo-Cunha-em-ação-de-improbidade
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84492-inovacoes-do-codigo-de-processo-civil-agiliza-a-escolha-de-peritos-na-justica
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/diminuta-complexidade.pdf


 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0399948-43.2014.8.19.0001 – rel. Des. Claudia Telles de Menezes, j. 14/03/2017 a 
16/03/2017 

 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048985B263ADB196A46D7755D4EC62B1EAC506111E1C04


 
Boletim do Serviço de Difusão no 36                   Divulgado em 16/03/2017 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Projeto Constelações humaniza soluções de conflitos em Varas de Família do TJRJ 
• Carlinhos de Jesus se emociona no primeiro dia do júri dos acusados da morte de 

seu filho 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Rejeitado recurso de condenado por sequestro e morte de empresário no RJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Recebida denúncia contra desembargador acusado de negociar decisões 
• Sexta Turma refuta transferência punitiva e mantém condenado em 

estabelecimento apto à recuperação 
• Quarta Turma afasta incidência de cláusula de ajuste em subscrição de ações da 

AmBev 
• Rejeitado recurso de professora que acusava universidade de plagiar dissertação 

sobre vampiros 
• Exclusão de cobertura para lente em cirurgia de catarata nos contratos antigos não 

gera dano moral coletivo 
• Afiliada de TV deve pagar direitos autorais por programação retransmitida 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ avança para qualificar decisões judiciais sobre gastos com saúde 
• Tribunais têm um mês para responder questionário sobre violência contra mulher 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43902
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338360
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recebida-denúncia-contra-desembargador-acusado-de-negociar-decisões
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-refuta-transferência-punitiva-e-mantém-condenado-em-estabelecimento-apto-à-recuperação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-refuta-transferência-punitiva-e-mantém-condenado-em-estabelecimento-apto-à-recuperação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-afasta-incidência-de-cláusula-de-ajuste-em-subscrição-de-ações-da-AmBev
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-afasta-incidência-de-cláusula-de-ajuste-em-subscrição-de-ações-da-AmBev
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-recurso-de-professora-que-acusava-universidade-de-plagiar-dissertação-sobre-vampiros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-recurso-de-professora-que-acusava-universidade-de-plagiar-dissertação-sobre-vampiros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exclusão-de-cobertura-para-lente-em-cirurgia-de-catarata-nos-contratos-antigos-não-gera-dano-moral-coletivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exclusão-de-cobertura-para-lente-em-cirurgia-de-catarata-nos-contratos-antigos-não-gera-dano-moral-coletivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afiliada-de-TV-deve-pagar-direitos-autorais-por-programação-retransmitida
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84486-cnj-avanca-na-qualificacao-da-judicializacao-para-otimizar-gasto-de-saude
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84485-tribunais-tem-um-mes-para-responder-questionario-sobre-violencia-contra-mulher


• Ouvidoria do CNJ recebe cerca de 22 mil demandas por ano 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Precedentes 
(Repercussão Geral, Recursos Repetitivos, IRDR, IAC...) 

 
Comunicamos a atualização dos quadros dos Recursos Repetitivos do STJ e 
Repercussões Gerais do STF no Banco do Conhecimento, na página inicial e em 
Consultas no site Institucional. Ambos elaborados pela Equipe do Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes da 3ª Vice-Presidência. 

 
Navegue na página e acesse os Precedentes. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0052262-63.2016.8.19.0000 – rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 14/03/2017 e p. 
16/03/2017 

 
 

Fonte: Vigésima Segunda Câmara Cível 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 35                   Divulgado em 15/03/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7532 de 13/03/2017 - Inclui Parágrafo Segundo no Artigo 18 da Lei 
6.470, de 12 de junho de 2013 e renumera-se os demais. 

 
• Lei Estadual nº 7531 de 13/03/2017 - Altera a Lei 5409, de 16 de março de 2009, 

que obriga os estabelecimentos de beleza e estética a afixarem a informação que 
indica e dá outras providências. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84488-ouvidoria-do-cnj-recebe-cerca-de-22-mil-demandas-por-ano-2
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044D1E614B5F76D181093BD79563CA05EBC50611530455
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ba060caaf39d788e832580a5005b9d03
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2c8a570e548164e5832580e3006ba455


 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Corregedoria começa pela Barra trabalho de identificação de problemas e soluções 
para melhorar prestação de serviços à população 

• Presidente do TJRJ recebe dirigentes do Sinterj 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma: São cabíveis honorários de sucumbência nas reclamações ajuizadas sob 
novo CPC 

• 1ª Turma: incabível recurso interposto por e-mail sem apresentação posterior de 
peça física 

• Negado trâmite a recurso de acusado de integrar milícia privada no Rio de Janeiro 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Representativos de controvérsia enviados pelos tribunais já estão disponíveis para 
consulta 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Medidas protetivas dobram em cinco anos no Rio 
 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43703
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338337
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338337
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338271
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338271
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338270
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Representativos-de-controvérsia-enviados-pelos-tribunais-já-estão-disponíveis-para-consulta
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Representativos-de-controvérsia-enviados-pelos-tribunais-já-estão-disponíveis-para-consulta
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84463-medidas-protetivas-dobram-em-cinco-anos-no-rio


Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça o inteiro teor da Petição inicial na Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo nº 
0033179-24.2017.8.19.0001, bem como a decisão da MM. Juíza de Direito, Dra. 
Mirela Erbisti, da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital. 

 
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre “prática comercial que 
obriga o consumidor a adquirir determinado produto – cartão do RioCard (casco) – 
para, então, poder utilizar o sistema de transporte do VLT. “ 

 
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de 
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças. 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0034882-61.2015.8.19.0000 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 29/07/2016 
e p. 03/08/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), 
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 06, onde foram selecionados, dentre outros, 
julgados relativos a responsabilidade civil de estabelecimento comercial por furto de 
celular da cliente, dano material e moral e atraso na conclusão do curso de pós-
graduação, acarretando a perda de uma chance, reconhecimento dos danos moral 
e material. 

 
Outrossim, publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 
das Turmas Recursais nº 02, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
relativos a legalidade da previsão contratual de arras penitenciais em contrato de 
compra e venda de veículo, inocorrência de dano moral e falta de habilitação para 

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=20170010252399&FORMA=1&SEF=1&JOB=31654&PAL=&CNJ=20170010252399
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20170010252399&FORMA=2&SEF=1&JOB=31654&PAL=&CNJ=20170010252399
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://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500235618
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000006
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000002
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000002


dirigir, crime de perigo presumido, impossibilidade da substituição da pena privativa 
por restritiva. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 34                   Divulgado em 14/03/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Federal nº 13.420, de 13/03/2017 - Altera dispositivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, para 
incentivar a formação técnico-profissional de adolescentes e jovens em áreas 
relacionadas à gestão e prática de atividades desportivas e à prestação de serviços 
relacionados à infraestrutura, à organização e à promoção de eventos esportivos e 
dá outras providências. Mensagem de veto 

 
• Lei Federal nº 13.419, de 13/03/2017 - Altera a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, para disciplinar o rateio, 
entre empregados, da cobrança adicional sobre as despesas em bares, 
restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• EMERJ: ministro do TST fará palestra sobre dimensão social da magistratura na 
próxima sexta, dia 17 

• TJRJ decide que exclusão de internação domiciliar em contratos com planos de 
saúde é abusiva 

• Tribunal de Justiça do Rio aplica mais de 1.300 sentenças na 7ª edição da Semana 
pela Paz em Casa 

• Casa Abrigo Betel será incluída como beneficiária nas penas pecuniárias do Jecrim 
de Caxias 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13420.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Msg/VEP-64.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13419.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43901


 
 
 

• Mantida execução provisória da pena de condenado por fraudes a licitação e 
quadrilha no DF 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Cláusula que aciona coparticipação em plano de saúde é válida 
• Acusado de extorquir atletas paralímpicos continua impedido de frequentar centro 

de treinamento 
• Rejeitado recurso que alegava suspeição de todo um tribunal federal 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ determina demissão de assistente judiciária do Amazonas por nepotismo 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. Seguem as pesquisas abaixo elencadas, no 
ramo do Direito de Família, no respectivo tema. 

 
• Direito de Família 

 
União Estável 

 
Reconhecimento de União Estável - Pessoa casada 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338168
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338168
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-que-aciona-coparticipação-em-plano-de-saúde-é-válida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acusado-de-extorquir-atletas-paralímpicos-continua-impedido-de-frequentar-centro-de-treinamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acusado-de-extorquir-atletas-paralímpicos-continua-impedido-de-frequentar-centro-de-treinamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-recurso-que-alegava-suspeição-de-todo-um-tribunal-federal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84460-cnj-determina-demissao-de-assistente-judiciaria-do-amazonas-por-nepotismo
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/rec-uniao-estavel-pess-casada.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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0046987-09.2007.8.19.0014 - rel. Des. Paulo Rangel - j. 06/12/2016 e p. 13/12/2016 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0004673-13.2014.8.19.0011 - Des (a). Joaquim Domingos de Almeida Neto - 
Julgamento: 07/03/2017 - Sétima Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 33                   Divulgado em 13/03/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Ministros do STJ querem o Rio na vanguarda das soluções para o 
congestionamento nos presídios 

• Divulgado calendário de pagamentos aos trabalhadores da Usina Paraíso, em 
Campos 

• EMERJ: Estudiosos debatem sobre a Reforma da Previdência 
• TJRJ e MP discutem compartilhamento de dados sobre Juizados Especiais Cíveis 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/unioes-estaveis-concomitantes.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/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0046987-09.2007.8.19.0014
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00015
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43630
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43629


 
 
 

• Reconhecida repercussão geral sobre exigência de inscrição de advogado público 
nos quadros da OAB 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Não é abusiva cláusula que responsabiliza comprador pela desocupação de imóvel 
adquirido da CEF 

• Suspensos processos que discutem natureza jurídica do encargo de 20% sobre 
dívida ativa 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Navegador próprio do PJe supera incompatibilidade entre Java e Mozilla 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338016
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=338016
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-é-abusiva-cláusula-que-responsabiliza-comprador-pela-desocupação-de-imóvel-adquirido-da-CEF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-é-abusiva-cláusula-que-responsabiliza-comprador-pela-desocupação-de-imóvel-adquirido-da-CEF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensos-processos-que-discutem-natureza-jurídica-do-encargo-de-20%25-sobre-dívida-ativa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensos-processos-que-discutem-natureza-jurídica-do-encargo-de-20%25-sobre-dívida-ativa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84458-navegador-proprio-do-pje-supera-incompatibilidade-entre-java-e-mozilla
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


 
JULGADOS INDICADOS* 

 
• 0011826-64.2013.8.19.0001 – rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 08/03/2017 e p. 

10/03/2017 
 
 

Fonte: Terceira Câmara Cível 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 32                   Divulgado em 10/03/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7530 de 09/03/2017 - institui Pisos Salariais no âmbito do Estado do 
Rio de Janeiro para as categorias profissionais que menciona e estabelece outras 
providências. 

 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Terceira vice-presidente espera deixar trabalho de qualidade como herança no 
Tribunal de Justiça 

• Presidente do TJRJ visita novas instalações das varas cíveis 
• CNJ lança Política Judiciária Nacional de enfrentamento à violência contra Mulher 
• Oficina de Parentalidade promove diálogo e auxilia pais em conflito a resolverem 

questões de família no TJ do Rio 
• Acusados da morte de filho de Carlinhos de Jesus irão a júri popular na quarta, dia 

19 
• Justiça condena 20 por tráfico de drogas na Região dos Lagos 
• Visita mediada e homenagem à mulher marcam unificação do Museu da Justiça e 

do CCPJ-Rio 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000418BCE4E40C890CD72D6D6FA484130DDAC5060F1D0628
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2a180d95de265c04832580e30066c6d8
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43239
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43239
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43238
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43628
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43627
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43627
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43626
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43626
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43237
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43236
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43236


 
 

• Suspensa decisão que equipara vencimentos de servidores de São Gonçalo (RJ) 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Gratuidade em ação de usucapião especial urbana não tem natureza objetiva 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• CNJ define membros de fórum do Judiciário sobre criança e juventude 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. Seguem as pesquisas abaixo elencadas, no 
ramo do Direito Civil, no respectivo tema. 

 
• 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 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337946
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Gratuidade-em-ação-de-usucapião-especial-urbana-não-tem-natureza-objetiva
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84445-cnj-define-membros-de-forum-do-judiciario-sobre-crianca-e-juventude
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/negativa-cobertura-cirurgia-reparadora.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


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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0036219-51.2016.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 15/02/2017 e p. 
17/02/2017 

 
 

Fonte: DICAC 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 31                   Divulgado em 09/03/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ suspende decisão de não nomear servidores de Itaguaí e marca audiência 
especial com prefeitura 

• Justiça proíbe demolição de creche municipal em Belford Roxo 
• EMERJ promove reflexão sobre violência doméstica e igualdade de direitos no Dia 

Internacional da Mulher 
• Homem é condenado a seis anos de prisão pela morte da ex-mulher 
• TJ e OAB criam comitê para combater fraudes 
• Liminar impede bancos de descontar consignado direto na conta de servidores 
• Cidadania na Baixada: Fórum de Mesquita realiza primeira aula da 29ª Turma do 

'Justiça Cidadã' 
• TJRJ promove mais uma edição da Feira Orgânica nesta quinta, dia 9 
• Justiça do Rio determina que Estado garanta atendimento médico a presidiárias 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF decide que livros digitais têm imunidade tributária 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049BE13E192FDBC60095DCC530B30E497FC506074E1412
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43624
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43624
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43623
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43233
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43233
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43235
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43234
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43232
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43515
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43515
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43230
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43229
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337857


 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Determinada expedição de certidão criminal com “nada consta” para reabilitado 
• Ameaça espiritual serve para configurar crime de extorsão 
• Reformada decisão que autorizou poço artesiano para consumo humano em área 

servida por rede pública 
• Compra e venda anulada acarreta devolução de quantia paga 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Grupo de Trabalho cria tabela para correção monetária de processos judiciais 
• Judiciário tem meta para enfrentamento da violência doméstica contra a mulher 
• CNJ institui Política Nacional de Combate à Violência contra Mulheres 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 os atos publicados em fevereiro de 2017. 

 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 136, DE 23/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 134, DE 23/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 133, DE 22/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 132, DE 20/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 130, DE 20/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 129, DE 20/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 127, DE 17/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 125, DE 14/02/2017 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinada-expedição-de-certidão-criminal-com-
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ameaça-espiritual-serve-para-configurar-crime-de-extorsão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reformada-decisão-que-autorizou-poço-artesiano-para-consumo-humano-em-área-servida-por-rede-pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reformada-decisão-que-autorizou-poço-artesiano-para-consumo-humano-em-área-servida-por-rede-pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Compra-e-venda-anulada-acarreta-devolução-de-quantia-paga
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84440-grupo-de-trabalho-finaliza-tabela-unificada-para-correcao-monetaria-na-justica-estadual
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84437-judiciario-tem-meta-para-enfrentamento-da-violencia-domestica-contra-a-mulher
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84438-cnj-institui-politica-judiciaria-nacional-de-combate-a-violencia-contra-mulheres
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200282&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200280&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200259&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200239&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200220&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200219&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200195&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200163&integra=1


• ATO EXECUTIVO TJ N. 124, DE 16/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 122, DE 14/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 120, DE 13/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 119, DE 13/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 118, DE 14/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 113, DE 10/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 112, DE 09/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ N. 111, DE 09/02/2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 102, DE 03/02/ 2017 
• ATO EXECUTIVO TJ Nº 98, DE 01/02/ 2017 
• AVISO TJ Nº 9, DE 15/02/2017 
• DECRETO ESTADUAL Nº 45.909, DE 14/02/2017 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o 
disposto nos Arts. 103, § 1º e 109 do Regimento Interno deste Tribunal. 

