
 

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

modificações realizadas no site de origem. 

 

Boletim SEDIF nº 226                   Divulgado em 20/12/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
O Órgão Especial na sessão realizada em 17/12/2018, à unanimidade, processo nº 
0056716-18.2018.8.19.0000, relator desembargador Mauro Pereira Martins publicado 
no DJERJ. em 18.12.2018, revogou o ENUNCIADO nº 75, a saber: 

 
“Processo administrativo instaurado a requerimento do Centro de Estudos e Debates 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CEDES, mediante provocação da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (OAB/RJ). 
Proposição de cancelamento do Verbete Sumular nº 75, deste Tribunal de Justiça, 
tendo em vista a existência de julgados desta corte, e também do STJ, no sentido de 
que o inadimplemento contratual é, sim, capaz de gerar dano moral, desde que haja 
lesão a algum dos direitos inerentes à personalidade, adotando-se a teoria objetiva, em 
detrimento da teoria subjetiva a que alude o enunciado de súmula, quando faz 
referência ao mero aborrecimento, expressão demasiadamente ampla e capaz de gerar 
as mais diversas e variadas interpretações, por parte de cada magistrado, diante de 
casos concretos fundados em um mesmo fato danoso, com violação, assim, dos 
princípios da isonomia e da segurança jurídica. Julgados desta Corte de Justiça que, 
desde os idos de 2009, trazem dentre os direitos da personalidade o tempo do 
contratante, que não pode ser desperdiçado inutilmente, tomando por base a moderna 
teoria do desvio produtivo do consumidor. Súmula que não mais se coaduna com o 
entendimento adotado por este sodalício, e, que acaba por servir de amparo para que 
grandes empresas, em franca violação ao Princípio da Boa-Fé Objetiva, continuem a 
lesar os direitos dos contratantes, sob o amparo de que o inadimplemento contratual 
não é capaz de gerar mais do que mero aborrecimento. Acolhimento da proposta de 
cancelamento do Enunciado nº 75, da Súmula de Jurisprudência Predominante deste 
Tribunal de Justiça.” 

 
Por seu turno, informamos que a Seção Cível, por unanimidade, julgou procedente o 
IRDR n.  0026631-20.2016.8.19.0000, relatora Desembargadora Monica Maria Costa 
di Piero, para fixar a seguinte tese: “1. existe direito à revisão de benefício 
previdenciário de professor estadual inativo, consistente na vantagem pessoal sob a 
rubrica DIR. PESSOAL MAGIST. ART. 3º, da Lei nº 2365-94; 2. o reajuste será feito 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-226-2018.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201824000012
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004117693CB361415B208422427FAD4C384C5093903234F
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201629100036


 

pelos índices gerais aplicados aos vencimentos dos professores públicos estaduais. 
Esclarecida, ainda, a inexistência do direito à percepção da hora aula pelos 
temporários.” A sessão de julgamento ocorreu em 13 de dezembro. 

 
Leia a íntegra do acórdão 

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.772, de 19/12/2018 - Altera a Lei n
o
 11.340, de 07/08/2006 (Lei Maria 

da Penha), e o Decreto-Lei no
 2.848, de 07/12/1940 (Código Penal), para reconhecer 

que a violação da intimidade da mulher configura violência doméstica e familiar e para 
criminalizar o registro não autorizado de conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou 
libidinoso de caráter íntimo e privado. 

 

 Lei Federal nº 13.771, de 19/12/2018 - Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 
07/12/1940 (Código Penal). 

 

 Lei Federal nº 13.770, de 19/12/2018 - Altera as Leis n
os

 9.656, de 03/06/1998, e 

9.797, de 06/05/1999, para dispor sobre a cirurgia plástica reconstrutiva da mama 
em casos de mutilação decorrente de tratamento de câncer. 

 

 Lei Federal nº 13.769, de 19/12/2018 - Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 03/10/1941 
(Código de Processo Penal), as Leis n

os
 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), 

e 8.072, de 25/07/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para estabelecer a substituição da 
prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou 
responsável por crianças ou pessoas com deficiência e para disciplinar o regime de 
cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma situação. 

 

 Lei Federal nº 13.767, de 18/12/2018 - Altera o art. 473 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, a fim de permitir 
a ausência ao serviço para realização de exame preventivo de câncer. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B5442C0B58266335A282188E7123BC53C50937340E50
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13770.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13769.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13767.htm


 

 Consumidor deve ficar atento na hora de comprar presentes, alerta desembargador 

 Redução de bebês em presídio é resultado da atuação da Justiça estadual 

 Plantão da Justiça do Rio durante o recesso 

 Justiça decide que prefeito em exercício de Italva não pode atuar como vereador na 
Câmara Municipal 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Prazos processuais no STF ficam suspensos até 31 de janeiro de 2019 

 Presidente do STF acolhe pedido da PGR e suspende liminar sobre execução de penas 
sem trânsito em julgado 

 Ministro Marco Aurélio suspende prisão de condenados por sentenças sem trânsito em 
julgado 

 1ª Turma do STF provê recurso interposto com base em laudo de DNA e absolve 
condenado 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Ministro substitui prisão preventiva de filho da governadora afastada de Roraima por 
medidas alternativas 

 Relator substitui prisão do ex-procurador-geral de Justiça do Rio por medidas 
alternativas 

 Revogada a prisão preventiva do ex-governador André Puccinelli 

 Negado pedido de revogação de prisão do médium João de Deus 

 Justiça Federal é competente para julgar fraude em financiamento bancário para 
compra de moto 

 Segunda Seção fixa teses sobre contratos bancários em repetitivo que atinge quase 
400 mil ações 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6069038
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6072912
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6069720
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6070006
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6070006
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=399164
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=399141
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=399141
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=399127
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=399127
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398977
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398977
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-substitui-prisão-preventiva-de-filho-da-governadora-afastada-de-Roraima-por-medidas-alternativas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-substitui-prisão-preventiva-de-filho-da-governadora-afastada-de-Roraima-por-medidas-alternativas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-substitui-prisão-do-ex–procurador–geral-de-Justiça-do-Rio-por-medidas-alternativas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-substitui-prisão-do-ex–procurador–geral-de-Justiça-do-Rio-por-medidas-alternativas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Revogada-a-prisão-preventiva-do-ex–governador-André-Puccinelli
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-revogação-de-prisão-do-médium-João-de-Deus
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-Federal-é-competente-para-julgar-fraude-em-financiamento-bancário-para-compra-de-moto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-Federal-é-competente-para-julgar-fraude-em-financiamento-bancário-para-compra-de-moto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-fixa-teses-sobre-contratos-bancários-em-repetitivo-que-atinge-quase-400-mil-ações
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-fixa-teses-sobre-contratos-bancários-em-repetitivo-que-atinge-quase-400-mil-ações


 

 
 
 

 Semana Justiça pela Paz em Casa: 12ª edição julga 15 mil processos 

 Ranking da Transparência: CNJ premia tribunais 

 Folha de pagamento de magistrados terá padrão ditado pelo CNJ 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas - 1ª Vice-Presidência 

 
Comunicamos a seguinte atualização do quadro de Prevenções das Massas Falidas: 

 

 EXPRESSO SUL FLUMINENSE - MASSA FALIDA (3ª Vara Cível de Barra 
Mansa) 

0008636-32.2000.8.19.0007 - Desembargadora Fernanda Fernandes C. Arrabida 
 

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 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0031317-49.2012.8.19.0209 - Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho - j. 11/12/2018 e p. 
19/12/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 225                   Divulgado em 18/12/2018 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88237-semana-justica-pela-paz-em-casa-12-edicao-julga-15-mil-processos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88231-ranking-da-transparencia-cnj-premia-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88228-folha-de-pagamento-de-magistrados-tera-padrao-ditado-pelo-cnj
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
https://portaltj.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=000420A3526B6773BF691C79D39B4DD2C442C50938194626
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-225-2018.pdf


 

 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.614, de 17/12/2018 - Altera o Decreto nº 9.328, de 03/04/2018, 
que institui a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. 

 

 Decreto Federal nº 9.612, de 17/12/2018 - Dispõe sobre políticas públicas de 
telecomunicações. 

 

 Lei Estadual nº 8255 de 17/12/2018 - Dispõe sobre os estágios durante a formação e 
atualização de docentes, que deverão ocorrer, prioritariamente, em turmas com alunos 
que tenham necessidade especial. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Mutirão da Light alcança mais de 70% de acordos no TJRJ 

 TJ do Rio suspende emenda da Alerj que impedia venda da Cedae 

 Liminares determinam imediato repasse de verbas a abrigos 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida prisão preventiva de membro do PCC acusado de homicídio em Aquiraz (CE) 

 Questionada decisão contrária a aplicação de vencimento de desembargador como teto 
para servidor estadual 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Veja como será o plantão judiciário durante o recesso forense 

 Primeira Seção aprova oito súmulas na última sessão do ano 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9614.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9612.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6e66b75ee860ef47032583670059facc
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6068294
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6066804
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6065774
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398828
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398825
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398825
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Veja-como-será-o-plantão-judiciário-durante-o-recesso-forense
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-aprova-oito-súmulas-na-última-sessão-do-ano


 

 Duas novas súmulas são aprovadas pela Segunda Seção 

 Primeira Seção decide que encargo do DL 1.025 tem as mesmas preferências do 
crédito tributário 

 Revogada prisão de empresário investigado na Operação Ouro de Ofir 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ restringe pagamento do auxílio-moradia a casos excepcionais 

 Toffoli defende educação e trabalho para fazer frente a facções em prisões 

 Judicialização da saúde: CNJ firma parceria com ministério 

 Poder Judiciário articula mutirões de conciliação com poupadores 

 CNJ assina acordos nas áreas de saúde, sistema carcerário e pesquisa 

 Corregedor recebe sugestões para aperfeiçoar cadastro de adoção 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Coletânea de Atos Oficiais do PJERJ 
 

Página do Banco do Conhecimento que disponibiliza uma compilação de normas 
selecionadas por temas de interesse precípuo das serventias da Corregedoria Geral da 
Justiça, organizada a partir de pesquisa desenvolvida pelo MM. Dr. Juiz de Direito 
FABIO PORTO do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Seguem os principais títulos da referida Coletânea: 

 

 Estrutura e Funcionamento 

 Fiscalização e Disciplina 

 Serventias Judiciais 

 Serventias Extrajudiciais 

 Matéria de Pessoal 

 Pareceres e Decisões Administrativas 

 Grupo Emergencial de Auxílio Programado - GEAP 

 Grupo Regional Especial de Apoio Cartório - GREAC 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Duas-novas-súmulas-são-aprovadas-pela-Segunda-Seção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-decide-que-encargo-do-DL-1.025-tem-as-mesmas-preferências-do-crédito-tributário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-decide-que-encargo-do-DL-1.025-tem-as-mesmas-preferências-do-crédito-tributário
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398830
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88226-cnj-restringe-pagamento-do-auxilio-moradia-a-casos-excepcionais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88224-toffoli-defende-educacao-e-trabalho-para-fazer-frente-a-faccoes-em-prisoes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88223-judicializacao-da-saude-cnj-firma-parceria-com-ministerio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88219-cnj-articula-mutiroes-de-conciliacao-com-poupadores
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88221-cnj-assina-acordos-nas-areas-de-saude-sistema-carcerario-e-pesquisa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88214-corregedor-recebe-sugestoes-para-aperfeicoar-cadastro-de-adocao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf


 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 2233047-93.2011.8.19.0021 - Relª. Desª. Leila Albuquerque - j. 17/12/2018 e p. 
18/12/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 224                   Divulgado em 17/12/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8253, de 14/12/2018 - Institui o programa estadual de acolhimento de 
refugiados no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8252, de 13/12/2018 - Dispõe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 
sobre a realização de estatística pesqueira e aquícola oficial no tocante à proteção e ao 
desenvolvimento da atividade e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça nega habeas corpus a americano acusado de racismo 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro nega HC para torcedor acusado de agressão 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CF3CBDAA7EB250660C1ADC25DF51A1EBC509381E1A38
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-224-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3f495ce6a63ce92a03258359005e7ea5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3cae1b3598a46d100325836600601e91
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6065713
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398794


 

 Obrigação alternativa em razão de crença religiosa de servidor em estágio probatório 
é tema de repercussão geral 

 Presidente do STF suspende efeitos de decisão que limitava atuação do prefeito do Rio 
de Janeiro 

 Ministro julga inviável HC que pedia concessão de saídas temporárias a Acir Gurgacz 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Mantida prisão preventiva do filho da governadora de Roraima 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ Serviço: o que é e como pedir assistência judicial gratuita 

 CNJ realiza última sessão do ano na terça-feira (18/12/2018) 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Correlação dos Verbetes Sumulares 

 
A página de Correlação dos Verbetes Sumulares organiza por assunto a Súmula do 
TJERJ, do STF e do STJ. 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0091264-15.2008.8.19.0002 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino - j. 12/12/2018 e p. 
14/12/2018 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398771
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398771
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398719
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398719
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398708
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-preventiva-do-filho-da-governadora-de-Roraima
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88207-cnj-servico-o-que-e-e-como-pedir-assistencia-judicial-gratuita
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88208-cnj-realiza-ultima-sessao-do-ano-na-terca-feira-18-12
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046A1F2FEC2FAFDDAC1449C2DC059B9347C50935220E52


 

 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 223                   Divulgado em 14/12/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8250, de 12/12/2018 - Altera a Lei nº 6433 de 15/04/2013 que institui 
disciplina sobre o sistema de cotas para ingresso nas escolas técnicas do Estado do 
Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Light não poderá cobrar Termo de Ocorrência de Irregularidades na fatura mensal 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro suspende decisão do CNJ que instaurou novo processo disciplinar contra juiz 
dois anos após arquivamento do primeiro 

 Mantida a prisão preventiva de dono do Grupo Oboé condenado por crimes contra o 
sistema financeiro 

 Diferença de tratamento entre empresas públicas e privadas para fins de contribuição 
ao PIS/PASEP é constitucional 

 Legitimidade para execução de multas em condenações penais é do Ministério Público 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-223-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3f495ce6a63ce92a03258359005e7ea5
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6060501
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398695
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398695
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398684
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398684
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398619
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398619
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398607


 

 
 
 

 Repetitivo definirá termo inicial da correção monetária no ressarcimento de créditos 
tributários 

 Líder da milícia Liga da Justiça vai continuar em presídio federal de segurança máxima 

 Relator substitui prisão de ex-secretários de Saúde do DF por medidas alternativas 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Função do advogado é primordial para efetivação da Justiça, diz corregedor 

 Corregedoria lança Disque Cidadania para aproximar a Justiça do cidadão 

 Conselho torna disponível a promotores o acesso aos dados do e-NatJus 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Galeria dos Presidentes do TJERJ 

 
O link Galeria dos Presidentes do TJERJ do Banco do Conhecimento disponibiliza os 
discursos de posse e as principais noticiais veiculas pela Assessoria de Imprensa dos 
Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Atualizamos a página do Presidente Des. Milton Fernandes de Souza, no seguinte 
caminho: Banco do Conhecimento > Galeria dos Presidentes do TJERJ (1975-2018) > 
Desembargador Milton Fernandes de Souza. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0063016-93.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Gizelda Leitão Teixeira - j. 11/12/2018 e p. 
14/12/2018 

 
 
 

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

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-definirá-termo-inicial-da-correção-monetária-no-ressarcimento-de-créditos-tributários
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-definirá-termo-inicial-da-correção-monetária-no-ressarcimento-de-créditos-tributários
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Líder-da-milícia-Liga-da-Justiça-vai-continuar-em-presídio-federal-de-segurança-máxima
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-substitui-prisão-de-ex–secretários-de-Saúde-do-DF-por-medidas-alternativas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88206-funcao-do-advogado-e-primordial-para-efetivacao-da-justica-diz-corregedor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88204-corregedoria-lanca-disque-cidadania-para-aproximar-a-justica-do-cidadao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88200-cnj-torna-disponivel-a-promotores-o-acesso-aos-dados-do-e-natjus
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria/desembargador-presidente-milton-fernandes-de-souza
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047C26E59EF4B91C49AD0B08B354BC6A83C50936042A3F


 

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 222                   Divulgado em 13/12/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.609, de 12/12/2018 - Regulamenta a Lei nº 13.756, de 12/12/2018, 
para dispor sobre o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública e a 
gestão dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ampla é condenada por falha na energia elétrica durante festa em igreja de Petrópolis 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro reconsidera decisão que havia suspendido multas sobre tabelamento de fretes 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Repetitivo discute termo inicial dos juros sobre valor a ser restituído na extinção do 
contrato de venda de imóvel 

 Quinta Turma nega alteração da ordem de testemunhas em ação contra vice-
governador do Pará 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-222-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9609.htm
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6056979
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398483
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-discute-termo-inicial-dos-juros-sobre-valor-a-ser-restituído-na-extinção-do-contrato-de-venda-de-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-discute-termo-inicial-dos-juros-sobre-valor-a-ser-restituído-na-extinção-do-contrato-de-venda-de-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-nega-alteração-da-ordem-de-testemunhas-em-ação-contra-vice–governador-do-Pará
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-nega-alteração-da-ordem-de-testemunhas-em-ação-contra-vice–governador-do-Pará


 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Comitê do BacenJud melhora monitoramento de contas bloqueadas 

 Ministério Público poderá usar e-NatJus para subsidiar demandas de saúde 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Pesquisa Selecionada 
 

A Pesquisa Selecionada é uma compilação de julgados selecionados no acervo do 
PJERJ, organizada por temas e ramos do Direito. Seu conteúdo pode ser acessado no 
link: Banco do Conhecimento> Jurisprudência> Pesquisa Selecionada. 