 
 
Nº do processo Nome do Relator Resumo da Ementa 
0003881-58.2015.8.19.0000 
j. 26/09/2016 
p. 05/10/2016 

Des. Mauro Dickstein Representação por 
Inconstitucionalidade. Lei 
5.092/14, do Município de 
Volta Redonda. Diploma legal 
que “cria uma unidade 
avançada da farmácia 
municipal nos hospitais 
municipais de Volta 
Redonda.” Carta Estadual 
que se constitui em 
parâmetro para a fiscalização 
abstrata, sendo incabível o 
exame de desconformidade 
do diploma impugnado com 
dispositivo da Lei Orgânica 
Municipal. (...) Inobservância 
da cláusula de reserva de 
iniciativa privativa do chefe do 
Poder Executivo e do 
Princípio da Separação de 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200162&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200143&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200114&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200113&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200112&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200057&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200031&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200030&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199957&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199871&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200142&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200124&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/10136/18661/regi-interno-em-vigor-01.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18661/regi-interno-em-vigor-01.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500700013


Poderes (arts. 7º; da CE/RJ). 
Procedência da 
Representação. Leia mais... 

0023793-41.2015.8.19.0000 
j. 16/06/2016 
p. 21/06/2016 

Des. Luiz Zveiter Representação por 
Inconstitucionalidade julgada 
procedente em parte para 
declarar a 
inconstitucionalidade dos 
itens “Assessor Jurídico 
Municipal I”, “Assessor 
Jurídico Fazendário” e 
“Assessor Jurídico da 
Secretaria Municipal de 
Saúde”, constantes do anexo 
III da Lei Complementar 
133/11, com redação dada 
pela Lei Complementar 
187/15, do Município de Bom 
Jardim. 
Verificou-se que os cargos 
que detém a alcunha de 
“Assessor” não possuem 
atribuições de 
assessoramento, ou seja, a 
natureza da atividade 
prestada é eminentemente 
técnica, confundindo-se tais 
funções com àquelas 
atribuídas ao advogado 
municipal – cargo de 
provimento efetivo. Leia 
mais... 
Embargos de 
Declaração Leia mais... 

0061245-85.2015.8.19.0000 
j. 26/09/2016 
p. 29/09/2016 

Des. Milton Fernandes de 
Souza 

Representação de 
Inconstitucionalidade em face 
da Lei nº 2.423/2012 do 
Município de Cabo Frio que 
dispôs sobre a 
obrigatoriedade de tiragem 
tipográfica de 30% em 
relação ao número de 
habitantes, das publicações 
de todos os atos do Poder 
Executivo. 
Caracterizada a afronta ao 
princípio da Divisão dos 
Poderes, da iniciativa 
privativa de lei e da 
competência privativa do 
Prefeito. Leia mais... 

0061246-70.2015.8.19.0000 
j. 04/07/2016 
p. 09/08/2016 

Des. Antonio José Ferreira 
Carvalho 

Representação de 
Inconstitucionalidade – Lei 
5.924/2015 do Município do 
Rio de Janeiro – 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042797803E48116C2DFBCA2A3DF75F3CFCC5053F4A2E64
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500700071
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044CA5B5BE88B07B978846352481F15A3FC5050E135A5C
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044CA5B5BE88B07B978846352481F15A3FC5050E135A5C
https://goo.gl/ruJ1FH
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500700221
https://goo.gl/D5a9j7
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500700217


Estabelecimento de regras 
especiais para a realização 
dos jogos olímpicos e 
paraolímpicos Rio 2016. 
Procedência parcial da 
Representação. Leia mais... 

0019715-09.2014.8.19.0042 
j.12/09/2016 
p. 19/09/2016 

Des. Antonio Eduardo 
Ferreira Duarte 

Arguição de 
Inconstitucionalidade. Artigo 
77, I, da Lei 4.903/91 e artigo 
1º da Lei 6.244/2005. 
Município de Petrópolis. Base 
de cálculo de contribuição 
previdenciária. Verbas 
transitórias que não devem 
integrar base de cálculo por 
não se incorporarem à 
remuneração do servidor. 
Acolhimento da Arguição de 
Inconstitucionalidade. Leia 
mais... 

0002935-23.2014.8.19.0000 
j. 28/07/2014 
p. 05/08/2014 

Des. Luiz Fernando Ribeiro 
de Carvalho 

Representação de 
Insconstitucionalidade contra 
a lei 5.602/13 do Município do 
Rio de Janeiro, que determina 
às farmácias e drogarias que 
afixem cartaz indicativo de 
que as instalações sanitárias 
são abertas ao público. 
Impossibilidade, ademais, da 
criação de atribuições para 
órgãos do Executivo 
Municipal por iniciativa da 
casa Legislativa, sob pena de 
violação aos arts. 112, §1º, 
“d” E 145, VI, da Constituição 
Estadual, aplicáveis por 
simetria. Procedência da 
Representação e declaração 
da Insconstitucionalidade da 
Lei 5.602/13 do Município do 
Rio de Janeiro em sua 
integralidade, com efeitos ex 
tunc. 

0063926-62.2014.8.19.0000 
j. 11/04/2016 
p. 18/04/2016 

Des. Mauro Dickstein Representação por 
Inconstitucionalidade. Lei 
2.261, DE 31/07/2013, do 
Município de Barra do Piraí, 
que “Dispões sobre 
exigências específicas 
pertinentes às condições de 
saúde do educando para a 
realização de matrícula na 
rede municipal de ensino e dá 
outras providências.” Incursão 
indevida da Casa Legislativa 

https://goo.gl/4ffo6L
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0019715-09.2014.8.19.0042
https://goo.gl/wr8IdL
https://goo.gl/wr8IdL
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0002935-23.2014.8.19.0000
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400700127


local no âmbito de atuação 
exclusiva do Prefeito. 
Inobservância da cláusula de 
reserva de iniciativa privativa 
do chefe do Poder Executivo. 
Procedência da 
Representação. Leia mais... 

 
 

Fonte: SETOE 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 30                   Divulgado em 08/03/2017 
 
 
 

Verbete Sumular 
 

Informamos que 9 (nove) verbetes sumulares do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro foram publicados hoje (08/03), no DJERJ. Confira abaixo os 
conteúdos dos novos verbetes: 

 
Novos Verbetes Sumulares 

 
 

Nº. 350 
 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 
PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE PRORROGAÇÃO 
VALIDADE 

 
“Nos contratos de promessa de compra e venda decorrentes de incorporação 
imobiliária, é válida a cláusula de tolerância de prorrogação de 180 dias para a 
entrega do imóvel, pactuada expressamente pelas partes.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0061460-61.2015.8.19.0000 – 
Julgamento em 31/10/2016 – Relator: Desembargador Nagib Slaibi. Votação 
unânime. 

 
 
 

Nº. 351 
 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 
DECORAÇÃO DE ÁREA COMUM 
RESPONSABILIDADE DO INCORPORADOR 
VEDAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 

https://goo.gl/cRM4lq
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000012


 
“O pagamento de despesas com decoração das áreas comuns, em incorporações 
imobiliárias, é de responsabilidade do incorporador, vedada sua transferência ao 
adquirente.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0061460-61.2015.8.19.0000 – 
Julgamento em 31/10/2016 – Relator: Desembargador Nagib Slaibi. Votação por 
maioria. 

 
 
 

Nº. 352 
 

PLANO DE SAÚDE 
EXCLUSÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR 
CLÁUSULA ABUSIVA 
DANO MORAL 

 
“É abusiva a cláusula contratual que exclui internação domiciliar e sua recusa 
configura dano moral.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0061460-61.2015.8.19.0000 – 
Julgamento em 31/10/2016 – Relator: Desembargador Nagib Slaibi. Votação 
unânime. 

 
 

Nº. 353 
 

PLANO DE SAÚDE 
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 
DESCONHECIMENTO DE DOENÇA OU LESÃO PREEXISTENTE 
RECUSA DE COBERTURA 
ABUSIVIDADE 

 
“Constitui cláusula abusiva a que recusa cobertura de procedimento cirúrgico 
complexo relacionado à doença e à lesão preexistente, se delas o beneficiário não 
tinha conhecimento ou não foi submetido a prévio exame médico.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0061460-61.2015.8.19.0000 – 
Julgamento em 31/10/2016 – Relator: Desembargador Nagib Slaibi. Votação 
unânime. 

 
 
 

Nº. 354 
 

PLANO DE SAÚDE 
CUSTEAMENTO PELA EMPRESA 
APOSENTADORIA DO SEGURADO 
CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO 
ABUSIVIDADE 

 
“No caso de aposentadoria do segurado, é abusivo o cancelamento ou suspensão 
do plano de saúde custeado integralmente pela empresa estipulante, na qual 
laborava o beneficiário.” 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000012


 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0061460-61.2015.8.19.0000 – 
Julgamento em 31/10/2016 – Relator: Desembargador Nagib Slaibi. Votação por 
maioria. 

 
 
 

Nº. 355 
 

CONTRATO DE TRANSPORTE 
EXCESSO DE RESERVAS 
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO 
DANO MORAL 

 
“O descumprimento do contrato de transporte em virtude de excesso de reservas 
configura dano moral in re ipsa.” 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0061460-61.2015.8.19.0000 – 
Julgamento em 31/10/2016 – Relator: Desembargador Nagib Slaibi. Votação 
unânime. 

 
 
 

Nº. 356 
 

CONTRATOS BANCÁRIOS 
CARNÊ E ABERTURA DE CRÉDITO 
COBRANÇA DE DESPESAS 
DESCABIMENTO APÓS 30/04/2008 

 
“É incabível a cobrança de despesas atinentes à emissão de carnê e de abertura de 
crédito em contratos bancários, celebrados a partir de 30/04/2008.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0061460-61.2015.8.19.0000 – 
Julgamento em 31/10/2016 – Relator: Desembargador Nagib Slaibi. Votação 
unânime. 

 
 
 

Nº. 357 
 

PLANO DE SAÚDE 
COBERTURA DE INTERNAÇÃO 
LIMITAÇÃO DE TEMPO 
NULIDADE DA CLÁUSULA 

 
“É nula cláusula inserida em contrato de plano ou de seguro-saúde, que limita o 
tempo de cobertura de internação, inclusive para tratamento psiquiátrico ou 
dependência química.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0061460-61.2015.8.19.0000 – 
Julgamento em 31/10/2016 – Relator: Desembargador Nagib Slaibi. Votação 
unânime. 

 
Nº. 358 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000012
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000012


PARCELAS VINCENDAS 
PAGAMENTO ANTECIPADO 
JUROS INCORPORADOS 
DEDUÇÃO DO VALOR 
DIREITO DO CONSUMIDOR 

 
“No caso de pagamento antecipado das parcelas vincendas, constitui direito do 
consumidor a dedução do valor devido referente aos juros incorporados às 
prestações mensais.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0061460-61.2015.8.19.0000 – 
Julgamento em 31/10/2016 – Relator: Desembargador Nagib Slaibi. Votação 
unânime. 

 
 

Fonte DJERJ 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7529 de 07/03/2017 - Autoriza o Poder Executivo a alienar ações 
representativas do capital social da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – 
CEDAE e dá outras providências. 

 
Fonte: ALERJ 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Número de medidas protetivas para mulheres mais que dobrou em cinco anos 
• Tribunal do Júri julga hoje caso de feminicídio 
• Justiça permite que técnicos de telefonia tenham acesso ao Maracanã antes de Fla 

X San Lorenzo 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma rejeita recursos do deputado Jair Bolsonaro contra denúncia por incitação 
ao crime de estupro 

• Suspensa ação penal embasada em interceptações com fundamentação genérica 
• Rejeitada denúncia contra deputado Celso Jacob por dispensa ilegal de licitação 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201524000012
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7bc7d46b545146a1832580df005fb7ad
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43228
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43227
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43434
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43434
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337658
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337658
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337679
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337685


 
 
 

• “Não é fácil ser magistrado num país com tanta corrupção”, diz presidente do STJ 
• Expropriado deve comprovar prejuízo em imóvel para impedir desistência de 

desapropriação 
• Agressão a criança dispensa prova de dano moral 
• Policiais acusados de envolvimento em chacina no Rio permanecem presos 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Percentual de mulheres em atividade na magistratura brasileira é de 37,3% 
• Educação e diálogo para enfrentar a violência doméstica contra a mulher 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo de 
nº 0033183-61.2017.8.19.0001, que tramita no Juízo da 7ª Vara Empresarial da 
comarca da capital 

 
O tema da referida petição inicial versa precipuamente sobre prestadores de serviço 
público no ramo de transportes urbanos municipais com veículos em péssimo 
estado de conservação. 

 
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de 
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças. 

 
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.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Expropriado-deve-comprovar-prejuízo-em-imóvel-para-impedir-desistência-de-desapropriação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Expropriado-deve-comprovar-prejuízo-em-imóvel-para-impedir-desistência-de-desapropriação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Agressão-a-criança-dispensa-prova-de-dano-moral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Policiais-acusados-de-envolvimento-em-chacina-no-Rio-permanecem-presos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84432-percentual-de-mulheres-em-atividade-na-magistratura-brasileira-e-de-37-3
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84416-educacao-e-dialogo-para-enfrentar-a-violencia-domestica-contra-a-mulher
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=20170010252429&FORMA=1&SEF=1&JOB=10449&PAL=&CNJ=20170010252429
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0003197-03.2012.8.19.0045 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira – j. 11/10/2016 e p. 
14/10/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), 
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 05, onde foram selecionados, dentre outros, 
julgados relativos à obrigação de indenizar em decorrência de campanha 
publicitária pelo uso não autorizado de imagem, inocorrência de dano moral 
genérico causado por terceiros, face a teoria da causalidade adequada e 
antecipação de tutela em pedido de alimentos gravídicos diante dos indícios de 
paternidade. 

 
Fonte: Serviço de Publicações Jurisprudenciais 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 29                   Divulgado em 07/03/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Magistrados e primeira-dama do Estado se reúnem para ajudar abrigo para pessoas 
com deficiência 

• Formação humanística é foco do curso ministrado pela ENFAM aos novos juízes 
• Justiça determina que Comitê Rio 2016 faça reparos no Maracanã e Maracanãzinho 
• Justiça na escola: convênio vai permitir instalação de núcleos de mediação em 

instituições de ensino 
• Desembargadora Jacqueline Lima Montenegro toma posse como presidente do 

TRE-RJ 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000462B2C4B773989CC0AA910AA724A7164CC50544093F21
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43514
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43514
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43433
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43622
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43621
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43621
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43432
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43432


 
 
 

• Ex-funcionário da Petrobras obtém liminar por excesso de prazo na prisão 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Acusado de chefiar tráfico no Complexo na Maré continua em presídio federal 
• Rio de Janeiro deve adotar providências para evitar deslizamentos em Nova 

Divineia 
• Rejeitado recurso de empresa que alegava violação de contrato com a dupla 

Claudinho e Buchecha 
• Banco é condenado por desvio de dinheiro de cliente imputado a gerente 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Juizados de violência doméstica ainda são insuficientes no interior do país 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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. Seguem as pesquisas abaixo elencadas, no 
ramo do Direito de Família, no respectivo tema. 