 
Comunicamos a atualização das pesquisas abaixo: 

 
Aluno Portador de Necessidades Especiais - Atendimento Especializado - Direito 
Fundamental (Direito Constitucional > Direito à Educação) 
Adoção - Maior de Idade (Direito de Família > Adoção) 
União Homoafetiva - Inventário/Partilha (Direito Civil > Sucessão) 
Retificação de Partilha (Direito Civil > Sucessão) 
Registro Civil - Adequação de Gênero (Direito Civil > Direitos da Personalidade) 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0231485-12.2012.8.19.0001 - Relª. JDS Desª. Maria da Glória Oliveira Bandeira de 
Mello - j. 11/12/2018 e p. 13/12/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88185-comite-do-bacenjud-melhora-monitoramento-de-contas-bloqueadas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88187-ministerio-publico-podera-usar-e-natjus-para-subsidiar-demandas-de-saude
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2626736/aluno-portador-necessidades-especiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2626736/aluno-portador-necessidades-especiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/adocao-maior-idade.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/uniao-homoafetiva-invent.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1061001/rat-part.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/registro-civil.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040D4255CF214AC19BDB26E63D87F90832C509343C3755


 

Boletim SEDIF nº 221                   Divulgado em 12/12/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.755, de 10/12/2018 - Estabelece requisitos obrigatórios para a 
comercialização de veículos no Brasil; institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e 
Logística; dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas; e altera as 
Leis nos 9.440, de 14/03/1997, 12.546, de 14/12/2011, 10.865, de 30/04/2004, 9.826, 
de 23/08/1999, 10.637, de 30/12/2002, 8.383, de 30/12/1991, e 8.989, de 24/02/1995, 
e o Decreto-Lei nº 288, de 28/02/1967. 

 

 Decreto Federal nº 9.606, de 10/12/2018 - Regulamenta o Programa Nacional de Apoio 
à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de Acesso à Água - 
Programa Cisternas. 

 

 Decreto Federal nº 9.603, de 10/12/2018 - Regulamenta a Lei nº 13.431, de 04/04/2017, 
que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 
testemunha de violência. 

 

 Lei Estadual nº 8248, de 11/12/2018 - Garante o atendimento prioritário e a 
acessibilidade de pessoas com obesidade mórbida aos serviços dos estabelecimentos 
bancários, comerciais, órgãos públicos e outros que importem em atendimento por filas, 
senhas ou por outros métodos similares. 

 

 Lei Estadual nº 8244, de 10/12/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de 
produtos majoritariamente produzidos pelos produtores rurais, aquicultores e 
pescadores de nosso estado nos cardápios das entidades públicas e dá outras 
providências. 

 

 Lei Estadual nº 8243, de 10/12/2018 - Regulamenta o programa de habitação de 
interesse social financiado pelo Estado do Rio de Janeiro destinado às pessoas com 
deficiência. 

 

 Lei Estadual nº 8240, de 10/12/2018 - Dispõe sobre a não obrigatoriedade do regime 
adicional de serviço (RAS) para policiais militares, bombeiros militares e policiais civis. 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-221-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13755.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9606.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9603.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/954fd1f135a6ad8a03258361005b98ff
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/afbcd7baa6a6c9760325836000684d89
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3e9290ceb56561c3032583600067e330
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7b7bbbfcd0430c24032583600066d3fb


 

 Lei Estadual nº 8239, de 10/12/2018 - Dispõe sobre a criação de carteira de 
identificação funcional para o brigadista voluntário de incêndio (BVI) no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça condena quadrilha por irregularidade em licitações na tragédia de Nova Friburgo 

 Estado do Rio tem 60 dias para revisar passagens de ônibus 

 Órgão Especial e Conselho da Magistratura do TJRJ têm novos desembargadores 
eleitos 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Segunda Turma exclui de denúncia contra Mario Negromonte duas imputações de 
lavagem de dinheiro 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Colegitimado pode assumir ação coletiva se autor originário desistir de recurso por ter 
feito acordo reconhecendo improcedência do pedido 

 Negado recurso de motorista que causou acidente ao tentar evitar choque com 
caminhão 

 Sexta Turma concede habeas corpus a réu acusado de roubar uma maçã 

 Terceira Turma mantém bloqueio de passaporte como meio coercitivo para pagamento 
de dívida 

 Quinta Turma garante acesso de Daniel Dantas a documentos de inquérito policial 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3d27d1aec80115ba03258360006677e4
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6054009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6053779
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6052322
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6052322
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398312
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398312
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Colegitimado-pode-assumir-ação-coletiva-se-autor-originário-desistir-de-recurso-por-ter-feito-acordo-reconhecendo-improcedência-do-pedido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Colegitimado-pode-assumir-ação-coletiva-se-autor-originário-desistir-de-recurso-por-ter-feito-acordo-reconhecendo-improcedência-do-pedido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-recurso-de-motorista-que-causou-acidente-ao-tentar-evitar-choque-com-caminhão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-recurso-de-motorista-que-causou-acidente-ao-tentar-evitar-choque-com-caminhão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-concede-habeas-corpus-a-réu-acusado-de-roubar-uma-maçã
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-mantém-bloqueio-de-passaporte-como-meio-coercitivo-para-pagamento-de-dívida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-mantém-bloqueio-de-passaporte-como-meio-coercitivo-para-pagamento-de-dívida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-garante-acesso-de-Daniel-Dantas-a-documentos-de-inquérito-policial


 

 
 
 

 Documentário mostra papel da audiência de custódia contra a tortura 

 Judiciário programa evento sobre mídias sociais na magistratura 

 CNJ responde questões sobre auxílio-moradia e alimentação 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Correlação dos Verbetes Sumulares 

 
A página de Correlação dos Verbetes Sumulares organiza por assunto a Súmula do 
TJERJ, do STF e do STJ. Estamos atualizando a página com a inclusão de 
cancelamentos e publicação de novos verbetes sumulares. Consulte os assuntos 
abaixo relacionados: 

 

 Falência e Concordata 

 Falsa identidade 

 Farmacêutico 

 Fazenda Pública 

 Férias 

 FGTES - PIS/PASEP 

 Fiança 

 Fornecimento de medicamentos não padronizados 

 Fornecimento de produtos complementares ou acessórios aos 
medicamentos 

 Fornecimento de serviços 

 Fortuito interno 

 Funcionário interino 

 Fundo de Saúde 
 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88171-documentario-mostra-papel-da-audiencia-de-custodia-contra-a-tortura
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88174-judiciario-programa-evento-sobre-midias-sociais-na-magistratura
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88172-cnj-responde-questoes-sobre-auxilio-moradia-e-alimentacao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes


 

 

 0007662-91.2014.8.19.0075 - Rel. Des. Werson Rêgo - Dm. 10/12/2018 e p. 12/12/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 32 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 220                   Divulgado em 11/12/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
Informamos que a Seção Cível do TJRJ, por maioria de votos, julgou procedente o 
IRDR n. 0023485-68.2016.8.19.0000, para fixar a seguinte tese: “O ‘Adicional de Risco 

de Vida’, pago aos Guardas Municipais do Município de São Gonçalo e aos demais 
ocupantes dos cargos elencados no artigo 90, parágrafo único, da Lei Municipal nº 
50/91, possui natureza jurídica de vantagem propter laborem, e somente poderá ser 
incorporado aos vencimentos-base de tais servidores após a edição de lei formal 
autorizativa, nos termos do artigo 63, caput, do mencionado Diploma Legal”. A sessão 
de julgamento ocorreu em 29 de novembro. 

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8235, de 10/12/2018 - estabelece prazo para a realização de prova 
prática de direção veicular realizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Rio 
de Janeiro - DETRAN/RJ. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?uzip=1&gedid=0004A42DD638DAF8501A7C058CBAE990778EC5093338450E
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000032&Version=1.1.0.12
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-220-2018.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?uzip=1&GEDID=0004d1c3af4c49dc288313a8211b8cb4dac0c50931263c26
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4d6cff7bcf4abe6f0325836000654370


 

 

 Lei Estadual nº 8234, de 10/12/2018 - dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, 
sobre cobranças por estimativa das concessionárias fornecedoras de água, luz e gás 
e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8233, de 10/12/2018 - dispõe sobre a carteira de identidade para os 
maiores de 60 anos - “Carteira de Identidade do Idoso - CII” a ser emitida pelos órgãos 
de identificação competentes, do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8231, de 10/12/2018 - dispõe sobre a implantação, nos órgãos da 
administração pública, direta e indireta, do Poder Público do Estado do Rio de Janeiro, 
do Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS-RJ. 

 

 Lei Estadual nº 8230, de 10/12/2018 - torna obrigatório o compartilhamento de dados 
e informações médicas dos planos de saúde com o Sistema Único de Saúde no Estado 
do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8228, de 10/12/2018 - proíbe a emissão de documento fiscal com 
origem em outro estado da federação, pelas empresas contratadas pelo governo do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8227, de 10/12/2018 - altera a Lei nº 3.499, de 08/12/2000, que cria o 

programa “Um lar para mim”, institui o auxilío-adoção para o servidor público estadual 
que acolher criança ou adolescente órfão ou abandonado, e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8226, de 10/12/2018 - altera a redação do caput do artigo 2º da Lei nº 
3807, de 04/04/2002. 

 

 Lei Estadual nº 8224, de 10/12/2018 - dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação, nos 
postes, pilares e colunas que possuam instalações elétricas, de dispositivos de proteção 
a corrente diferencial-residual que impeçam que choques elétricos sejam fatais. 

 

 Lei Estadual nº 8223, de 10/12/2018 - autoriza ao guia de turismo usar seu próprio 
veículo sob sua condução no desempenho de suas atividades profissionais nos termos 
estabelecidos nesta lei e da outras providências 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/361939013f3f54a3032583600064fdb6
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/907b3ca6d0482798032583600064b046
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8e5c1d25082bf05b032583600063ec23
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ef09c4bd089e8c3c0325836000639587
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0278ba0ce02b69630325836000631933
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/001e87b0b3e15df4032583600062bb68
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6d227d74bfd5df650325836000627971
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/aa85dddc9c591bab032583600061dfc7
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0c23e27d7218e5700325836000610869


 

 

 Homologação de acordos de colaboração premiada no STF restituem mais de R$ 780 
milhões em multas na Operação Lava-Jato 

 Indeferida liminar para governador do Rio preso acusado de substituir Cabral como líder 
de organização criminosa 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Tese sobre devolução de valores previdenciários recebidos em virtude de liminar será 
submetida à revisão 

 WebJet terá de pagar danos morais a cadeirante carregado no colo para dentro do 
avião 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Acordos com a ONU devem modernizar Justiça e proteger direitos da infância 

 Toffoli convida Paulo Hartung para conselho consultivo do CNJ 

 CNJ e Unicef assinam acordo para a promoção de direitos da infância 

 Processos sobre magistrados em redes sociais são arquivados pelo CNJ 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência - Delação Premiada 

 
Disponibilizamos no Banco do Conhecimento a edição especial do Ementário de 
Jurisprudência sobre o tema Delação Premiada, contendo Acórdãos do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, selecionados e organizados pelo Serviço de 
Publicações Jurisprudenciais. 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398165
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398165
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398155
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398155
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tese-sobre-devolução-de-valores-previdenciários-recebidos-em-virtude-de-liminar-será-submetida-à-revisão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tese-sobre-devolução-de-valores-previdenciários-recebidos-em-virtude-de-liminar-será-submetida-à-revisão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/WebJet-terá-de-pagar-danos-morais-a-cadeirante-carregado-no-colo-para-dentro-do-avião
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/WebJet-terá-de-pagar-danos-morais-a-cadeirante-carregado-no-colo-para-dentro-do-avião
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88169-acordos-com-a-onu-devem-modernizar-justica-e-proteger-direitos-da-infancia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88164-toffoli-convida-paulo-hartung-para-conselho-consultivo-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88162-cnj-e-unicef-assinam-acordo-para-a-promocao-de-direitos-da-infancia-2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88167-processos-sobre-magistrados-em-redes-sociais-sao-arquivados-pelo-cnj
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/delacao-premiada.pdf


 

Acesse essa e outras edições especiais do Ementário de Jurisprudência, no seguinte 
caminho: Banco do Conhecimento > Publicações > Revistas > Ementários de 
Jurisprudência - Edições Especiais. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0003834-80.2017.8.19.0205 - Rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 04/12/2018 e p. 
06/12/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 219                   Divulgado em 10/12/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Desembargador Claudio de Mello Tavares é eleito presidente do TJRJ 

 Tribunal Pleno elege Administração do TJRJ para biênio 2019-2020 

 Eleitos novos membros do TRE-RJ na sessão do Tribunal Pleno 

 Loja de móveis é condenada por vender sofá de corino como couro 

 Torcida “Raça Rubro-Negra” está proibida de frequentar estádios 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Suspenso bloqueio de R$ 60 milhões da Companhia de Habitação do RJ 

 Ministro aplica medidas cautelares a ex-secretário de Gestão do RJ 

 Mantida prisão de empresário acusado de integrar organização criminosa com atuação 
na prefeitura de município do CE 

 Ministro determina recálculo de precatórios do Acre 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/ementarios-de-jurisprudencia-edicoes-especias
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/ementarios-de-jurisprudencia-edicoes-especias
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042E8EC7714ACF16000D1B78FDAAAC2D9AC50930183042
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-219-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6046897
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6048123
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6051964
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6046090
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6046074
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398108
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398028
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398022
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398022
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398005


 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Ação penal contra empresários por desabamento que matou dez deve prosseguir 

 Para Quarta Turma, peticionar nos autos não implica ciência inequívoca da sentença 
nem dispensa intimação formal 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Europa e Brasil compartilham experiências de proteção da mulher 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 

 
O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças, bem como ao link para andamento processual. 

 
Conheça o inteiro teor da Petição inicial da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva 
e Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro e a decisão de deferimento da tutela provisória, proferida pelo MM. Juiz de 

Direito Bruno Monteiro Rulière, para determinar o afastamento dos réus dos locais em 
que se realizem eventos esportivos, em todo o território nacional, sob pena de multa e 
retirada compulsória do local onde esteja sendo realizado o evento esportivo. 

 
A referida inicial versa precipuamente sobre “Torcida Raça Rubro Negra. Violência 
perpetrada contra torcedores do Palmeiras. Apedrejamento de ônibus. Pedido de 
suspensão de comparecimento a eventos esportivos.” (processo nº 0286107-
31.2018.8.19.0001) 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-penal-contra-empresários-por-desabamento-que-matou-dez-deve-prosseguir
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Quarta-Turma,-peticionar-nos-autos-não-implica-ciência-inequívoca-da-sentença-nem-dispensa-intimação-formal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Quarta-Turma,-peticionar-nos-autos-não-implica-ciência-inequívoca-da-sentença-nem-dispensa-intimação-formal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88149-europa-e-brasil-compartilham-experiencias-de-protecao-da-mulher
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20180012368073&FORMA=1&SEF=1&JOB=18840&PAL=&CNJ=0286107-31.2018.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2018.001.236807-3&tipoConsulta=publica&CNJ=0286107-31.2018.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2018.001.236807-3&tipoConsulta=publica&CNJ=0286107-31.2018.8.19.0001


 

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional em 
Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo 
número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone na página 
inicial do Banco do Conhecimento. 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0310591-18.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Marcos André Chut - j. 05/12/2018 e p. 
10/12/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 218                   Divulgado em 07/12/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJ do Rio comemora o Dia da Justiça com entrega do Colar do Mérito Judiciário 

 Júri de acusados de atacarem helicóptero da PM é adiado para 2019 

 Acusados de matar filho de Carlinhos de Jesus são absolvidos 

 TJRJ assina protocolo de intenções com Museu Nacional para intercâmbio técnico, 
científico e cultural 

 Justiça determina afastamento de presidente do Salgueiro 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Relatores consideram inconstitucionais restrições ao transporte individual por aplicativos 

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=000428F04C3B62B91E54B391467227738C97C50931254F4C
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-218-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6029011
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6028665
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6028633
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6027120
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6027120
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6026547
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397878


 

 STF julga ADIs sobre relações de consumo, telefonia e regime jurídico de servidores 

 Liminar suspende aplicação de multas em razão do tabelamento de fretes 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Comprador não é responsável por débito de ICMS gerado por vendedor que simulou 
enquadramento no Simples 

 Palácio Guanabara pertence à União, decide STJ em ação que durou 123 anos 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 STJ cria grupo de fomento à participação feminina 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civil Públicas 

 
O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças, bem como ao link para andamento processual. 