 
• Direito de Família 

 
Proteção da Pessoa dos Filhos 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337578
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acusado-de-chefiar-tráfico-no-Complexo-na-Maré-continua-em-presídio-federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rio-de-Janeiro-deve-adotar-providências-para-evitar-deslizamentos-em-Nova-Divinéia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rio-de-Janeiro-deve-adotar-providências-para-evitar-deslizamentos-em-Nova-Divinéia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-recurso-de-empresa-que-alegava-violação-de-contrato-com-a-dupla-Claudinho-e-Buchecha
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-recurso-de-empresa-que-alegava-violação-de-contrato-com-a-dupla-Claudinho-e-Buchecha
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Banco-é-condenado-por-desvio-de-dinheiro-de-cliente-imputado-a-gerente
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84405-juizados-de-violencia-domestica-ainda-sao-insuficientes


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@tjrj.jus.br 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0084319-68.2015.8.19.0001 - Rel(a). Des. Marianna Fux - j. 28/09/2016 - p. 
04/10/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0020209-26.2012.8.19.0014 - Des(a). Suimei Meira Cavalieri - Julgamento: 
21/02/2017 - Terceira Câmara Criminal 

 
• 0015872-04.2015.8.19.0203 - Des(a). Suimei Meira Cavalieri - Julgamento: 

14/02/2017 - Terceira Câmara Criminal 
 

• 0019649-28.2010.8.19.0023 - Des. Fernando Antonio de Almeida - Julgamento: 
09/02/2017 - Sexta Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 28                   Divulgado em 06/03/2017 
 
 
 

AVISO TJ 13/2017 
 

Avisa aos Senhores Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das Câmaras Cíveis 
de numeração 1ª a 22ª e aos Juízos com competência em matéria de fazenda 
pública, que ficam suspensos todos os processos em curso no Estado do Rio de 
Janeiro que envolvam as mesmas questões jurídicas relacionadas ao Adicional de 
Desempenho Funcional instituído pela Lei Municipal nº 478/2012 aos servidores 
públicos do Município de São Gonçalo. 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/alienacao-parental.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=00047AA83731425F5B4CB288E93D3164FC1AC5053F480F20
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00399
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00395
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2014.054.00367
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=200293&integra=1


 
Fonte DJERJ (ADM, n. 118, p. 2) 

 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7526 de 23 de fevereiro de 2017 - dispõe sobre a comunicação ao 
Ministério Público e à Defensoria Pública nos casos de desistência da adoção. 

 
Fonte: ALERJ 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ recebe em média 118 novos casos de lesão corporal contra mulheres todos 
os dias 

• Justiça do Rio suspende eleição para Confederação Brasileira de Desportos 
Aquáticos 

• Nova decisão garante Fla-Flu com torcidas das duas equipes 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF analisará vinculação de multas tributárias com adicional de produtividade fiscal 
• Suspensa decisão de órgão fracionário do TJ-MS que rejeitou crime previsto no 

CTB 
• Negado seguimento a HC de indígenas condenados por roubo de máquinas 

agrícolas 
• Liminar permite a servidor acumulação de proventos militares e vencimentos de 

cargo civil 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Inadmitidos 200 recursos extraordinários sobre compensação de débitos tributários 
com precatórios 

• Oferta de curso inexistente obriga faculdade a indenizar aluno por dano moral 
• Funcef terá de cancelar migração de plano previdência privada após propaganda 

enganosa 
• Banco pode cobrar por quitação antecipada em contrato assinado antes de 

dezembro de 2007 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/047fae5c1c998c60832580db0060d591
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43431
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43431
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43430
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43430
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43620
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337547
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337397
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337397
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337415
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337415
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337398
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337398
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Inadmitidos-200-recursos-extraordinários-sobre-compensação-de-débitos-tributários-com-precatórios
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Inadmitidos-200-recursos-extraordinários-sobre-compensação-de-débitos-tributários-com-precatórios
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Oferta-de-curso-inexistente-obriga-faculdade-a-indenizar-aluno-por-dano-moral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Funcef-terá-de-cancelar-migração-de-plano-previdência-privada-após-propaganda-enganosa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Funcef-terá-de-cancelar-migração-de-plano-previdência-privada-após-propaganda-enganosa
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http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Banco-pode-cobrar-por-quitação-antecipada-em-contrato-assinado-antes-de-dezembro-de-2007


• Cobrança por transporte multimodal de cargas prescreve em um ano 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Justiça fluminense realiza 6 mil exames de DNA em 2016 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 
Nº do processo Nome do Relator Resumo 
0039412-74.2016.8.19.0000 
j.17/10/2016 
p. 20/10/2016 

Des. Otávio Rodrigues Conflito de Competência 
suscitado pela Vigésima 
Quarta Câmara Cível em face 
da Vigésima Segunda 
Câmara Cível. Apelação 
Cível. Ação Regressiva 
proposta por Seguradora em 
face de concessionária de 
energia elétrica. Contrato de 
Seguro. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cobrança-por-transporte-multimodal-de-cargas-prescreve-em-um-ano
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84395-justica-fluminense-realiza-6-mil-exames-de-dna-em-2016
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://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600801657


Acolhimento do Conflito, para 
declarar a competência da E. 
Vigésima Segunda Câmara 
Cível. Ausência de relação de 
consumo. Partes que não são 
hipossuficientes. Julgados do 
TJ/RJ. Enunciado nº 64 do 
Aviso TJ-RJ nº 15/2015. 
Parecer do MP nesse 
sentido. Leia mais... 

0038085-94.2016.8.19.0000 
j.17/10/2016 
p. 20/10/2016 

Des. Otávio Rodrigues Conflito Negativo de 
Competência suscitado pela 
Vigésima Terceira Câmara 
Cível em face da Primeira 
Câmara Cível. Medida 
Cautelar de Exibição de 
Documentos. Sentença de 
procedência. Apelação Cível 
buscando tão somente a 
condenação da parte apelada 
na verba sucumbencial. 
Acolhimento do conflito, para 
declarar a competência da E. 
Primeira Câmara Cível, uma 
vez que a única matéria 
devolvida à segunda instância 
prende-se ao pedido de 
condenação em honorários 
advocatícios de sucumbência. 
Aplicação do Enunciado nº 17 
do Aviso TJRJ nº 15/2015 e 
Julgados desta Corte. 
Parecer do MP na mesma 
direção. Leia mais... 

0034558-37.2016.8.19.0000 
j. 19/09/2016 
p. 22/09/2016 

Des. Luiz Zveiter Conflito negativo de 
competência entre Câmara 
Cível Especialidade e 
Câmara Cível com 
competência genérica 
suscitado no bojo de Agravo 
de Instrumento contra 
decisão que extinguiu o feito 
sem resolução do mérito. 
Serviço de atendimento 
médico prestado diretamente 
pelo ente público, de forma 
gratuita. Ausência de relação 
de consumo. Competência da 
Câmara suscitada. 
Procedência do conflito 
negativo de 
competência. Leia mais... 

0025779-93.2016.8.19.0000 
j. 10/10/2016 
p.14/10/2016 

Des. Nagib Slaibi Conflito negativo de 
competência. ação de 
reparação de danos ajuizada 

https://goo.gl/3HG6PP
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600801566
https://goo.gl/Xy5Vrn
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600801421
https://goo.gl/Qw4qEC
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600801101


por genitora em razão do 
falecimento de seu filho em 
confraternização de 
Associação. 
Não se trata de relação de 
consumo, mas de demanda 
que tem por objeto reparação 
de danos em razão do 
falecimento de parente. 
Acolhimento do conflito. Leia 
mais... 

0031650-07.2016.8.19.0000 
j. 19/09/2016 
p. 22/09/2016 

Des. Maldonado de Carvalho Conflito negativo de 
competência. Ação ajuizada 
em face entidade 
previdenciária de natureza 
privada. Resolução TJ/OE/RJ 
Nº 10/2015, que, alterando o 
art.6º-A, PARÁGRAFO 2º, do 
Regimento Interno deste 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
excluiu das Câmaras 
Especializadas os processos 
oriundos de litígios entre 
Instituição de Previdência 
Privada aberta ou fechada e 
seus participantes. 
Cancelamento da SÚMULA 
321 do STJ que previa a 
aplicabilidade do Código de 
Defesa do Consumidor à 
relação jurídica entre a 
previdência privada e seus 
participantes. Procedência do 
conflito. Leia mais... 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados realiza curso para 
novos juízes do TJRJ 

https://goo.gl/mYVYU0
https://goo.gl/mYVYU0
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600801298
https://goo.gl/NGW4ag
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43618
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43618


• Na Semana da Mulher, TJRJ vai intensificar audiências de casos de violência 
doméstica 

• Museu/Centro Cultural lança programa 'Da Pedra ao Palácio', a partir do dia 7 
• Fla x Flu terá só torcida tricolor na decisão da Taça Guanabara 
• Fórum terá debate sobre Reforma da Previdência 
• Justiça Itinerante alcança 800 mil atendimentos em 13 anos de programa 
• Deape divulga ações de cidadania, inclusão social e sustentabilidade 
• TJRJ realizou aproximadamente 6 mil exames gratuitos de DNA em 2016 
• EMERJ investe na formação do magistrado sem perder o foco na sociedade 
• Segundo vice-presidente aposta na confiança no Judiciário 
• Credores trabalhistas da Varig recebem parte da indenização 
• Presidente do Tribunal de Justiça quer proporcionar o melhor serviço ao cidadão 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Recurso com repercussão geral discute parâmetros para leis que aumentam 
contribuição previdenciária de servidores 

 
Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Reajuste de plano de saúde por idade é válido desde que previsto em contrato e em 
percentual razoável 

• Tráfico privilegiado: redução de pena em patamar inferior ao admitido por lei exige 
fundamentação 

• Negado registro de vigilante a homem com antecedentes criminais 
• Indisponibilidade de bens em ação de improbidade pode incluir multa civil 

 
 
 
 

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 (Imagem 
abaixo). O quadro completo se encontra disponibilizado no Banco do Conhecimento 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43429
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43429
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43428
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43617
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43615
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43616
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43415
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43416
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43421
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43420
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43423
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43425
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337110
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=337110
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reajuste-de-plano-de-saúde-por-idade-é-válido-desde-que-previsto-em-contrato-e-em-percentual-razoável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reajuste-de-plano-de-saúde-por-idade-é-válido-desde-que-previsto-em-contrato-e-em-percentual-razoável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tráfico-privilegiado:-redução-de-pena-em-patamar-inferior-ao-admitido-por-lei-exige-fundamentação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tráfico-privilegiado:-redução-de-pena-em-patamar-inferior-ao-admitido-por-lei-exige-fundamentação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-registro-de-vigilante-a-homem-com-antecedentes-criminais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indisponibilidade-de-bens-em-ação-de-improbidade-pode-incluir-multa-civil
https://goo.gl/X4oyBS


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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0051264-95.2016.8.19.0000 - rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho - j. 
22/02/2017 e p. 02/03/2017 

 
 

Fonte: eJuris 
 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que foi publicado no dia 02/03/2017, no Diário da Justiça Eletrônico 
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência Cível nº 04, onde foram selecionados, 
dentre outros, julgados relativos a uso indevido de imagem de policial civil e guarde 
de menor com dupla nacionalidade. 

 
Fonte: Jurisprudência 

 
 
 
 

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

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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041EA081684A1F3EACF12B2CDC55123613C5060B25410C
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000004


 
• EMERJ promoverá palestra no Dia Internacional da Mulher 
• Abertas as inscrições do concurso para preenchimento de vagas em cartórios 

extrajudiciais 
• EMERJ debate o tema 'atores da jurisdição' 
• Rio tem 10 dias para apresentar linhas de ônibus prioritárias que serão climatizadas 
• Justiça do Rio revoga liminar que obrigava Petrobras a manter contrato de navio-

sonda 
• Plantão Judiciário do TJRJ oferece atendimento específico para a mulher durante o 

carnaval 
• Fim de semana vai contar com duas torcidas na rodada do Campeonato Estadual 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• STF marca posse de Alexandre de Moraes para o dia 22 de março 
• Suspensa decisão que desmembrou honorários advocatícios para pagamento em 

RPV 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Execução prolongada de débito quitado gera indenização por dano moral 
• Suspensa execução financeira contra associação de exportadores de artesanato 
• Falta de complexidade da causa autoriza redução de honorários em recurso 

especial 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Rede de apoio ajuda a combater violência doméstica relacionada ao alcoolismo 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43222
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43221
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43221
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43220
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43611
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43219
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43219
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43610
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43610
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43609
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336820
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336826
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336826
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Execução-prolongada-de-débito-quitado-gera-indenização-por-dano-moral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensa-execução-financeira-contra-associação-de-exportadores-de-artesanato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-complexidade-da-causa-autoriza-redução-de-honorários-em-recurso-especial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-complexidade-da-causa-autoriza-redução-de-honorários-em-recurso-especial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84369-rede-de-apoio-ajuda-a-prevenir-violencia-domestica-relacionada-ao-alcoolismo


 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 

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

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0276996-38.2009.8.19.0001 - rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt - j. 
28/09/2016 e p. 05/10/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• TJRJ orienta servidores sobre febre amarela 
• Aposentadoria no serviço público foi tema do Café com Conhecimento 
• Antigo Palácio da Justiça tem recorde de visitantes em fevereiro 
• TJRJ suspende liminar que isentava empresas de ônibus de pagar IPVA integral de 

2014 
• Audiência no Tribunal de Justiça vai decidir sobre clássicos no Rio 
• Justiça decide se empresas continuam operando navio sonda 
• Sérgio Cabral confirma viagens de helicóptero a Mangaratiba em audiência 

realizada nessa terça 

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/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0276996-38.2009.8.19.0001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43511
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43608
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43414
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43217
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43217
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43605
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43605


• Ciclovia Tim Maia só será desinterditada após perícia 
• Marchinha sobre a Lava-Jato será lançada no Centro Cultural do Poder Judiciário 
• Emerj abre inscrições para Curso de Especialização em Direito Tributário 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 2ª Turma cassa decisão que reconheceu quebra de fiança 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Tribunal admite primeiro incidente de assunção de competência em recurso 
especial 

• Discussão sobre honorários devidos a defensor dativo não comporta recurso 
extraordinário 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Livro traz manual sobre Corregedoria Nacional de Justiça 
• Mais de 400 mil apostilamentos são realizados em cartórios brasileiros 
• Para Cármem Lúcia, todos os promovidos por merecimento devem mesmo merecer 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Conheça o inteiro teor da Petição inicial na Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43216
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http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tribunal-admite-primeiro-incidente-de-assunção-de-competência-em-recurso-especial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tribunal-admite-primeiro-incidente-de-assunção-de-competência-em-recurso-especial
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http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Discussão-sobre-honorários-devidos-a-defensor-dativo-não-comporta-recurso-extraordinário
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84366-livro-traz-manual-sobre-corregedoria-nacional-de-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84359-mais-de-400-mil-apostilamentos-sao-realizados-em-cartorios-brasileiros
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84357-para-carmem-lucia-todos-os-promovidos-por-merecimento-devem-mesmo-merecer
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=20172070016943&FORMA=1&SEF=1&JOB=25545&PAL=&CNJ=20172070016943


0001722352017.8.19.0207, bem como a liminar proferida pelo MM. Juiz de Direito, 
Dr. Guilherme Schilling Pollo Duarte, do Juizado Especial do Torcedor e dos 
Grandes Eventos, da Regional da Ilha do Governador. 