 
Conheça o inteiro teor da Petição inicial do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro referente aos autos do processo nº 0284577-89.2018.8.19.0001, que versa 
precipuamente sobre: 

 
“UBER. Cadastramento de cartão de crédito de terceira pessoa para uso do aplicativo. 
Fraude. Falha na segurança da prestação do serviço.” 

 
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 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397900
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397896
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comprador-não-é-responsável-por-débito-de-ICMS-gerado-por-vendedor-que-simulou-enquadramento-no-Simples
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comprador-não-é-responsável-por-débito-de-ICMS-gerado-por-vendedor-que-simulou-enquadramento-no-Simples
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Palácio-Guanabara-pertence-à-União,-decide-STJ-em-ação-que-durou-123-anos
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88123-stj-cria-grupo-de-fomento-a-participacao-feminina
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20180012354311&FORMA=1&SEF=1&JOB=14515&PAL=&CNJ=0284577-89.2018.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2018.001.235431-1&tipoConsulta=publica&CNJ=0284577-89.2018.8.19.0001
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0407705-88.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello - j. 
04/12/2018 e p. 07/12/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 217                   Divulgado em 06/12/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
Comunicamos que está disponível no Banco do Conhecimento do PJERJ uma Edição 
Especial do Ementário de Jurisprudência Criminal com decisões deste Tribunal sobre 

o tema Delação Premiada. 
 

Acesse a Revista Temática no seguinte caminho: site do TJRJ> Consultas > Banco do 
Conhecimento > Publicações > Revistas > Ementários de Jurisprudência - edições 
especiais. 

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8197, de 05/12/2018 - Torna a varrição, coleta, remoção, tratamento, 
reciclagem, separação e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos, rejeitos e outros resíduos quaisquer, serviços ambientais essenciais à proteção 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004742F3BBB31FBD9C43CC2026C606045C4C509303F3C12
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-217-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/delacao-premiada.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/delacao-premiada.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3f495ce6a63ce92a03258359005e7ea5


 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado, à saúde pública da população e à 
preservação da fauna e da flora, em defesa das presentes e futuras gerações. 

 
 

 Lei Estadual nº 8196, de 05/12/2018 - Altera a Lei nº 3.977, de 04/10/2002, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de impressão, em copos descartáveis, da respectiva 
capacidade de mililitros estampados e visíveis. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Médico denunciado por morte de bancária é mantido preso 

 TJ do Rio comemora Dia da Justiça com entrega do Colar do Mérito Judiciário 

 Semana da Justiça pela Paz em Casa registra mais de 3,6 mil decisões e sentenças 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Plenário determina arquivamento de investigação contra banqueiro André Esteves 

 Rejeitada ADPF contra lei do Rio de Janeiro que obriga concessionárias a substituir 
fiação aérea por subterrânea 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Condenação genérica em ação coletiva deve prever reparação sem especificar danos 
sofridos pelas vítimas 

 Candidato cego que estudou em instituição especializada privada pode concorrer como 
cotista social 

 Recebida denúncia contra desembargadora acusada de vender decisões no Ceará 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0eb064d1e1c21c7b0325835b0057b76c
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6023391
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6025036
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6023090
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397734
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397720
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397720
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenação-genérica-em-ação-coletiva-deve-prever-reparação-sem-especificar-danos-sofridos-pelas-v%C3%ADtimas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenação-genérica-em-ação-coletiva-deve-prever-reparação-sem-especificar-danos-sofridos-pelas-v%C3%ADtimas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Candidato-cego-que-estudou-em-instituição-especializada-privada-pode-concorrer-como-cotista-social
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Candidato-cego-que-estudou-em-instituição-especializada-privada-pode-concorrer-como-cotista-social
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recebida-denúncia-contra-desembargadora-acusada-de-vender-decisões-no-Ceará


 

 
 
 
 

 Oficina de Pais e Mães on-line forma 9 mil em três anos 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Ementário: 99.537 acessos de janeiro a novembro de 2018 
 

Os Ementários de Jurisprudência do PJERJ, fonte de conhecimento e instrumento de 
pesquisa, são organizados pelo Serviço de Publicações Jurisprudenciais 
(DICAC/SEJUR), sob a supervisão da Comissão de Jurisprudência, presidida pelo 
Desembargador GILBERTO CAMPISTA GUARINO. Na seleção das decisões que vão 
compor os Ementários, dá-se preferência aos julgados mais relevantes, inovadores e 
controversos. 

 
A página dos Ementários de Jurisprudência teve 99.537 acessos de janeiro a novembro 

de 2018, registrados pelo Google Analytics. 
 

Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Ementários. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0070114-54.2014.8.19.0038 - Relª. Desª. Denise Nicoll Simões - j. 04/12/2018 e p. 
06/12/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 216                   Divulgado em 05/12/2018 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88144-oficina-de-pais-e-maes-online-forma-9-mil-em-tres-anos
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/ementarios
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000439D7700D7BA8B718AF2989AA9DC8AF44C5092F47065A
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-216-2018.pdf


 

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 862, de 04/12/2018 - Altera a Lei nº 13.089, de 12/01/2015, que 
institui o Estatuto da Metrópole. 

 

 Medida Provisória nº 861, de 04/12/2018 - Distrito Federal e das atividades de registro 
público de empresas mercantis e atividades afins no Distrito Federal e altera a Lei nº 
8.934, de 18/11/1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins. 

 

 Decreto Federal nº 9.597, de 04/12/2018 - Altera o Decreto nº 9.310, de 15/03/2018, 
que institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária 
Urbana e estabelece os procedimentos para a avaliação e a alienação dos imóveis da 
União, e o Decreto nº 7.499, de 16/06/2011, que regulamenta o Programa Minha Casa, 
Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 07/07/2009. 

 

 Lei Estadual nº 8192, de 04/12/2018 - Obriga as escolas públicas e privadas, no âmbito 
do Estado do Rio de Janeiro, a disponibilizarem cadeiras em locais determinados aos 
portadores de transtorno de deficit de atenção e hiperatividade - TDAH. 

 

 Lei Estadual nº 8191, de 04/12/2018 - Altera a Lei nº 4129, de 16/07/2003, que obriga 
os supermercados a divulgar com destaque a data de vencimento da validade dos 
produtos incluídos em todas as promoções especiais lançadas por estes 
estabelecimentos. 

 

 Lei Estadual nº 8187, de 30/11/2018 - Altera a Lei nº 7.941, de 20/04/2018, que autoriza 
o poder executivo a contratar operação de crédito com a garantia da união e dá outras 
providências. 

 

 Lei Estadual nº 8186, de 30/11/2018 - Institui a política estadual de controle de armas 
de fogo, suas peças e componentes, e de munições. 

 

 Lei Estadual nº 8185, de 30/11/2018 - Dispõe sobre a expedição de certidão de óbito 
do natimorto com o nome e prenome do bebê pelos cartórios de registros civis do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv862.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9597.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8bf2980d58e386840325835a005adc73
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e1c93f26ca7ee0530325835a005a98b5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d397074254fa354d032583590061bd9a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f4f1bd72111ce94f0325833d005624a5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e5bdbd6b25114b5b03258359005f1169


 

 Lei Estadual nº 8183, de 30/11/2018 - Dispõe sobre a divulgação de imagens de 
pessoas desaparecidas nas faturas de consumo das concessionárias de energia 
elétrica, gás, telefonia e tv por assinatura. 

 

 Lei Estadual nº 8182, de 30/11/2018 - Determina que as seguradoras publiquem, 
periodicamente, em seus sites, a lista dos veículos excluídos de sua cobertura. 

 

 Lei Estadual nº 8181, de 30/11/2018 - Dispõe sobre a política estadual de prevenção 
às doenças ocupacionais dos profissionais da educação da rede pública estadual de 
ensino. 

 

 Lei Estadual nº 8179, de 30/11/2018 - Dispõe sobre o uso do colete de sinalização 
refletivo por condutores de automóveis e veículos automotores como item de segurança 
no trânsito e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8178, de 30/11/2018 - Dispõe sobre comercialização de produtos 
ópticos e a prestação de serviços de produtos ópticos e afins no Estado do Rio de 
Janeiro. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 CNJ premia TJ do Rio com Selo Ouro por produtividade 

 Justiça determina nomeação e posse de aprovados para concurso do Degase 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida prisão preventiva de ex-prefeito de Marabá (PA) 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Palácio Guanabara: processo mais antigo do Brasil entra em pauta nesta quinta (6) 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0f5f14e8a9a954e103258359005d8f84
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/579db5042fa1567603258359005c806d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5cf703b8cd3a1d5303258359005c221a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c19cd13aa55c59c103258359005b071c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3b49cb1acdaa47b003258359005aa7e3
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6019691
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6019667
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397576
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Palácio-Guanabara:-processo-mais-antigo-do-Brasil-entra-em-pauta-nesta-quinta-(6)


 

 Mantida indenização a família de bebê que ficou cego após exposição excessiva a 
oxigênio 

 Regra do CPC que fixa percentual mínimo de 10% para honorários em execução é 
impositiva 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ define parâmetros para pagamento de mediador e conciliador 

 Priorizar conciliação voltará a ser meta da Justiça comum em 2019 

 Corregedoria Nacional apresenta iniciativas estratégicas para 2019 

 CNJ anuncia a criação de laboratório de inteligência artificial para o PJe 

 CNJ assina acordo para aplicar formulário de risco em casos de violência doméstica 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos 

 
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. 

 
Consulte o Informativo atualizado de Suspensão dos Prazos e Expediente Forense de 
1º e 2º instância no Banco do Conhecimento ou no Acesso Rápido da Página Inicial do 
site do PJERJ. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-a-família-de-bebê-que-ficou-cego-após-exposição-excessiva-a-oxigênio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-a-família-de-bebê-que-ficou-cego-após-exposição-excessiva-a-oxigênio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regra-do-CPC-que-fixa-percentual-mínimo-de-10%25-para-honorários-em-execução-é-impositiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regra-do-CPC-que-fixa-percentual-mínimo-de-10%25-para-honorários-em-execução-é-impositiva
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88134-cnj-define-parametros-para-pagamento-de-mediador-e-conciliador
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88133-metas-e-encerramento
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88131-corregedoria-nacional-apresenta-iniciativas-estrategicas-para-2019
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88132-cnj-anuncia-a-criacao-de-laboratorio-de-inteligencia-artificial-para-o-pje
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88141-cnj-assina-acordo-para-aplicar-formulario-de-risco-em-casos-de-violencia-domestica
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home


 

 0022047-54.2015.8.19.0028 - Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho - j. 
03/12/2018 e p. 05/12/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 31 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 215                   Divulgado em 04/12/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJ do Rio analisa resultados obtidos com a redução de acervo da Dívida Ativa e 
aumento da arrecadação 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida prisão preventiva de ex-secretário de Governo do RJ 

 Ministro Fux cassa decisão que determinou à Google Brasil a retirada de publicações 
em blog 

 Rede questiona regra que impede fusão de partidos criados há menos de cinco anos 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040569CE29F4B64EDDE0D93AFFBC310B49C5092E404D54
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000031&Version=1.1.0.12
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-215-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6018370
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6018370
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397451
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397449
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397449
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397444


 

 
 
 

 Ampliação de colegiado admite rediscussão de todos os capítulos do processo 

 Em ação de alimentos, se o credor é capaz, só ele pode provocar integração posterior 
no polo passivo 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Tribunais superiores reforçam compromisso com as metas 

 Realidade “visceral”: como é a vida na cadeia superlotada 

 CNJ premia tribunais com Selo Justiça em Números 

 Toffoli: sociedade em transformação, Justiça também tem que se transformar 

 XII Encontro Nacional do Poder Judiciário inicia em Foz do Iguaçu/PR 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Correlação dos Verbetes Sumulares 
 

A página de Correlação dos Verbetes Sumulares organiza por assunto a Súmula do 
TJERJ, do STF e do STJ. Estamos atualizando a página com a inclusão de 
cancelamentos e publicação de novos verbetes sumulares. Consulte os assuntos 
abaixo relacionados: 

 
 Contrato Bancário 
 Contrato de Mútuo 
 Contrato de Participação 
 Contrato de Seguro 
 Contrato de Transporte 
 Contravenção Penal 
 Contribuição à Seguridade Social 
 Contribuição Parafiscal 
 Contribuição Sindical Rural 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ampliação-de-colegiado-admite-rediscussão-de-todos-os-capítulos-do-processo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-ação-de-alimentos,-se-o-credor-é-capaz,-só-ele-pode-provocar-integração-posterior-no-polo-passivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-ação-de-alimentos,-se-o-credor-é-capaz,-só-ele-pode-provocar-integração-posterior-no-polo-passivo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88129-tribunais-superiores-reforcam-compromisso-com-as-metas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88118-realidade-visceral-como-e-a-vida-na-cadeia-superlotada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88117-cnj-premia-tribunais-com-selo-justica-em-numeros
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88115-toffoli-sociedade-em-transformacao-justica-tambem-tem-que-se-transformar
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88116-xii-encontro-nacional-do-poder-judiciario-inicia-em-foz-do-iguacu-pt
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/contrato-bancario.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/contrato-mutuo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/contrato-participacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/contrato-seguro.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/contrato-transp.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/contravencao-penal.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/contribuicao-seguridade-social.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/contribuicao-parafiscal.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/contribuicao-sindical-rural.pdf


 

 Cooperativa 
 Credenciamento 
 Crédito Não - Tributável 
 Crédito Rural 
 Crédito Tributário 
 Criação de Novos Juízos 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0294298-12.2011.8.19.0001 - Relª. Desª. Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello - 

j. 27/11/2018 e p. 04/12/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 214                   Divulgado em 03/12/2018 
 
 
 

COMUNICADO 

 
Conforme determinado no processo administrativo nº 2018-0210990, noticiamos o 

julgamento da ADI 5336 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme ementa 
abaixo transcrita: 

 
“O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou-a procedente para 
declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 6.296/2012 do Estado do Rio de 
Janeiro, nos termos do voto do Relator. Ausentes, justificadamente, os Ministros Gilmar 
Mendes e Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 
17.10.2018.” (íntegra do acórdão em arquivo anexo) 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/cooperativa.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/credenciamento.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/credito-nao-tributavel.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/credito-rural.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/credito-tributario.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31404/criacao-novos-juizos.pdf
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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004394BA72ED2366952050A75287322DB51C5092D1A1B04
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-214-2018.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4795216
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d0423cea0f63e60783257a4b0057e271


 

Esclarecemos que foram interpostos Embargos de Declaração ainda pendentes de 
julgamento. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Juízes criminais e da infância se reúnem para discutir depoimentos especiais 

 Justiça mantém prisão de massoterapeuta acusada de morte de modelo 

 Juízes da infância do TJRJ criam Fórum para incentivar boas práticas na magistratura 

 Juiz Marcelo Bretas: Rio de Janeiro é exemplo para outros estados da luta contra a 
corrupção 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Liminar suspende decisão que aplicou tese de repercussão geral sobre nomeação de 
aprovados em concurso 

 Retenção de ISS de prestador de serviço não estabelecido no território do município é 
tema de repercussão geral 

 Mantida decisão que proibiu entrevista de Adélio Bispo a revista 

 Mantida prisão preventiva de acusado de feminicídio no Rio Grande do Norte 

 Ministro impede bloqueio de valores destinados à educação e à saúde para repasse de 
duodécimo ao TCE-RR 

 Negado pedido de prefeito cassado para retornar à Prefeitura de Paulínia (SP) 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Justiça estadual é o foro competente para julgar suposto crime envolvendo bitcoin 

 Suposta participação em homicídio do pai adotivo não impede multiparentalidade 

 Fies: batalhas judiciais no caminho do diploma universitário 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6008116
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6010988
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6010943
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6010774
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6010774
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397427
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397427
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397370
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397370
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397365
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397302
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397288
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397288
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397311
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-estadual-é-o-foro-competente-para-julgar-suposto-crime-envolvendo-bitcoin
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suposta-participação-em-homicídio-do-pai-adotivo-não-impede-multiparentalidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fies:-batalhas-judiciais-no-caminho-do-diploma-universitário