 
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre “a necessidade de 
resguardar a segurança do torcedor, consumidor de espetáculos esportivos, assim 
como de toda a coletividade da violência de que têm sido vítima pelo conflito entre 
as torcidas organizadas”, antes, durante e depois de partidas futebolísticas. 

 
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de 
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças de ações 
selecionadas. 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0026746-95.2013.8.19.0210 - rel. Des. Arthur Narciso - j. 15/09/2016 e p. 
19/09/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), 
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 02, onde foram selecionados, dentre 
outros, julgados relativos a porte compartilhado de arma de fogo, incomprovação do 
dolo e natureza administrativa das decisões do Tribunal de Contas do Estado, 
acarretando a atipicidade da conduta com a consequente absolvição. 

 
Fonte: DIJUR 

 
 
 
 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20172070016943&FORMA=2&SEF=1&JOB=25545&PAL=&CNJ=20172070016943
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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E08BAB1E9F197BC77CA7A15D2F16B52CC50538531958
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000002


 
 

Comunicado 
 

Conforme publicado no DJERJ, comunicamos que os Verbetes Sumulares 165 e 
166 do TJRJ apresentam nova redação. Confira: 

 
Verbete Sumular nº 165 (NOVA REDAÇÃO): 

 
“A pena de litigância de má fé pode ser decretada, de ofício, nas decisões 
monocráticas proferidas com base no art. 932, III e IV, do CPC, observado o 
disposto nos seus arts. 9º. e 10.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0037430 25. 2016.8.19.0000 – 
Julgamento em 28/11/2016 – Relator: Desembargador Antonio Eduardo F. Duarte. 
Votação unânime. 

 
Redação Anterior: 

 
“A pena de litigância de má fé pode ser decretada, de ofício, nas decisões 
monocráticas proferidas com base no art. 557, caput, do CPC.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0014101 57.2011.8.19.0000 – 
Julgamento em 22/11/2010 – Relator: Desembargadora Leila Mariano. Votação 
unânime. 

 
Verbete Sumular nº 166 (NOVA REDAÇÃO): 

 
“A intimação pessoal, de que trata o art. 485, § 1º, do CPC, pode ser realizada sob 
a forma postal.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0037430 25. 2016.8.19.0000 – 
Julgamento em 28/11/2016 – Relator: Desembargador Antonio Eduardo F. Duarte. 
Votação unânime. 

 
REDAÇÃO ANTERIOR: 

 
“A intimação pessoal, de que trata o art. 267, § 1º, do CPC, pode ser realizada sob 
a forma postal.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº 0014101 57.2011.8.19.0000 – 
Julgamento em 22/11/2010 – Relator: Desembargadora Leila Mariano. Votação 
unânime. 

 
Fonte DJERJ – edição de 21/02/2017 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Deape realiza palestra sobre drogas e álcool 
• Justiça suspende licitação da Petrobrás para fornecimento de equipamentos de 

plataformas 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43215
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43412
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43412


• Dois envolvidos em estupro coletivo são condenados a 15 anos de prisão 
• Justiça decreta prisão preventiva de casal por aborto que matou jovem 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Afastada prisão preventiva de mulher grávida decretada com fundamentação 
genérica 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Aposentado que volta a trabalhar não perde benefício da Lei de Planos de Saúde 
• Afastada acusação de plágio arquitetônico contra Livraria Saraiva 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Judiciário estará presente nos principais circuitos do carnaval do Brasil 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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. Seguem as pesquisas abaixo elencadas, no 
ramo do Direito do Consumidor, no respectivo tema. 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43510
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43509
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336601
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336601
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aposentado-que-volta-a-trabalhar-não-perde-benefício-da-Lei-de-Planos-de-Saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-acusação-de-plágio-arquitetônico-contra-Livraria-Saraiva
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84349-judiciario-estara-presente-nos-principais-circuitos-do-carnaval-do-brasil


• Direito do Consumidor 
Contratos 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0041982-33.2016.8.19.0000 - rel. Des. Gilberto Dutra Moreira - j. 18/10/2016 - p. 
20/10/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0015872-04.2015.8.19.0203 - Embargos Infringentes e de Nulidade 
Des (a). Suimei Meira Cavalieri - Julgamento: 14/02/2017 - Terceira Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: site TJRJ 
 
 
 

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

• Órgão Especial aprova reestruturação administrativa do TJRJ 
• Lançados portal e campanha para impulsionar Projeto Apadrinhar 
• Presidente do TJRJ abre sessão do Órgão Especial com homenagem a servidor 

que faleceu no final de semana 
• Representantes do CEVIJ participam de encontro com prefeito do Rio 
• Consumidor será indenizado por sofrer corte na língua em restaurante 
• Corregedoria Geral da Justiça e Secretaria de Segurança unem esforços contra a 

criminalidade 

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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049AFEF0FDE674F60B9951D0E712252B04C505462D4858
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00395
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43411
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43602
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43214
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43213
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43212


• Juizado Especial do Torcedor determina que clássicos sejam realizados com torcida 
única 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Relator defere pedido de arquivamento de inquérito contra senador Lindbergh 
Farias 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Quinta Turma nega habeas corpus a ex-diretor da Petrobras Jorge Zelada 
• Sexta Turma livra usuário que portava droga e foi condenado a sete anos 
• Animosidade entre ex-companheiras não impede guarda compartilhada, decide 

Terceira Turma 
• Mantida multa aplicada a ex-prefeito de Ubatuba (SP) por compra de automóvel 

sem licitação 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Sentença que pune policiais por tortura ganha prêmio de direitos humanos do CNJ 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43601
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336461
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336461
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-nega-habeas-corpus-a-ex–diretor-da-Petrobras-Jorge-Zelada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-livra-usuário-que-portava-droga-e-foi-condenado-a-sete-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Animosidade-entre-ex–companheiras-não-impede-guarda-compartilhada,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Animosidade-entre-ex–companheiras-não-impede-guarda-compartilhada,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-multa-aplicada-a-ex–prefeito-de-Ubatuba-(SP)-por-compra-de-automóvel-sem-licitação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-multa-aplicada-a-ex–prefeito-de-Ubatuba-(SP)-por-compra-de-automóvel-sem-licitação
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84341-sentenca-que-pune-policiais-por-tortura-ganha-premio-de-direitos-humanos-do-cnj
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


Conheça o inteiro teor da Petição inicial na Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0018466-
44.2017.8.19.0001, que tramita no Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 
Capital. 

 
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre a prestação inadequada de 
serviço público de transporte coletivo, com risco à segurança dos consumidores. 

 
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de 
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças de ações 
selecionadas. 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0024715-48.2016.8.19.0000 - rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j. 05/10/2016 - 
p. 07/10/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Café com Conhecimento debate perspectivas da aposentadoria para o servidor 
público 

• Justiça decreta prisão preventiva de acusado de estupro em Búzios 
• 27ª Câmara Cível concede indenização a consumidor que achou fezes de rato em 

biscoito 
• Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos atuará no Sambódromo para garantir 

direitos dos foliões 
 

Fonte: DGCOM 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20170010128937&FORMA=1&SEF=1&JOB=2726&PAL=&CNJ=%160018466-44.2017.8.19.0001
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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000482E8FCBD51565887024BF3B658BD525CC50541234B58
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43508
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43508
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43507
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43506
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43506
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43306


 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Estado deve indenizar preso em situação degradante, decide STF 
• Relator remete ao Plenário discussão sobre alcance do foro por prerrogativa de 

função 
• Rejeitada ADI de entidade de classe por não representar totalidade da categoria 

profissional 
• Liminares garantem inscrição de candidatos com visão monocular em concurso 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Mantida condenação do prefeito de Sousa (PB) por improbidade 
• Seguro de responsabilidade civil para gestor de empresa não cobre atos 

fraudulentos 
• Honorários periciais cabem ao perdedor, mesmo sem especificação na sentença 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Transexual pode remover barba pelo SUS, diz decisão premiada 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336352
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336345
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336345
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336342
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336342
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336327
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-do-prefeito-de-Sousa-(PB)-por-improbidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seguro-de-responsabilidade-civil-para-gestor-de-empresa-não-cobre-atos-fraudulentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seguro-de-responsabilidade-civil-para-gestor-de-empresa-não-cobre-atos-fraudulentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Honorários-periciais-cabem-ao-perdedor,-mesmo-sem-especificação-na-sentença
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84331-transexual-pode-remover-barba-pelo-sus-diz-decisao-premiada
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento


 
Clique Aqui e Navegue na página 

 
Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0024401-43.2014.8.19.0204 - Des. rel. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt - j. 
25/01/2017 - p. 09/02/2017 

 
• 0042771-03.2015.8.19.0021 - rel. Des. Fernando Antonio de Almeida - j. 12/04/2016 

- p. 18/10/2016 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Lei Estadual nº 7525 de 14/02/2017 - altera a lei nº 4.223, de 24/11/2003, que 
determina obrigações às agências bancárias, no estado do rio de janeiro, em 
relação ao atendimento dos usuários e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7524 de 14/02/2017 - dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de 

ocorrência em caso de acidentes de trabalho com lesão, ferimento ou morte. 
 

• Lei Estadual nº 7523 de 14/02/2017 - dispôe sobre a obrigação das prestadoras de 
internet móvel e banda-larga de informarem, aos usuários, o consumo da internet 
móvel e banda larga e dá outras providências. 

 
• Lei Estadual nº 7521 de 14/02/2017 - obriga a Secretaria de Saúde do Estado do 

Rio de Janeiro – SES - a disponibilizar, diariamente, em seu site, as informações de 
quantos leitos estão ocupados e livres nas unidades hospitalares credenciadas no 
Sistema Único de Saúde – SUS, no Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7519 de 14/02/2017 - dispõe sobre a obrigatoriedade do Detran/Rj 

disponibilizar informações sobre o exame de alcoolemia (etilômetro, etilotestes ou 
bafômetro) na sua página na internet e dá outras providências. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AF46A114224DAE493ED6DF4564F4FB44C50604075629
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000426E31BF37DF6F68950648EAD8C436EC86EC505440360
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e7bb41e564fff66f8325809c00661049
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/383afb72b44c6681832580c9005b530d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d6279e9de5bdc327832580c9005ad434
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/dd645f83366e51ea832580c9005885cb
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5559bccd6de480ae832580c90056626d


 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• 1ª Vara da Infância da Capital discute participação de crianças e adolescentes no 
carnaval 

• Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos atuará no Sambódromo para garantir 
direitos dos foliões 

• Emerj: desembargador Cavalieri ministra palestra em curso de formação de 
magistrados 

• Campanha de Apadrinhamento vai ganhar site e página em rede social 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Aprovada tese que veda aposentadoria compulsória para titulares de serventias não 
estatizadas 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Terceira Turma afasta multa e desobriga Google de monitorar informações em 
redes sociais 

• Quarta Turma autoriza mulher a trocar nome de registro por nome social 
• Direito do ex-empregado a manter condições do plano de saúde não depende de 

regulamentação 
• Mulher que cumpre pena em regime aberto tem direito de visitar irmão preso 
• Juízo da recuperação deve julgar execução de consumidor contra empresa 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43409
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43306
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43407
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43407
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43211
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336247
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336247
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-multa-e-desobriga-Google-de-monitorar-informações-em-redes-sociais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-multa-e-desobriga-Google-de-monitorar-informações-em-redes-sociais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-autoriza-mulher-a-trocar-nome-de-registro-por-nome-social
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direito-do-ex–empregado-a-manter-condições-do-plano-de-saúde-não-depende-de-regulamentação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direito-do-ex–empregado-a-manter-condições-do-plano-de-saúde-não-depende-de-regulamentação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mulher-que-cumpre-pena-em-regime-aberto-tem-direito-de-visitar-irmão-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juízo-da-recuperação-deve-julgar-execução-de-consumidor-contra-empresa


 
 

• Cadastro Nacional de Adoções: 1.226 adoções realizadas em 2016 
• Juízes podem enviar ordem judicial ao Banco Central com certificado digital 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. Seguem as pesquisas abaixo elencadas, no 
ramo do Direito Processual Civil, no respectivo tema. 

 
• Direito Processual Civil 

 
Prazos 

 
Consulta Processual – Internet 

 
Prazo e Processo Eletrônico 

 
Preclusão em Matéria de Ordem 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@tjrj.jus.br 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0013501-07.2012.8.19.0063 - rel. Des. Marianna Fux - j. 10/10/2016 e p. 24/10/2016 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84325-cadastro-nacional-de-adocoes-1-226-adocoes-realizadas-em-2016
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84328-juizes-podem-enviar-ordem-judicial-ao-bacenjud-com-certificado-digital1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/consulta-processual-internet.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/prazo-processo-eletronico.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/preclusao-materia-ordem-publica.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=201600140466


 
Boletim do Serviço de Difusão no 20                   Divulgado em 15/02/2017 

 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal nº 8.989, de 14/02/2017 - Altera o Decreto nº 99.684, de 
08/11/1990, que aprova o Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, para dispor sobre normas regulamentares do saque da 
conta vinculada do referido Fundo. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Ex-prefeito de Macaé é condenado por fraude em licitações 
• Empresas somam mais de 24 mil ações no TOP 30 em janeiro 
• Belford Roxo reúne 102 pessoas em casamento comunitário 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Liminar suspende repasse de depósitos judiciais ao Executivo do RJ 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Mantida liminar de indisponibilidade de bens contra governador Luiz Fernando 
Pezão 

• Sexta Turma reconhece prescrição de ação contra construção de marina no Paraná 
• Mais quatro enunciados na página de Súmulas Anotadas 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D8989.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43209
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43208
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336212
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-liminar-de-indisponibilidade-de-bens-contra-governador-Luiz-Fernando-Pezão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-liminar-de-indisponibilidade-de-bens-contra-governador-Luiz-Fernando-Pezão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-reconhece-prescrição-de-ação-contra-construção-de-marina-no-Paraná
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mais-quatro-enunciados-na-página-de-Súmulas-Anotadas


 
NOTÍCIAS CNJ* 

 
 
 
 

• Gestores do PJe discutem melhoria em cadastro de partes em ações eletrônicas 
• Audiência de custódia seguirá para interior fluminense 

 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Tabela de Temporalidade de Documentos em PDF 
 

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

 

 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0073267-78.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 08/02/2017 e p. 
10/02/2017 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84324-gestores-do-pje-discutem-melhoria-em-cadastro-de-partes-em-acoes-eletronicas
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/84310-audiencia-de-custodia-seguira-para-interior-do-rio
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E967BBFBDA4E8855E3593AD8F450D52EC506044B555E


 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), 
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 03, onde foram selecionados, dentre outros, 
julgados relativos a concessionária de serviço público, serviço de telefonia, 
cancelamento da linha telefônica, aponte do nome como devedor inadimplente, 
desvio produtivo do consumo, dano moral in re ipsa e responsabilidade objetiva da 
concessionária de rodovia em acidente de veículo por falha na segurança 
acarretando a morte de filho do condutor, reconhecido o dano moral in re ipsa. 