 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Corregedorias precisam ser mais participativas e modernas, diz corregedor 

 Consulta pública sobre as Metas Nacionais reúne mais de 1.000 sugestões 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Súmula da Jurisprudência Predominante do TJERJ 

 
Atualizamos o link Súmulas com o cancelamento do verbete nº 182 (“Nas ações que 
versem sobre a prestação unificada de saúde, a verba honorária arbitrada em favor do 
Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública não deve exceder ao valor 
correspondente a meio salário mínimo nacional.”), conforme decisão do Órgão Especial 
no processo administrativo nº 0022115-83.2018.8.19.0000, Desembargador Relator 
LUIZ ZVEITER, publicado em 24/07/2018. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0070729-29.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior - j. 
28/11/2018 e p. 03/12/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 213                   Divulgado em 30/11/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88107-corregedorias-precisam-ser-mais-participativas-e-modernas-diz-corregedor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88112-consulta-publica-sobre-as-metas-nacionais-reune-mais-de-1000-sugestoes
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/sumulas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-214-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-213-2018.pdf


 

 
 

 Justiça determina indisponibilidade de bens de Pezão 

 Nove cidades ganham salas de depoimento especial para crianças e adolescentes 

 Núcleo de Penas e Medidas Alternativas chega a Zona Oeste 

 Júri condena ex-PM que matou jovem que estava em carro em Nilópolis 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Pedido de vista suspende julgamento de ADI contra decreto presidencial sobre indulto 
natalino 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 STJ vai enfrentar tema sobre multa cominatória já julgado em repetitivo, agora sob a 
ótica do novo CPC 

 Ecad pode fixar critérios diferenciados de distribuição de direitos autorais conforme uso 
das músicas na TV 

 Sexta Turma anula prova obtida pelo WhatsApp Web sem conhecimento do dono do 
celular 

 Prazos processuais serão suspensos a partir de 20 de dezembro 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ articula rede de desburocratização da Justiça 

 Semana da Conciliação alcançou mais de R$ 1,5 bilhão em acordos em 2018 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6008931
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6007293
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6007852
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6007721
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397194
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397194
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-vai-enfrentar-tema-sobre-multa-cominatória-já-julgado-em-repetitivo,-agora-sob-a-ótica-do-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-vai-enfrentar-tema-sobre-multa-cominatória-já-julgado-em-repetitivo,-agora-sob-a-ótica-do-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ecad-pode-fixar-critérios-diferenciados-de-distribuição-de-direitos-autorais-conforme-uso-das-músicas-na-TV
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ecad-pode-fixar-critérios-diferenciados-de-distribuição-de-direitos-autorais-conforme-uso-das-músicas-na-TV
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-anula-prova-obtida-pelo-WhatsApp-Web-sem-conhecimento-do-dono-do-celular
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-anula-prova-obtida-pelo-WhatsApp-Web-sem-conhecimento-do-dono-do-celular
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazos-processuais-serão-suspensos-a-partir-de-20-de-dezembro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88105-cnj-articula-rede-de-desburocratizacao-da-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88106-semana-da-conciliacao-alcancou-mais-de-r-1-5-bilhao-em-acordos-em-2018


 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Correlação dos Verbetes Sumulares 

 
 

A página de Correlação dos Verbetes Sumulares organiza por assunto a Súmula do 
TJERJ, do STF e do STJ. 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0280855-81.2017.8.19.0001 - Relª. Desª. Jacqueline Lima Montenegro - j. 27/11/2018 
p. 29/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 212                   Divulgado em 29/11/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Centrais de Mandados apresentam propostas para aumentar efetividade de medidas 
protetivas 

 Assistentes sociais e psicólogos do TJRJ debatem estratégias para combater a 
violência de gênero 

 
 

NOTÍCIAS STF* 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049B169912909962F5EF8E6685C3A9CAC4C5092B1E3144
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-212-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6007389
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6007389
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6005482
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6005482


 

 
 
 

 Anulada decisão do TRT-10 que mandava pagar a juízes diferenças de correção 
monetária sobre abono variável 

 Presidente do STF cassa decisão que mantinha aposentadoria de servidores de SC 
após perda do cargo 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 STJ vai enfrentar tema sobre multa cominatória já julgado em repetitivo, agora sob a 
ótica do novo CPC 

 Alienação fiduciária não impede bloqueio de circulação de veículo submetido a busca e 
apreensão 

 Inversão da ordem de oitiva de testemunhas inquiridas por precatório não gera nulidade 

 Após STF suspender ações sobre expurgos, STJ determina remessa de processos às 
instâncias de origem 

 Julgamento de envolvidos na Chacina do Cabula continua a cargo da Justiça da Bahia 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ quer o enfrentamento ao trabalho escravo na pauta da sociedade 

 Quando o crime organizado coage testemunhas e impede júris 

 Magistratura não é compatível com atuação em entidades desportivas 

 Toffoli abre seminário sobre desburocratização no Poder Judiciário 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Artigo Jurídico 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397056
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397056
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397126
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=397126
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-vai-enfrentar-tema-sobre-multa-cominatória-já-julgado-em-repetitivo,-agora-sob-a-ótica-do-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-vai-enfrentar-tema-sobre-multa-cominatória-já-julgado-em-repetitivo,-agora-sob-a-ótica-do-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alienação-fiduciária-não-impede-bloqueio-de-circulação-de-veículo-submetido-a-busca-e-apreensão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alienação-fiduciária-não-impede-bloqueio-de-circulação-de-veículo-submetido-a-busca-e-apreensão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Inversão-da-ordem-de-oitiva-de-testemunhas-inquiridas-por-precatório-não-gera-nulidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Após-STF-suspender-ações-sobre-expurgos,-STJ-determina-remessa-de-processos-às-instâncias-de-origem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Após-STF-suspender-ações-sobre-expurgos,-STJ-determina-remessa-de-processos-às-instâncias-de-origem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Julgamento-de-envolvidos-na-Chacina-do-Cabula-continua-a-cargo-da-Justiça-da-Bahia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88099-cnj-quer-o-enfrentamento-ao-trabalho-escravo-na-pauta-da-sociedade
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88096-quando-o-crime-organizado-coage-testemunhas-e-impede-júris
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88095-magistratura-não-é-compatível-com-atuação-em-entidades-desportivas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88093-toffoli-abre-seminário-sobre-desburocratização-no-poder-judiciário


 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0037444-66.2013.8.19.0209 - Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto - j. 28/11/2018 
p. 29/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 211                   Divulgado em 28/11/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto nº 9.587, de 27/11/2018 - instala a Agência Nacional de Mineração e aprova 
a sua Estrutura Regimental e o seu Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão. 

 

 Decreto nº 9.586, de 27/11/2018 - institui o Sistema Nacional de Políticas para as 
Mulheres e o Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Região dos Lagos: Águas de Juturnaíba é proibida de cobrar reajuste das tarifas de 
água e esgoto 

 Justiça condena Metrô por passageira que ficou com seio preso na porta 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D3135B49592014E454C079979AB213EBC5092B365A1D
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-211-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9587.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9586.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6002384
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6002384
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6001766


 

 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 1ª Turma: Suspenso julgamento de MS de juíza envolvida no caso de prisão de garota 
em cela masculina 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Data de ajuizamento define qual das ações de inventário e partilha idênticas deve 
prosseguir 

 Habeas corpus não é instrumento adequado para discutir alteração na situação 
financeira do alimentante 

 Passe livre para pessoas com deficiência não é extensível ao transporte aéreo 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ decide esta semana sobre profissionalização de mediador e conciliador 

 Encontro Nacional da Justiça em Foz do Iguaçu terá novidades 

 Processo de Moro será definido pelo CNJ no próximo dia 11 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação por Assunto 

 
Atualizamos os links abaixo na página de Legislação Selecionada por assunto. 