 
Outrossim, publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário 
das Turmas Recursais nº 01, onde foram selecionados, dentre outros, julgados 
relativos à cirurgia de transgenitalização, lista de espera, descaracterização de 
urgência com indeferimento da tutela antecipada e recebimento tácito da denúncia, 
declarada a nulidade absoluta face à sua inexistência. 

 
Fonte: DIJUR 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 19                   Divulgado em 14/02/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Decreto Federal de 13/02/2017 - Autoriza o emprego das Forças Armadas para a 
Garantia da Lei e da Ordem na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 
 
 

Fonte: Presidência da República 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Projeto Uni-Duni-Tê: juíza Mônica Labuto visita estudantes em Jacarepaguá 
• Light é condenada a indenizar bar que ficou às escuras 
• Candidato a agente penitenciário queria fazer provas com tornozeleira eletrônica 
• Site do TJRJ disponibiliza link para Cadastro de Mediadores do CNJ 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000003
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000001
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2017000001
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Dsn/Dsn14442.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43206


• Justiça garante serviços básicos em abrigo para idosos na Zona Norte do Rio 
• TJRJ nega indenização à família de jovem atingido por ovos 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Sistema de intimação eletrônica do STF entra em funcionamento 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Prazo para anular partilha realizada mediante coação é de quatro anos 
• Aposentadoria especial pode ter laudo técnico dispensado quando instruída com 

perfil profissiográfico 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Cármen Lúcia: luta pelos direitos humanos destaca atuação dos juízes 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. Seguem as pesquisas abaixo elencadas, no 
ramo do Direito Civil, nos respectivos temas. 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43205
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336068
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-para-anular-partilha-realizada-mediante-coação-é-de-quatro-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aposentadoria-especial-pode-ter-laudo-técnico-dispensado-quando-instruída-com-perfil-profissiográfico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aposentadoria-especial-pode-ter-laudo-técnico-dispensado-quando-instruída-com-perfil-profissiográfico
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84304-carmen-lucia-luta-pelos-direitos-humanos-destaca-atuacao-dos-juizes


 
• Direito Civil 

 
Contratos 

 
Comodato - Arbitramento de Aluguéis 

 
 

Responsabilidade Civil 
 

Aluno Portador de Necessidades Especiais - Falha na Prestação de Serviço 
 
 

Tutela e Curatela 
 

Interdição para a Prática dos Atos da Vida 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@tjrj.jus.br 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0043377-60.2016.8.19.0000 - rel. Des. Cláudio Dell'orto - j. 19/10/2016 e p. 
21/10/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

• 0121099-75.2013.8.19.0001 - Embargos Infringentes e de Nulidade 
Des(a). Adriana Lopes Moutinho - Julgamento: 08/02/2017 - Oitava Câmara 
Criminal 

 
 
 

• 0073851-21.2010.8.19.0001 - Embargos Infringentes e de Nulidade 
Des(a). Luiz Noronha Dantas - Julgamento: 03/02/2017 - Sexta Câmara Criminal 

 
 
 

• 0013785-06.2011.8.19.0045 - Embargos Infringentes e de Nulidade 
Des(a). Luiz Noronha Dantas - Julgamento: 02/02/2017 - Sexta Câmara Criminal 

 
 
 

Fonte: TJRJ 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/comodato-arbitramento-alugueis.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/aluno-port-nec-especiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/interdicao-pratica-atos-vida-civil.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=0004130D9C8899B2CCEBE2FC1D9F576622CD3CC505472E3A
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00288
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00269
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00090


 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 18                   Divulgado em 13/02/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça decreta falência do Porcão 
• Nova decisão mantém zoológico do Rio com empresa Cataratas 
• EMERJ promove palestra sobre previdência 
• TJRJ condena Prefeitura do Rio a pagar dupla função para auxiliares de creche 
• Alvarás de soltura poderão ser cumpridos, a critério do juiz, mesmo com o sistema 

Sarq da Polícia Civil fora do ar 
• Juizado do Torcedor ganha espaço para unidade móvel no Estádio Los Larios, em 

Xerém 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Relator discute apoio financeiro ao Rio com governador do estado, ministro da 
Fazenda e AGU 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Ex-marido terá de pagar aluguel a ex-mulher por uso exclusivo de imóvel do casal 
• Impossibilidade de retorno ao trabalho justifica manutenção de pensão a ex-cônjuge 
• Economia processual autoriza conhecimento de embargos de terceiro intempestivos 

como ação autônoma 
• CEF não responde por atraso em obras do Minha Casa Minha Vida 
• Quarta Turma não reconhece responsabilidade de empresa em acidente que matou 

arquiteto 
• Envio de notificação a endereço errado por falta de atualização cadastral não livra 

associação de indenizar por inscrição indevida 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43303
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336053
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=336053
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ex–marido-terá-de-pagar-aluguel-a-ex–mulher-por-uso-exclusivo-de-imóvel-do-casal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impossibilidade-de-retorno-ao-trabalho-justifica-manutenção-de-pensão-a-ex–cônjuge
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Economia-processual-autoriza-conhecimento-de-embargos-de-terceiro-intempestivos-como-ação-autônoma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Economia-processual-autoriza-conhecimento-de-embargos-de-terceiro-intempestivos-como-ação-autônoma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/CEF-não-responde-por-atraso-em-obras-do-Minha-Casa-Minha-Vida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-não-reconhece-responsabilidade-de-empresa-em-acidente-que-matou-arquiteto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-não-reconhece-responsabilidade-de-empresa-em-acidente-que-matou-arquiteto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Envio-de-notificação-a-endereço-errado-por-falta-de-atualização-cadastral-não-livra-associação-de-indenizar-por-inscrição-indevida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Envio-de-notificação-a-endereço-errado-por-falta-de-atualização-cadastral-não-livra-associação-de-indenizar-por-inscrição-indevida


 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de 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. 

 
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. Atualizado mensalmente pela Equipe do 
Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento. 

 
 

Acesse o Banco de Sentenças na página inicial do Banco do Conhecimento, 
indicado na tela abaixo. 

 
 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 

http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 
• 0032055-43.2016.8.19.0000 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 25/10/2016 e p. 

31/10/2016 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Desembargador César Cury assume presidência do Fonamec e revela foco na 
mediação penal e em demandas de consumo 

• Fazendeiro que ofendeu Chico Buarque paga multa de R$ 2 mil 
• Juiz vai ajudar na atualização da Lei de Recuperação Judicial 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Discussão sobre compensação entre reincidência e confissão espontânea tem 
natureza infraconstitucional 

• Penhora de bens de sociedades mistas antes da sucessão pela União é 
constitucional 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Serviços de streaming de músicas deverão pagar direitos autorais ao Ecad 
• Previsão contratual é exigida para capitalização de juros em qualquer periodicidade 
• Transação penal não serve como base para pedido de indenização 
• Verbas remuneratórias reconhecidas após a morte devem ser pagas a herdeiros, 

não a cônjuge 
• Mantida indenização de R$ 60 mil por lesão em bebê durante parto 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DCD91BC2EFEE7A6FBD06DE81D0CEAA86C505494B2C06
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43401
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335906
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335906
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335842
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335842
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Serviços-de-streaming-de-músicas-deverão-pagar-direitos-autorais-ao-Ecad
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Previsão-contratual-é-exigida-para-capitalização-de-juros-em-qualquer-periodicidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Transação-penal-não-serve-como-base-para-pedido-de-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Verbas-remuneratórias-reconhecidas-após-a-morte-devem-ser-pagas-a-herdeiros,-não-a-cônjuge
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Verbas-remuneratórias-reconhecidas-após-a-morte-devem-ser-pagas-a-herdeiros,-não-a-cônjuge
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-de-R$-60-mil-por-lesão-em-bebê-durante-parto


• STJ firmará tese sobre incidência de juros remuneratórios em repetição de indébito 
• Mantida demissão de servidora que faltou a 32 plantões 

 
 
 
 

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 a atualização das pesquisas 
abaixo elencadas, no ramo do Direito Civil, no seu respectivo tema. 

 
• Direito Civil 

 
Sucessão 

 
Retificação de Partilha 

 
União Homoafetiva - Inventário/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@tjrj.jus.br 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0011593-80.2013.8.19.0029 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 28/09/2016 e p. 
30/09/2016 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC 
 
 
 
 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-firmará-tese-sobre-incidência-de-juros-remuneratórios-em-repetição-de-indébito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-demissão-de-servidora-que-faltou-a-32-plantões
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/rat-part.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/uniao-homoafetiva.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=000469338034A0020F7A35EF05EF96809BABC5053E1E333B


 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ planeja levar audiências de custódia para o interior 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro suspende nomeação de filho de Crivella para cargo na Prefeitura do Rio 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Livro de Súmulas do STJ é atualizado e traz quatro novos enunciados 
• Defeito em produto não gera indenização automática por danos morais 
• Data da separação determina contagem de tempo para contestar negócio não 

autorizado 
• Dona de cama de bronzeamento não consegue ser indenizada após proibição da 

Anvisa 
 
 
 

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. 

 
Em janeiro de 2017 foram disponibilizados os seguintes atos: 

 
 
Atos Oficiais do PJERJ Serventia / Órgão Julgador 
ATO EXECUTIVO TJ N. 92, DE 27/01/2017 Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca 

de Paraíba 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43201
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335818
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Livro-de-Súmulas-do-STJ-é-atualizado-e-traz-quatro-novos-enunciados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Defeito-em-produto-não-gera-indenização-automática-por-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Data-da-separação-determina-contagem-de-tempo-para-contestar-negócio-não-autorizado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Data-da-separação-determina-contagem-de-tempo-para-contestar-negócio-não-autorizado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dona-de-cama-de-bronzeamento-não-consegue-ser-indenizada-após-proibição-da-Anvisa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dona-de-cama-de-bronzeamento-não-consegue-ser-indenizada-após-proibição-da-Anvisa
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199743&integra=1


ATO EXECUTIVO TJ N. 89, DE 27/01/2017 45ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 88, DE 27/01/2017 Regional de Vila Inhomirim - Comarca de 

Magé 
ATO EXECUTIVO TJ N. 87, DE 26/01/2017 Regional de Vila Inhomirim 
ATO EXECUTIVO TJ N. 93, DE 31/01/2017 44ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 84, DE 27/01/2017 Varas Cíveis da Comarca da Capital 

referenciadas nos Atos Executivos nºs. 41, 42, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58 e 62/2017 

ATO EXECUTIVO TJ N. 83, DE 26/01/2017 44ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 79, DE 25/01/2017 30ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 76, DE 23/01/2017 20ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 75, DE 23/01/2017 19ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 37, DE 10/01/2017 Juízos e Câmaras localizados no Complexo 

do Foro Central, Lâminas I, II, III, IV e V 
 
 
ATO EXECUTIVO TJ N. 85, DE 26/01/2017 Comarca de Pinheiral 
ATO EXECUTIVO TJ N. 73, DE 18/01/2017 9ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 72, DE 17/01/2017 12ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca 

da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 71, DE 17/01/2017 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca 

da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 70, DE 18/01/2017 XVII Juizado Especial Criminal e no IV 

Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher - Bangu - Comarca da Capital 

ATO EXECUTIVO TJ N. 68, DE 18/01/2017 9ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 68, DE 16/01/2017 9ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 67, DE 16/01/2017 7ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 66, DE 16/01/2017 1ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 65, DE 16/01/2017 Fórum Regional de Bangu - Comarca da 

Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 64, DE 16/01/2017 Comarca de Duque de Caxias 
ATO EXECUTIVO TJ N. 63, DE 13/01/2017 XVII Juizado Especial Criminal e no IV 

Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher - Bangu - Comarca da Capital 

ATO EXECUTIVO TJ N. 62, DE 11/01/2017 52ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 61, DE 11/01/2017 51ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 60, DE 11/01/2017 50ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 59, DE 11/01/2017 49ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 58, DE 11/01/2017 45ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 57, DE 11/01/2017 44ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 56, DE 11/01/2017 33ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 55, DE 11/01/2017 32ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 54, DE 11/01/2017 31ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 53, DE 11/01/2017 30ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 52, DE 11/01/2017 20ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 51, DE 11/01/2017 19ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 50, DE 11/01/2017 18ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 49, DE 11/01/2017 17ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 48, DE 11/01/2017 12ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 47, DE 11/01/2017 11ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 46, DE 11/01/2017 10ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 45, DE 11/01/2017 9ª Vara Cível da Comarca da Capital 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199690&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199688&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199684&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199830&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199680&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199673&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199552&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199444&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199442&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199108&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199682&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199395&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199354&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199353&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199352&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199351&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199261&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199260&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199259&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199257&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199251&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199194&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199176&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199175&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199174&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199173&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199172&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199171&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199170&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199169&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199168&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199167&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199166&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199165&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199164&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199163&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199162&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199161&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199160&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199159&integra=1


ATO EXECUTIVO TJ N. 44, DE 11/01/2017 8ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 43, DE 11/01/2017 7ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 42, DE 11/01/2017 6ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 41, DE 11/01/2017 5ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 40, DE 11/01/2017 Fórum da Comarca de Rio Bonito 
ATO EXECUTIVO TJ N. 39, DE 11/01/2017 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis e nas 3ª e 5ª 

Varas de Família da Comarca de São 
Gonçalo 

ATO EXECUTIVO TJ N. 38, DE 11/01/2017 Comarca de Cabo Frio 
ATO EXECUTIVO TJ N. 36, DE 10/01/2017 42ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 35, DE 10/01/2017 41ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 34, DE 10/01/2017 40ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 33, DE 10/01/2017 39ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 32, DE 10/01/2017 38ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 31, DE 10/01/2017 37ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 30, DE 10/01/2017 36ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 29, DE 10/01/2017 35ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 28, DE 10/01/2017 34ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 27, DE 10/01/2017 4ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 26, DE 10/01/2017 3ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 25, DE 10/01/2017 2ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 24, DE 10/01/2017 1ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 23, DE 10/01/2017 Comarca de Macaé 
ATO EXECUTIVO TJ N. 21, DE 09/01/2017 36ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 20, DE 09/01/2017 35ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 19, DE 09/01/2017 34ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 17, DE 09/01/2017 42ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 16, DE 09/01/2017 41ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 15, DE 09/01/2017 40ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 14, DE 09/01/2017 39ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 13, DE 09/01/2017 38ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 12, DE 09/01/2017 4ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 11, DE 09/01/2017 3ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 10, DE 09/01/2017 2ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 09, DE 09/01/2017 1ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 08, DE 04/01/2017 41ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 07, DE 04/01/2017 40ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 06, DE 04/01/2017 39ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 05, DE 04/01/2017 38ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 04, DE 04/01/2017 37ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 03, DE 04/01/2017 36ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 02, DE 04/01/2017 35ª Vara Cível da Comarca da Capital 
ATO EXECUTIVO TJ N. 01, DE 04/01/2017 34ª Vara Cível da Comarca da Capital 

ATO EXECUTIVO TJ Nº 74, DE 19/01/2017 

Suspensão dos prazos processuais em favor 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
- UERJ, a partir de 21 de janeiro de 2017, até 
que seja regularizado o efetivo pagamento de 
todos os integrantes da Procuradoria daquela 
Universidade. 

 
 

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

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199158&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199157&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199156&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199155&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199111&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199110&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199109&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199080&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199079&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199078&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199077&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199076&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199074&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199072&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199071&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199070&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199069&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199067&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199066&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199065&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199064&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199053&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199051&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199050&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199042&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199040&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199035&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199031&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199030&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199029&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199027&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199025&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199024&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198949&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198948&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198947&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198946&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198945&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198944&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198943&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198942&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199397&integra=1
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. 

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

 
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0322554-28.2012.8.19.0001 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 05/10/2016 
e p. 07/10/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 15                   Divulgado em 08/02/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça Itinerante não atenderá público na próxima sexta-feira 
• Prefeitura do Rio tem até dia 22 para apresentar cronograma para climatização de 

toda frota de ônibus 
• Justiça determina afastamento de diretores de unidade do Degase por maus-tratos 

a menores 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• 1ª Turma nega recurso do São Paulo contra decisão que anulou alterações no 
estatuto do clube 

• Relator divulga ementa de julgamento sobre Lei dos Direitos Autorais 
• 2ª Turma julga casos de aplicação do princípio da insignificância 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0322554-28.2012.8.19.0001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42807
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=42806
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=42806
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=43104
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=43104
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335453
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335453
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335454
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335447


 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Venda casada é destaque na nova edição de Jurisprudência em Teses 
• Corte Especial aprova súmula sobre SFH 
• Pai de menor que cometeu ilícito responde de maneira exclusiva, não solidária 
• Mantida decisão que possibilitou auditoria em cartórios de registro de imóveis de 

Santa Catarina 
• Tribunal rejeita pedido da prefeitura de São Paulo para usar multas no pagamento 

de pessoal 
 
 
 
 

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 a atualização da pesquisa abaixo 
elencada, nos ramo do Direito do Consumidor, no seu respectivo tema. 

 
 

• Direito do Consumidor 
 

Contratos 
 

Descumprimento da Prestação de Serviço em 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 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0042606-19.2015.8.19.0000 - rel. Des. Nagib Slaibi - j. 05/09/2016 e p. 25/10/2016 
 
 

Fonte: EJURIS 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Venda-casada-é-destaque-na-nova-edição-de-Jurisprudência-em-Teses
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-aprova-súmula-sobre-SFH
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pai-de-menor-que-cometeu-ilícito-responde-de-maneira-exclusiva,-não-solidária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-possibilitou-auditoria-em-cartórios-de-registro-de-imóveis-de-Santa-Catarina
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-possibilitou-auditoria-em-cartórios-de-registro-de-imóveis-de-Santa-Catarina
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tribunal-rejeita-pedido-da-prefeitura-de-São-Paulo-para-usar-multas-no-pagamento-de-pessoal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tribunal-rejeita-pedido-da-prefeitura-de-São-Paulo-para-usar-multas-no-pagamento-de-pessoal
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/descumprimento-prestacao-servico-casamento.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=201500700152


 
EMENTÁRIO* 

 
 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), 
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 02, onde foram selecionados, dentre outros, 
julgados quanto a impetração de Mandado de Segurança em decorrência de 
transferência ex officio de servidor militar, concedida a ordem para suspensão do 
ato e patrocínio da demanda pela Defensoria Pública se consubstancia em 
obrigação de meio, ausência de prejuízo, acarretando a improcedência do pedido 
indenizatório. 

 
Fonte: DIJUR 

 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 14                   Divulgado em 07/02/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça do Rio suspende liminar que autorizava arresto das contas do Botafogo 
• Justiça determina suspensão de convênios de saúde entre Prefeitura do Rio e 

fundações 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Benefícios do chamado “buraco negro” podem ser reajustados pelas regras das 
ECs 20/1998 e 41/2003 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Estabelecida prisão domiciliar a mãe de criança com autismo 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43010
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43009
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335238
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335238
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estabelecida-prisão-domiciliar-a-mãe-de-criança-com-autismo


• Estado não consegue afastar condenação de fornecer leite em razão do 
crescimento da criança 

• Mantida decisão que impediu atuação do MP em defesa da Eletropaulo 
• Negado pedido de liberdade a suposto gerente de tráfico no Rio 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Carmén Lúcia: “Os juízes precisam aprender a aprender” 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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. 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estado-não-consegue-afastar-condenação-de-fornecer-leite-em-razão-do-crescimento-da-criança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estado-não-consegue-afastar-condenação-de-fornecer-leite-em-razão-do-crescimento-da-criança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-impediu-atuação-do-MP-em-defesa-da-Eletropaulo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-a-suposto-gerente-de-tráfico-no-Rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84278-carmen-lucia-os-juizes-precisam-aprender-a-aprender


 
 

Acesse o BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ 
(www.tjrj.jus.br/Consultas/Banco do Conhecimento) 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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0022745-13.2016.8.19.0000 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 31/01/2017 e 
07/02/2017 

 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 13                   Divulgado em 06/02/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046885D6CC5D8794F9C538ED0E7F22C34FC50601555E0D


 
• Novo presidente do TJRJ elege enfrentamento da crise econômica como prioridade 
• Membros da nova Administração do TJRJ são empossados em sessão no Tribunal 

Pleno 
• Presidente do TJRJ vai apostar no diálogo para enfrentar crise 
• Leia a íntegra do discurso do novo presidente do TJRJ, desembargador Milton 

Fernandes de Souza 
• Veja a íntegra do discurso do desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho 
• Confira a íntegra do discurso do desembargador Luiz Zveiter 
• Relatório do biênio 2015/2016 está disponível no site do TJ 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Liminar suspende decisão que equiparava remuneração de servidores municipais 
de São Gonçalo (RJ) 

• Cassada decisão que proibiu divulgação de notícia sobre inelegibilidade de 
parlamentar 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Decisão garante reintegração a plano de saúde para possibilitar tratamento de 
câncer 

• Reincidência justifica prisão preventiva por furto de carne em supermercado 
• Audiência por videoconferência não afronta a plenitude de defesa 
• Negada liminar a mulher denunciada por homicídio de ex-companheiro 

 
 
 
 

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 PJERJ. Cumpre ressaltar, todo 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43004
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335139
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335139
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335154
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335154
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisão-garante-reintegração-a-plano-de-saúde-para-possibilitar-tratamento-de-câncer
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisão-garante-reintegração-a-plano-de-saúde-para-possibilitar-tratamento-de-câncer
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reincidência-justifica-prisão-preventiva-por-furto-de-carne-em-supermercado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Audiência-por-videoconferência-não-afronta-a-plenitude-de-defesa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-liminar-a-mulher-denunciada-por-homicídio-de-ex–companheiro


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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0009990-25.2014.8.19.0000 - rel. Des. Jessé Torres - j. 24/10/2016 - j. 27/10/2016 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 12                   Divulgado em 03/02/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Encontro no TJRJ sensibiliza instituições sobre situação dos presos que cumprem 
medidas alternativas 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Iniciado julgamento sobre responsabilidade da Administração por inadimplemento 
de terceirizado 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

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=201400600052
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42802
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335070
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335070


 
• Fiança deve ser afastada ou reduzida de acordo com a realidade econômica do 

acusado 
• Juiz pode extinguir averiguação oficiosa de paternidade por falta de provas 
• Negado pedido de liminar a ex-assessor de Sérgio Cabral 
• Distribuidora não terá de indenizar posto por vazamento de combustível 

 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Estatísticas – 1ª Vice-Presidência 
 

As Estatísticas de Distribuição de processos, 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. 

 
Navegue - Estatísticas - 1ª. Vice-Presidência 

 
 

 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fiança-deve-ser-afastada-ou-reduzida-de-acordo-com-a-realidade-econômica-do-acusado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fiança-deve-ser-afastada-ou-reduzida-de-acordo-com-a-realidade-econômica-do-acusado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juiz-pode-extinguir-averiguação-oficiosa-de-paternidade-por-falta-de-provas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liminar-a-ex–assessor-de-Sérgio-Cabral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Distribuidora-não-terá-de-indenizar-posto-por-vazamento-de-combustível
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica


 
JULGADOS INDICADOS* 

 
• 0110851-50.2013.8.19.0001 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 02/08/2016 - p. 

08/08/2016 
 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

Informamos que foi publicada, em 31 de janeiro, a decisão de admissibilidade do 
Incidente de Recurso Repetitivo nº 044882-86.2016.8.19.0000 

 
Ementa: 

 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). Direito administrativo. 
Adicional de Desempenho Funcional instituído pela Lei Municipal nº 478/2012. São 
Gonçalo. Divergência quanto a possibilidade de concessão do referido adicional, em 
sede de mandado de segurança, aos servidores do Município de São Gonçalo, no 
patamar de 100% do vencimento básico. Presença dos requisitos previstos no 
artigo 976, I e II do CPC-15. Demonstração da existência de decisões divergentes 
sobre a mesma questão de direito em processos julgados por diversas Câmaras 
Cíveis deste Tribunal, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 
Necessidade de uniformização. Exame positivo de admissibilidade. 

 
Íntegra do acórdão 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• TJRJ lança portal de comitê de atenção a 1ª instância 
• Final feliz para Alice: Vara da Infância homologa adoção de criança com 

microcefalia 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BDC2FAEAA450A7E7953AB41284A773E5C5052B1D5317
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041D7F556799DA91DC49278275BA5DA751C50564411043
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42906
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43102


 
 

• Plenário decide pela constitucionalidade de pagamento de 13º e férias a prefeitos e 
vices 

• Ministro Edson Fachin passa a compor a Segunda Turma 
• Ministro Edson Fachin é sorteado novo relator da Lava-Jato 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Corte Especial elege ministro Sebastião Reis Júnior como novo ouvidor 
• Mesmo sem registro público, contratos de união estável podem discutir regime 

patrimonial 
• Publicadas súmulas aprovadas pela Primeira Seção sobre dívida ativa, corretoras 

de seguro e IPVA 
 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Precedentes (Repercussão Geral, Recursos Repetitivos, IRDR, IAC...) 
 

Comunicamos a atualização dos quadros dos Recursos Repetitivos do STJ 
e Repercussões Gerais do STF no Banco do Conhecimento, na página inicial e em 
Consultas no site Institucional. Ambos elaborados pela Equipe do Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes da 3ª Vice-Presidência. 

 
Navegue na página e acesse os Precedentes. 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0044406-48.2016.8.19.0000 - rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j. 23/11/2016 - 
p. 25/11/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334967
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334967
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334990
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=335003
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-elege-ministro-Sebastião-Reis-Júnior-como-novo-ouvidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-sem-registro-público,-contratos-de-união-estável-podem-discutir-regime-patrimonial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-sem-registro-público,-contratos-de-união-estável-podem-discutir-regime-patrimonial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Publicadas-súmulas-aprovadas-pela-Primeira-Seção-sobre-dívida-ativa,-corretoras-de-seguro-e-IPVA
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Publicadas-súmulas-aprovadas-pela-Primeira-Seção-sobre-dívida-ativa,-corretoras-de-seguro-e-IPVA
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/28018/teses-stj.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/28018/teses-stf.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600253611


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

• Lei Estadual nº 7514 de 17/01/2017 - estima a receita e fixa a despesa do Estado 
do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017. 

 
• Lei Estadual nº 7515 de 17/01/2017 - dispõe sobre a revisão do plano plurianual 

2016-2019, instituído pela Lei nº 7.211, de 18/01/2016. 
 
 
 

Fonte: ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Turmas Recursais do TJRJ terão 51 novos juízes para o biênio 2017/2018 
• Justiça determina pagamento de créditos trabalhistas a ex-funcionários da Usina 

Paraíso, em Campos 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro Edson Fachin manifesta interesse em compor a Segunda Turma 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• No início do ano judiciário, tribunal homenageia ministro Teori Zavascki 
• Seguradora não terá de indenizar herdeira omitida por avós que receberam o 

seguro 

http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmLzdiZjIyMmMxZDRlMDNjYzM4MzI1ODBiOTAwNWEyNmZjP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/08af4f4ebcd27a07832580c700567a22
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43101
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43003
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334914
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/No-início-do-ano-judiciário,-tribunal-homenageia-ministro-Teori-Zavascki
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seguradora-não-terá-de-indenizar-herdeira-omitida-por-avós-que-receberam-o-seguro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seguradora-não-terá-de-indenizar-herdeira-omitida-por-avós-que-receberam-o-seguro


• Condenada por roubo de joias não poderá sair da prisão para ir ao casamento do 
filho 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

• Publicações durante recesso forense são válidas, diz CNJ em decisão 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 Civil, nos seus respectivos temas. 

 
 
 

· Direito Civil 
 

Tutela e Curatela 
 

Interdição para a Prática dos Atos da Vida Civil 
 
 

Sucessão 
 

Espólio e Possibilidades de Dano Moral 
 

Inventário e Sonegado 
 

Inventário - Posse dos Bens do Espólio 
 

Renúncia à Herança 
 
 

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do 
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenada-por-roubo-de-joias-não-poderá-sair-da-prisão-para-ir-ao-casamento-do-filho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenada-por-roubo-de-joias-não-poderá-sair-da-prisão-para-ir-ao-casamento-do-filho
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84256-publicacoes-durante-recesso-forense-sao-validas-diz-cnj-em-decisao
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/interdicao-pratica-atos-vida-civil.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/espolio-possiblidade-dano-moral.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/inventario-sonegado.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/inventario-posse-bens-espolio.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/renuncia-heranca.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


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

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0013097-15.2004.8.19.0037 - rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira - j. 
05/10/2016 - p.13/10/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), 
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 01, onde foram selecionados, dentre outros, 
julgados quanto a solidariedade entre os entes da Federação quanto a internação 
hospitalar de cidadão com dependência química face ao direto à saúde e ação civil 
pública em decorrência de ofensa aos princípios da administração pública ensejado 
por procedimento licitatório na modalidade carta-convite objetivando fraude em 
contrato de transporte. 

 
Fonte: DIJUR 

 
 
 
 

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

• Presidente da Associação dos Juristas Evangélicos recebe honraria do TJRJ 
• Corregedoria premia 32 serventias judiciais por bom desempenho 
• Justiça prorroga prisões temporárias de indiciados por morte de embaixador grego 
• TJRJ inaugura 1ª Fase da Readequação do Fórum Central 
• Tribunal de Justiça do Rio lança nova edição da Revista Jurídica 
• Conselho da Magistratura indica magistrados para Turmas Recursais de 2017/2018 
• Casal é flagrado ao tentar entrar com munição calibre 38 no Fórum de Resende 
• Presidente do TJRJ dobra multa e determina corte de ponto de agentes 

penitenciários grevistas 
 

Fonte: DGCOM 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000424C074BDBB2EF5C63D0451AD148716A8C505415C331F
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2017000001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/43001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42801
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42504


 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Estado do Rio pede continuidade de operações de crédito 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Ministro determina retorno de criança à família substituta 
• Torcedor palmeirense deve continuar preso em Brasília por tentativa de homicídio 
• Empresa que não informou sobre necessidade de visto terá de indenizar 

consumidores 
 
 
 
 

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 nos Destaques no Portal Institucional e na página 
do Banco do Conhecimento em Revistas/ Revista Jurídica. 

 
 

Informamos a inclusão da edição (nº 15) sob o tema TEORIA DA TIPICIDADE E O 
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, 
sendo Articulista o Excelentíssimo Desembargador José Muiños Piñeiro Filho 

 
Edição Nº 15/2016 

 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334795
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-determina-retorno-de-criança-à-família-substituta
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Torcedor-palmeirense-deve-continuar-preso-em-Brasília-por-tentativa-de-homicídio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-que-não-informou-sobre-necessidade-de-visto-terá-de-indenizar-consumidores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-que-não-informou-sobre-necessidade-de-visto-terá-de-indenizar-consumidores
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/


 
 

Desembargador 
José Muiños Piñeiro Filho 
Visualizar versão em PDF 

 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0056860-60.2016.8.19.0000 – rel. Des. Claudia Telles, j. 24/01/2017 e p. 
30/01/2017 

 
 

Fonte: Quinta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

• CCPJ-Rio estreia peça 'Eu tenho uma orquestra!' no Antigo Palácio da Justiça 
• Justiça indefere pedido de concessionária para não reassumir Maracanã 
• Justiça proíbe participação de quatro torcidas do Corinthians em eventos esportivos 

no país 
 
 

Fonte: DGCOM 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

http://app.tjrj.jus.br/revista-juridica/15/files/assets/downloads/publication.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CA0874FFBC7CED26FE16E30C754C7E3AC50563223E35
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42604
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42604


 
• Danos morais à pessoa jurídica exigem prova de prejuízo à imagem 
• Tutela provisória mantém maiores de 18 anos em medida socioeducativa 

 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de 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. 

 
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. Atualizado mensalmente pela Equipe do 
Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento.  

 
Acesse o Banco de Sentenças na página inicial do Banco do Conhecimento, 
indicado na tela abaixo. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Danos-morais-à-pessoa-jurídica-exigem-prova-de-prejuízo-à-imagem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tutela-provisória-mantém-maiores-de-18-anos-em-medida-socioeducativa
http://app.tjrj.jus.br/banco-sentenca/
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento


 
 
 

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

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0353381-17.2015.8.19.0001 - rel. 
Des. Gilberto Guarino, j. 19/10/16 e p. 21/10/16 

 
*Republicado por ter sido divulgado com incorreção no Boletim SEDIF nº 07/2017 

 
 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 
 
 
 
 

(*) 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=201600119252
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NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça Itinerante inaugura atendimento em Cardoso Moreira nesta sexta 
• Presídios Milton Dias Moreira e Plácido de Sá Carvalho deverão ser primeiros 

beneficiados por comitê de combate à superpopulação carcerária 
• Museu da Justiça lança publicação online com histórias de ruas e praças cariocas 

que homenageiam magistrados 
• Presidente do TJRJ comemora 'sangue novo' dos juízes concursados e pede 

trabalho constante de fortalecimento da instituição 
• Site do TJRJ disponibiliza link para Cadastro de Mediadores do CNJ 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Operadoras de celular contestam lei que obriga repasse de dados em investigações 
contra tráfico de pessoas 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Terceira Turma afasta dano moral coletivo em bingo promovido por associação 
desportiva 

• Empresa condenada por improbidade não obtém liminar para disputar licitação 
emergencial 

• Homem que descumpriu medida protetiva e tentou matar ex-companheira 
continuará preso 

 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42701
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334451
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334451
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-dano-moral-coletivo-em-bingo-promovido-por-associação-desportiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-dano-moral-coletivo-em-bingo-promovido-por-associação-desportiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-condenada-por-improbidade-não-obtém-liminar-para-disputar-licitação-emergencial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-condenada-por-improbidade-não-obtém-liminar-para-disputar-licitação-emergencial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homem-que-descumpriu-medida-protetiva-e-tentou-matar-ex–companheira-continuará-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homem-que-descumpriu-medida-protetiva-e-tentou-matar-ex–companheira-continuará-preso


• Manutenção poderá causar indisponibilidade em sistemas do CNJ neste sábado 
(28) 

• Henrique Ávila toma posse como conselheiro do CNJ no próximo dia 14 
 
 
 
 

Fonte: Agência CNJ de Notícias 
 
 
 

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 ramos do Direito Ambiental e Direito de Família, nos seus 
respectivos temas. 

 
· Direito do Consumidor 

 
Contratos 

 
Cláusula de Arbitragem em Contrato de Consumo 

 
Cruzeiro Marítimo e Dano Moral - Relação de Consumo 

 
· Direito Processual Civil 

 
Execução 

 
Arresto On-Line 

 
Exceções à Impenhorabilidade do Bem de Família 

 
Leilão de Imóvel - Arrematação - Débitos Condominiais 

 
Custas e Taxas Judiciárias 

 
Pagamento de Custas ao Final 

 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0353381-17.2015.8.19.0001 * - rel. Des. Gilberto Guarino, j. 28/09/2016 e p. 
30/09/2016 

 
*Republicado por ter sido divulgado com incorreção no Boletim SEDIF nº 6/2017 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84254-manutencao-podera-causar-indisponibilidade-em-sistemas-do-cnj-neste-sabado-28
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84254-manutencao-podera-causar-indisponibilidade-em-sistemas-do-cnj-neste-sabado-28
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84253-henrique-avila-toma-posse-como-conselheiro-do-cnj-no-proximo-dia-14
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/clausula-arbitragem-consumo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cruzeiro-maritimo-dano-moral.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/arresto-online.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/excecoes-impenhorabilidade-familia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/leilao-debitos-condominiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/pagamento-custas-final.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043567071260CE6E08160DE1EC0245436BC505400B6015


• Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0353381-17.2015.8.19.0001 - rel. 
Des. Gilberto Guarino, j. 19/10/2016 e p. 21/10/2016 

 
 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 
 
 
 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 6                     Divulgado em 25/01/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Nota oficial do presidente da ANDES 
• Na posse de juízes, presidente do TJ destaca compromisso com a Constituição 
• Amaerj lança projeto de estímulo à adoção tardia 
• Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente visita 

TJRJ 
• Agentes penitenciários vão decidir suspensão do movimento de greve por 30 dias 
• Turma de Uniformização de Jurisprudência pacifica entendimento sobre 

competência dos juizados especiais 
• Sistema do TJRJ permite acompanhamento de processos por e-mail 

 
Fonte: DGCOM 

 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Informação sobre presença ou não de glúten é suficiente para orientar celíacos 
• STJ não tem como decidir sobre transferência de doente mental colocado em 

presídio 
 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600119252
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42012
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42011
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42011
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42010
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Informação-sobre-presença-ou-não-de-glúten-é-suficiente-para-orientar-celíacos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-não-tem-como-decidir-sobre-transferência-de-doente-mental-colocado-em-presídio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-não-tem-como-decidir-sobre-transferência-de-doente-mental-colocado-em-presídio


 
Institucional – Atos Oficiais do PJERJ 

 
 
 

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

 
 
 

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. 
 
 
 

Leia mais... 
 
 
 

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0353381-17.2015.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 28/09/2016 e p. 
30/09/2016 

 
 

Fonte: Décima Quarta Câmara Cível 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), 
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 01, onde foram selecionados, dentre 
outros, julgados quanto a irrelevância do perdão da vítima na lesão corporal dolosa 
reconhecida como violência doméstica, mediante ameaça de divulgação de vídeo 
para caracterização do crime e transferência de processo penal para Portugal, 
homicídio triplamente qualificado, tendo como acusado cidadão português que está 
foragido em Portugal, procedência do pedido. 

 
Fonte: DIJUR 

 
 
 
 

(*) 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://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600119252
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000444306B0E3E5CC260701521F1C6A487A9C505465C5128
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2017000001


 
 
 
 

Boletim do Serviço de Difusão no 5                     Divulgado em 24/01/2017 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

• Lei Estadual nº 7510 de 10/01/2017 - Dispõe sobre a utilização de embalagens 
retornáveis para acondicionamento, transporte e comercialização de frutas, 
verduras e legumes com a devida higienização nas centrais de abastecimento do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
• Lei Estadual nº 7511 de 10/01/2017 - modifica a Lei nº 5.101, de 04/10/2007 que 

dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do Ambiente – INEA e sobre outras 
providências para maior eficiência na execução das políticas estaduais de meio 
ambiente, de recursos hídricos e florestais. 

 
• Lei Estadual nº 7513 de 10/01/2017 - dispõe sobre a prestação de informações por 

estabelecimentos que comercializam veículos automotores novos ou usados. 
 

• Emenda Constitucional nº 94, de 15/12/2016 - altera o art. 100 da Constituição 
Federal, para dispor sobre o regime de pagamento de débitos públicos decorrentes 
de condenações judiciais; e acrescenta dispositivos ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para instituir regime especial de pagamento para os 
casos em mora. 

 
• Emenda Constitucional nº 95, de 15/12/2016 - altera o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras 
providências. 

 
• Decreto Federal de 17/01/2017 - Autoriza o emprego das Forças Armadas para a 

Garantia da Lei e da Ordem no sistema penitenciário brasileiro. 
 

• Lei Complementar nº 157, de 29/12/2016 - Altera a Lei Complementar nº 116, de 
31/07/2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, a 
Lei nº 8.429, de 02/06/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), e a Lei 
Complementar nº 63, de 11/01/1990, que “dispõe sobre critérios e prazos de crédito 
das parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos Estados 
e de transferências por estes recebidos, pertencentes aos Municípios, e dá outras 
providências”. 

 
• Decreto Federal nº 8.948, de 29/12/2016 - Regulamenta a Lei nº 13.152, de 

29/07/2015, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e a sua política de 
valorização de longo prazo. 

 
• Lei Complementar nº 156, de 28/12/2016 - Estabelece o Plano de Auxílio aos 

Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal; e altera a 
Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014, a Lei nº 9.496, de 11/09/1997, a Medida 
Provisória nº 2.192-70, de 24/08/2001, a Lei nº 8.727, de 05/11/1993, e a Lei 
Complementar nº 101, de 04/05/2000. 

http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2QyMTI0Mzc1MTQzZmMyNDk4MzI1ODBhNTAwNWIzNWNiP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2JhMDYwY2FhZjM5ZDc4OGU4MzI1ODBhNTAwNWI5ZDAzP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7a145c0793eabcc5832580b90057a8c8?OpenDocument&Highlight=0,7513
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc94.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc95.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Dsn/Dsn14434.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp157.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8948.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp156.htm


 
• Medida Provisória nº 764, de 26/12/2016 - Dispõe sobre a diferenciação de preços 

de bens e serviços oferecidos ao público, em função do prazo ou do instrumento de 
pagamento utilizado. 

 
• Decreto Federal nº 8.940, de 22/12/2016 - Concede indulto natalino e dá outras 

providências. 
 
 
 

Fonte: Presidência da República/ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Premiação de serventias judiciais por bom desempenho será realizada no dia 27 
• Plantão Judiciário decreta prisão preventiva de envolvido em tiroteio em Irajá 
• Museu da Justiça adquire documentos históricos da comissão responsável por 

adoções internacionais 
• TJRJ aprova Moção de Profundo Pesar por morte de ministro do STF 
• CCPJ-Rio apresenta peça e promove o lançamento do projeto 'POR ELAS' 

 
Fonte: DGCOM 

 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro Teori Zavascki é sepultado em Porto Alegre (RS) 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Advogado acusado de enganar clientes continua impedido de atuar em novas 
causas 

• Petrobras terá de pagar R$ 10 milhões em multa por derramar petróleo na Baía de 
Ilha Grande 

• Furto de celular em hospital não gera dano moral 
• Defensor público só pode ser designado após esgotamento de tentativas de 

localizar acusado 
• Possibilidade de recurso não impede análise de HC contra ilegalidade em execução 

penal 
• STJ nega pedido da Petrobras para ceder campos de petróleo sem licitação 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv764.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8940.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42008
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42107
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42005
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334296
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Advogado-acusado-de-enganar-clientes-continua-impedido-de-atuar-em-novas-causas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Advogado-acusado-de-enganar-clientes-continua-impedido-de-atuar-em-novas-causas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Petrobras-terá-de-pagar-R$-10-milhões-em-multa-por-derramar-petróleo-na-Baía-de-Ilha-Grande
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Petrobras-terá-de-pagar-R$-10-milhões-em-multa-por-derramar-petróleo-na-Baía-de-Ilha-Grande
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Furto-de-celular-em-hospital-não-gera-dano-moral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Defensor-público-só-pode-ser-designado-após-esgotamento-de-tentativas-de-localizar-acusado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Defensor-público-só-pode-ser-designado-após-esgotamento-de-tentativas-de-localizar-acusado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Possibilidade-de-recurso-não-impede-análise-de-HC-contra-ilegalidade-em-execução-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Possibilidade-de-recurso-não-impede-análise-de-HC-contra-ilegalidade-em-execução-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-nega-pedido-da-Petrobras-para-ceder-campos-de-petróleo-sem-licitação


 
 
 

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 a atualização das pesquisas 
abaixo elencadas, no ramos do Direito Ambiental e Direito de Família, nos seus 
respectivos temas. 

 
 

· Direito Ambiental 
 

Política Nacional do Meio Ambiente 
 

Poluição Sonora 
 
 

· Direito de Família 
 

Alimentos 
 

Desconsideração da Personalidade Jurídica em Execução de Alimentos 
 

Exoneração de Alimentos - Filhos Maiores 
 

Pensão Alimentícia sobre Participação nos Lucros da Empresa 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0021930-16.2016.8.19.0000 - rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo - j. 
01/11/2016 - p. 04/11/2016 

 
 

Fonte: Sexta Câmara Cível 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3892225/poluicao-sonora.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/desconsideracao-personalidade-juridica-execucao-alimentos.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/exoneracao-de-alimentos-filhos-maiores.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/pensao-alimenticia-participacao-lucros-empresa.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=201600227919


 
 

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

Boletim do Serviço de Difusão no 4                     Divulgado em 23/01/2017 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Novo comitê vai traçar medidas para combater superlotação do sistema prisional do 
Rio 

• Justiça proíbe novo aumento do bilhete único intermunicipal 
• TJRJ determina suspensão da greve dos agentes penitenciários 
• Justiça não aceita pedido para rescisão de contrato das barcas 
• Justiça determina que Estado volte a receber repasse de depósitos judiciais e 

administrativos 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministra pede informações em ação do RJ sobre pagamento de precatórios 
 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Necessidade de exame criminológico deve ser justificada com base no caso 
concreto 

 
 
 
 

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/42105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42105
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42204
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=334138
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Necessidade-de-exame-criminológico-deve-ser-justificada-com-base-no-caso-concreto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Necessidade-de-exame-criminológico-deve-ser-justificada-com-base-no-caso-concreto


 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0042559-44.2012.8.19.0002 - Des. rel. Adolpho Andrade Mello - j. 06/12/2016 - p. 
09/12/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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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=00047B6A87DE844911354374075DC192EF95C505570B0C02


 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• 'A fiscalização deve caminhar ao lado da orientação', afirma o corregedor da Justiça 
eleito 

• Mais de 220 unidades do TJRJ recebem certificados do sistema integrado de 
gestão 

 
Fonte: DGCOM 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Presidente do STF pede a Tribunais esforço concentrado para acelerar processos 
penais 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Falta de fundamento da ordem de prisão autoriza extensão de liberdade ao corréu 
• STJ revoga prisão temporária decretada em 2015 e nunca cumprida 
• Réu que cumpria pena indevidamente em regime fechado vai para o aberto 

 
 
 
 

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 a atualização das pesquisas 
abaixo elencadas, no ramo do Direito Processual Civil. 

 
 

• Direito Processual Civil 
Ação Civil Pública 

Depósito de Honorários Periciais pelo Ministério Público 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/42001
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=333796
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=333796
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-fundamento-da-ordem-de-prisão-autoriza-extensão-de-liberdade-ao-corréu
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-revoga-prisão-temporária-decretada-em-2015-e-nunca-cumprida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Réu-que-cumpria-pena-indevidamente-em-regime-fechado-vai-para-o-aberto
http://www.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 

 
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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0119899-11.2005.8.19.0002 - Des. rel. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 07/12/2016 
- p.12/12/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Corregedoria divulga tabelas de custas e emolumentos para 2017 
• Climatização de ônibus: TJRJ nega pedido de efeito suspensivo contra aumento de 

multa 
 

Fonte: DGCOM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• Ministro suspende decisões que concederam licença-prêmio a magistrados 
• Suspenso processo sobre inadimplência em contratos do RJ com a União 
• ADI questiona lei do RJ que condiciona benefícios fiscais a depósito em fundo 

estadual 
• Decisão impede novo bloqueio de R$ 181 milhões do Estado do Rio de Janeiro 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/dano-moral-decorrencia-relacao-trabalho.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/jazigo-perpetuo-partilha-competencia.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=00049F3AA10B7AF4713C5CC72A1BD4354AA6C505571A2309
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/41908
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/41607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/41607
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=333619
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=333552
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=333542
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=333542
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=333345


 
Fonte: Supremo Tribunal Federal 

 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Condenado por tráfico que já cumpriu dois sextos da pena será transferido para 
regime aberto 

• Mantida intervenção judicial em entidades de ensino superior 
 
 
 
 

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) referentes ao mês de Dezembro de 2016. 

 
 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 178, DE 21/12/2016 
ATO EXECUTIVO TJ N. 173, DE 09/12/2016 
ATO EXECUTIVO TJ N. 172, DE 06/12/2016 
AVISO TJ Nº 78, DE 20/12/2016 
DECRETO 45.860, DE 19/12/2016 

 
 
 
 

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/Comunicação/noticias/Notícias/Condenado-por-tráfico-que-já-cumpriu-dois-sextos-da-pena-será-transferido-para-regime-aberto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenado-por-tráfico-que-já-cumpriu-dois-sextos-da-pena-será-transferido-para-regime-aberto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-intervenção-judicial-em-entidades-de-ensino-superior
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198878&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198684&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198630&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198857&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198847&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2016.pdf
mailto:seesc@tjrj.jus.br


JULGADOS INDICADOS* 
 

• 0110851-50.2013.8.19.0001 - Des. rel. Adolpho Andrade Mello - j. 02/08/2016 - 
p.08/08/2016 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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

• Lei nº 7507 de 29/12/2016 - Dispõe sobre o limite para pagamento de obrigações de 
pequeno valor de que trata o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e altera a Lei 
Estadual nº 5.781, de 01/07/2010. 

 
• Lei nº 7509 de 05/01/2017 - Dispõe sobre o registro e a comunicação dos 

nascimentos de crianças com síndrome de down nos hospitais do Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
• Lei Complementar nº 175, de 29/12/2016 - proíbe a concessão de anistia ou 

remissão tributárias pelo período que especifica e dá outras providências. 
 

• Medida Provisória nº 755, de 19/12/2016 - Altera a Lei Complementar nº 79, de 
07/01/1994, para dispor sobre a transferência direta de recursos financeiros do 
Fundo Penitenciário Nacional aos fundos dos Estados e do Distrito Federal, e a Lei 
nº 11.473, de 10/05/2007, que dispõe sobre a cooperação federativa no âmbito da 
segurança pública. 

 
• Decreto Federal nº 8.936, de 19/12/2016 - Institui a Plataforma de Cidadania Digital 

e dispõe sobre a oferta dos serviços públicos digitais, no âmbito dos órgãos e das 
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 
• Decreto Federal nº 8.935, de 19/12/2016 - Altera o Decreto nº 5.123, de 01/07/2004, 

que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22/12/2003, que dispõe sobre registro, posse e 
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - 
SINARM e define crimes. 

 
• Medida Provisória nº 753, de 19/12/2016 - Altera a Lei nº 13.254, de 13/01/2016, 

para dispor sobre compartilhamento de recursos. 
 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BDC2FAEAA450A7E7953AB41284A773E5C5052B1D5317
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/71396658fb8eceb28325809d005a3f0f
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fbff0ffff2372bc2832580a5005aaf66
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=52&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2E5OWUzMTdhOWNmZWMzODMwMzI1Njg2MjAwNzFmNWQyLzJmZGVlZjVlZTQ2ZGIxODg4MzI1Nzk4MjAwNzYwMjI4P09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv755.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8936.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8935.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Mpv/mpv753.htm


Fonte: Presidência da República/ALERJ 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

• Justiça do Rio aplica nova condenação a senador Lindbergh Farias 
• Juíza pede investigação de PMs que apreenderam papagaio de idosa 
• Viúva da Mega-Sena poderá recorrer da condenação em liberdade 

 
Fonte: DGCOM 

 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

• ADI questiona regra do CNJ sobre teto constitucional para juízes e servidores do 
Judiciário 

• Suspensa decisão que determinava repasse integral de duodécimos ao MP do Rio 
Grande do Norte 

• Prazos processuais no STF ficam suspensos até 31/01 
• Decano desconstitui condenação de réus que tiveram direito de defesa limitado 
• Liminar determina diplomação da prefeita eleita de Iguaba Grande (RJ) 

 
 

Fonte: Supremo Tribunal Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

• Prazo para Defensoria conta do dia seguinte à entrada dos autos no órgão 
• Estabelecida condenação de bingo ilegal por dano moral coletivo 
• Exclusão de sócio só é efetivada após prazo de, no mínimo, 60 dias da notificação 
• Para Terceira Turma, venda de bens pessoais só é fraude após citação do sócio 

devedor 
• Fiança bancária pode ser substituída por seguro garantia, mas nem sempre por 

dinheiro 
• Tarifa para quem faz mais de quatro saques mensais em caixa eletrônico não é 

abusiva 
• Terceira Turma afasta dano moral por atraso de cinco meses na entrega de imóvel 
• Ministro estabelece premissas para suspensão de demandas repetitivas 
• Partes de contrato devem observar rescisão unilateral responsável 
• Apenado em prisão domiciliar deverá continuar a usar tornozeleira eletrônica 

 
 
 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/41806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/41805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/41804
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=332794
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=332794
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=332940
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=332940
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=332605
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=332643
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=332719
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-para-Defensoria-conta-do-dia-seguinte-à-entrada-dos-autos-no-órgão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estabelecida-condenação-de-bingo-ilegal-por-dano-moral-coletivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exclusão-de-sócio-só-é-efetivada-após-prazo-de,-no-mínimo,-60-dias-da-notificação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-venda-de-bens-pessoais-só-é-fraude-após-citação-do-sócio-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-venda-de-bens-pessoais-só-é-fraude-após-citação-do-sócio-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fiança-bancária-pode-ser-substituída-por-seguro-garantia,-mas-nem-sempre-por-dinheiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fiança-bancária-pode-ser-substituída-por-seguro-garantia,-mas-nem-sempre-por-dinheiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tarifa-para-quem-faz-mais-de-quatro-saques-mensais-em-caixa-eletrônico-não-é-abusiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tarifa-para-quem-faz-mais-de-quatro-saques-mensais-em-caixa-eletrônico-não-é-abusiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-dano-moral-por-atraso-de-cinco-meses-na-entrega-de-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-estabelece-premissas-para-suspensão-de-demandas-repetitivas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Partes-de-contrato-devem-observar-rescisão-unilateral-responsável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Apenado-em-prisão-domiciliar-deverá-continuar-a-usar-tornozeleira-eletrônica


 
 
 

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 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o 
disposto nos Arts. 103, § 1º e 109 do Regimento Interno deste Tribunal. 

 
 

Número do Processo 
Datas de Julgamento e 

de Publicação 

Relator Assunto 

 
0001045-85.2012.8.19.0043 
j. 03/08/2015 e p. 05/08/2015 

 
Des. Odete Knaack de Souza 

Arguição de 
inconstitucionalidade. Lei nº 
924/2008, do município de 
Piraí que autoriza o Poder 
Executivo a contribuir 
mensalmente com as 
entidades oficiais de 
representação dos municípios 
do Estado do Rio de Janeiro. 
Violação à determinação do 
artigo 37, da Constituição 
Federal e do artigo 77, da 
Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro. A 
administração pública 
somente pode praticar atos 
que estejam autorizados pelo 
ordenamento jurídico e que 
constem na lei orçamentária. 
Afronta aos Princípios da 
Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade Administrativa. 
Impossibilidade de 
convalidação de anteriores 
repasses. Dano ao Erário 
Municipal. 
Inconstitucionalidade da lei 

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://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18661/regi-interno-em-vigor-01.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18661/regi-interno-em-vigor-01.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0001045-85.2012.8.19.0043


municipal. Procedência da 
arguição. Leia mais... 

 
0000564-10.2002.8.19.0032 
j. 05/10/2015 e p. 09/06/2016 

 
Des. Nildson Araújo da Cruz 

Incidente de 
inconstitucionalidade. Art. 45 
e anexo I da Lei nº 857/01 do 
município de Mendes, que 
“dispõe sobre a estrutura 
administrativa da prefeitura 
municipal de Mendes e dá 
outras providências”. 
Implantação de nova 
estrutura administrativa no 
município que se fez 
acompanhar dos cargos em 
comissão que a 
administração, 
discricionariamente, entendeu 
necessários, distribuídos por 
diversas áreas. Presunção de 
constitucionalidade. Falta de 
dados concretos que 
apontem, entre os vários 
cargos em comissão previstos 
no anexo I da Lei nº 857/01 
do município de Mendes, 
quais os que não se 
destinariam, efetivamente, a 
funções de direção, chefia ou 
assessoramento. 
Impossibilidade de o Poder 
Judiciário, sem base 
suficiente, fazer a escolha 
dos cargos, cuja criação teria 
ensejado burla à regra 
constitucional do concurso 
público. Dúvida que afeta a 
segurança necessária à 
declaração da 
inconstitucionalidade material 
e parcial do ato normativo, 
que só pode se dar acima de 
qualquer dúvida razoável. 
Incidente que se rejeita. Leia 
mais... 

 
0025963-59.2010.8.19.0000 
j. 04/04/2011 e p. 27/04/2011 

 
Des. José Geraldo Antonio 

Ação Direta de 
Inconstitucionalidade – 
Tributário (Icms) – Via 
procedimental adequada – 
Alteração, por decreto, da 
base do cálculo estabelecido 
em lei – Violação dos 
Princípios da Legalidade 
Tributária e da Anterioridade 
da Lei (art. 196, caput e 
incisos I e II, alínea “b”, da 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201501700006
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000425F77A17C4A75F6BFB8B5F973E981B6BC50512550527
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201401700010
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201401700010
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Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro e Art. 150, 
caput e incisos I e II, da 
Constituição da República. 
Procedência parcial da 
representação para declarar 
Inconstitucional os itens 8, 
11.3, 14 e 16 do Anexo ao 
Decreto Estadual nº 
41.961/2009 e os itens 21, 22 
e 31 do Anexo ao Decreto 
Estadual nº 42.303/2010. Leia 
mais... 

 
0027189-26.2015.8.19.0000 
j. 28/03/2016 e p. 07/04/2016 

 
Des. Luiz Zveiter 

Direta de 
inconstitucionalidade. Lei nº 
345/2015 e seu anexo, do 
município de são joão da 
barra, que instituiu 
regulamento de controle dos 
bens patrimoniais e 
almoxarifado no âmbito da 
câmara municipal de são joão 
da barra. Vício formal 
consistente na ausência de 
sanção do chefe do poder 
executivo local. Constituição 
estadual que, em 
consonância com a 
constituição federal, 
estabelece o devido processo 
legislativo, cuja observância é 
de rigor para todos os entes 
federativos. Objeto da lei 
impugnada que, por versar 
sobre matéria atinente à 
administração interna do 
poder legislativo local, deveria 
ter sido veiculada por decreto 
legislativo ou por resolução, 
atos normativos que 
dispensam a sanção do poder 
executivo para se 
aperfeiçoarem e produzirem 
efeitos. Uma vez deflagrado 
processo legislativo dirigido à 
edição de lei em sentido 
formal, não é facultado ao 
presidente da câmara 
municipal suprimir quaisquer 
de seus estágios, sendo certo 
que a sanção pelo chefe do 
poder executivo consiste em 
fase constitutiva do ato 
normativo. Caracterização do 
vício de inconstitucionalidade 
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formal, por ofensa ao artigo 
115, caput e §1º, da 
constituição do estado do rio 
de janeiro. Procedência da 
representação. Leia mais... 

 
0049049-20.2014.8.19.0000 
j. 25/02/2016 e p. 10/03/2016 

 
Des. Mauro Dickstein 

Representação por 
inconstitucionalidade. Lei nº 
1.845, de 28/04//2011, do 
município de Barra do Piraí, 
que “dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação 
de sistema neutralizador de 
odores nos veículos de 
coletores compactadores de 
lixo, e dá outras 
providências”. Carta Estadual 
que se constitui em 
parâmetro para a fiscalização 
abstrata, sendo incabível o 
exame de desconformidade 
do diploma impugnado com 
dispositivos da Lei Orgânica 
Municipal. Causa de pedir 
aberta, incumbindo ao órgão 
julgador a verificação de 
violação a outros dispositivos 
constitucionais que não 
aqueles indicados na inicial. 
Projeto de lei deflagrado e 
promulgado pela câmara 
municipal, após a rejeição de 
veto integral do chefe do 
poder executivo, importando 
na criação de obrigações e 
encargos ao poder público 
para conferir atribuições, 
definir diretrizes técnicas, 
providenciar a instalação de 
sistema neutralizador de 
odores nos veículos coletores 
de lixo no município, 
resultando em inequívoco 
aumento de despesas, sem a 
respectiva previsão 
orçamentária. Matéria 
relacionada ao funcionamento 
e organização da 
administração pública com 
repercussão direta no erário 
municipal. Inobservância da 
cláusula de reserva de 
iniciativa privativa do chefe do 
poder executivo e do princípio 
da separação dos poderes. 
Vulneração, ademais, dos 
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princípios da 
proporcionalidade e 
razoabilidade, porquanto 
impõe à secretaria municipal 
de meio ambiente a 
certificação de produto 
químico neutralizador de 
odores, sem registro na 
Anvisa, portanto, inexistente, 
bem como, aos princípios da 
moralidade, impessoalidade, 
economicidade e eficiência, 
por violação ao dever 
constitucional de licitar, ao 
não estabelecer prévio 
procedimento licitatório para a 
escolha do fabricante para o 
fornecimento do citado 
produto químico (art. 77, 
caput, e inciso XXV, da Carta 
Estadual). Procedência da 
representação, por violação 
ao disposto nos arts. 7º; 113, 
I, 145, VI, “a”; 211, i, § 1º e 
345, todos da Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro, por 
vício formal e material. Leia 
mais... 

 
 

Fonte: EJURIS 
 
 
 
 

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