 
 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
 Juizado Especial 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396922
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396922
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Data-de-ajuizamento-define-qual-das-ações-de-inventário-e-partilha-idênticas-deve-prosseguir
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Data-de-ajuizamento-define-qual-das-ações-de-inventário-e-partilha-idênticas-deve-prosseguir
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Habeas-corpus-não-é-instrumento-adequado-para-discutir-alteração-na-situação-financeira-do-alimentante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Habeas-corpus-não-é-instrumento-adequado-para-discutir-alteração-na-situação-financeira-do-alimentante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Passe-livre-para-pessoas-com-deficiência-não-é-extensível-ao-transporte-aéreo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88083-cnj-decide-esta-semana-sobre-profissionalização-de-mediador-e-conciliador
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88081-encontro-nacional-da-justica-em-foz-do-iguaçu-terá-novidades
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88079-processo-de-moro-será-definido-pelo-cnj-no-próximo-dia-11
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/estatuto-advocacia-oab.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/juizado-especial.pdf


 

 Poder Executivo 
 Registros Públicos 

 
Consulte outros assuntos no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento 
> Legislação > Legislação Selecionada/ Legislação por Assunto. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0049073-09.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior - j. 26/11/2018 
p. 28/11/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 15 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 210                   Divulgado em 27/11/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
Comunicamos o cancelamento do verbete sumular nº 182 do TJRJ, publicado hoje 
(27/11) no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Cancelamento de verbete sumular: 

 
O Verbete nº. 182 (“Nas ações que versem sobre a prestação unificada de saúde, a 
verba honorária arbitrada em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria 
Pública não deve exceder ao valor correspondente a meio salário mínimo nacional”) da 

https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/poder-executivo.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/registros-publicos.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis_selec/legis_selec
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C1A6879FE1615D9DC70E1E17333797B9C5092944535F
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000015&Version=1.1.0.12
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-210-2018.pdf


 

Súmula de Jurisprudência Predominante do TJERJ foi cancelado, conforme decisão do 
Órgão Especial no Processo Administrativo nº. 0022115 83.2018.8.19.0000. Julgamento 
em 23/07/2018. Relator: Desembargador Luiz Zveiter. Votação por maioria. Acórdão 
publicado em 24/07/2018. 

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 LEI Nº 13.753, de 26/11/2018 - dispõe sobre o subsídio do Procurador-Geral da 
República 

 

 Lei nº 13.752, DE 26/11/2018 - dispõe sobre o subsídio dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal. 

 

 Decreto nº 9.584, de 26/11/2018 - altera o Decreto nº 8.638, de 15/01/2016, para 
instituir a Rede Nacional de Governo Digital. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Juizado de Violência Doméstica de Nova Iguaçu ganha Núcleo de Penas e Medidas 
Alternativas 

 Justiça do Rio ganha mais 9 salas de depoimento especial para crianças e 
adolescentes 

 Certidões eletrônicas dos registros de distribuição judicial já podem ser pedidas no 
Portal da CGJ 

 Juiz Sérgio Luiz Ribeiro presidirá Colégio de Coordenadores da Infância e da Juventude 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Liminar suspende ação penal contra médico denunciado por tortura durante regime 
militar 

 Revogadas liminares que autorizavam recebimento de auxílio-moradia por magistrados 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000426CF0E3602C4C23396F2CB1CFC0EF4E0C50841392934
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13753.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13752.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9584.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6000644
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6000644
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6000869
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6000869
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5999897
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5999897
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6000180
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396765
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396765
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396764


 

 Rejeitado habeas corpus que buscava encerrar ação penal contra nadador norte-
americano Ryan Lochte 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Cláusula que restrinja tratamentos médicos é abusiva, ainda que contrato seja anterior 
à Lei dos Planos de Saúde 

 Penalidade por retenção indevida dos autos depende de intimação pessoal do 
advogado 

 Quarta Turma impede penhora de parte do salário de fiadores para quitar dívida de 
aluguel 

 Terceira Turma afasta presunção de dano moral em atraso de voo internacional 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ conhece projeto que virtualiza processos de comarcas sem juízes 

 Justiça pela Paz em Casa: prioridade para julgar casos de violência doméstica 

 Toffoli reforça papel do CNJ sobre obras paradas por entraves judiciais 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Ambiental Municipal 
 

A página de Legislação Ambiental Municipal organiza e relaciona a legislação ambiental 
por prefeituras, com links para os respectivos sites, facilitando a pesquisa à íntegra da 
norma. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento > 
Legislação > Legislação Ambiental Municipal > Prefeituras. 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396751
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396751
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-que-restrinja-tratamentos-médicos-é-abusiva,-ainda-que-contrato-seja-anterior-à-Lei-dos-Planos-de-Saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-que-restrinja-tratamentos-médicos-é-abusiva,-ainda-que-contrato-seja-anterior-à-Lei-dos-Planos-de-Saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Penalidade-por-retenção-indevida-dos-autos-depende-de-intimação-pessoal-do-advogado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Penalidade-por-retenção-indevida-dos-autos-depende-de-intimação-pessoal-do-advogado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-impede-penhora-de-parte-do-salário-de-fiadores-para-quitar-dívida-de-aluguel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-impede-penhora-de-parte-do-salário-de-fiadores-para-quitar-dívida-de-aluguel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-presunção-de-dano-moral-em-atraso-de-voo-internacional
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88069-cnj-conhece-projeto-que-virtualiza-processos-de-comarcas-sem-juízes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88071-justiça-pela-paz-em-casa-prioridade-para-julgar-casos-de-violência-doméstica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88070-toffoli-reforca-papel-do-cnj-sobre-obras-paradas-por-entraves-judiciais
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf


 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0041094-93.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo - j. 23/11/2018 p. 
27/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 209                   Divulgado em 26/11/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8169, de 22/11/2018 - dispõe sobre a obrigatoriedade das pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados, situadas no âmbito do estado do 
rio de janeiro, a disponibilizarem a declaração de quitação anual de débitos nas páginas 
da rede mundial de computadores - internet e através da central de atendimento ao 
consumidor. 

 

 Lei Estadual nº 8166, de 22/11/2018 - cria o “programa pedagógico hospitalar destinado 
as crianças e adolescentes hospitalizados” no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8165, de 22/11/2018 - acrescenta no calendário do programa 
mamografia móvel, o atendimento das unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro 
e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8164, de 22/11/2018 - altera a Lei 4396, de 16/09/2004, que proíbe os 
estabelecimentos comerciais de exigirem comprovação de tempo mínimo no emprego 
para concessão de crédito ao consumidor. 

 

 Decreto nº 9.582, de 23/11/2018 - regulamenta o art. 4º da medida provisória nº 855, de 
13/11/2018, que dispõe sobre o reconhecimento de direito a recursos associados às 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000464775A072426B190E7CB50B378A13D16C50928134E4D
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-209-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f4f1bd72111ce94f0325833d005624a5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/caff45710c5aafb70325834e006bb844
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3b0eb8ca29bb154e0325834e006bb969
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d8f48568fab7ad2c0325834e006b873e
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9582.htm


 

concessões de distribuição incluídas pelo art. 8º da lei nº 12.783, de 11/01/2013, e 
altera a lei nº 10.438, de 26/04/2002. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Órgão Especial mantém prisão preventiva de ex-procurador geral de Justiça Claudio 
Lopes 

 TAP é condenada por adiar por cinco dias voo de passageira 

 Ministro Luiz Fux valoriza Juizados Especiais como acesso da população carente ao 
Judiciário 

 Semana pela Paz em Casa terá núcleos de execução penal para violência doméstica 

 Dia Laranja alerta para urgência de eliminar violência contra mulheres 

 Justiça Itinerante atende moradores de Belford Roxo 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Normas que regulamentam devolução de resíduos tributários de produtos exportados 
são questionadas em ADI 

 Ministro suspende decisão do TCU sobre aposentadorias de servidores transpostos 
para regime estatutário 

 Mantida decisão do TCU que considerou válido contrato para exploração de satélite 
brasileiro por empresa americana 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Terceiro adquirente não tem legitimidade para pedir restituição de financiamento em 
excesso reconhecido em ação coletiva 

 Quinta Turma nega pronúncia de réu denunciado apenas com base em provas do 
inquérito 

 Venda de bem apreendido pode gerar multa ao credor fiduciário em caso de extinção 
da ação sem julgamento de mérito 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5999185
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5999185
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5999136
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5996194
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5996194
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5996438
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5996135
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5996393
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396574
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396574
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396572
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396572
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396717
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396717
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceiro-adquirente-não-tem-legitimidade-para-pedir-restituição-de-financiamento-em-excesso-reconhecido-em-ação-coletiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceiro-adquirente-não-tem-legitimidade-para-pedir-restituição-de-financiamento-em-excesso-reconhecido-em-ação-coletiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-nega-pronúncia-de-réu-denunciado-apenas-com-base-em-provas-do-inquérito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-nega-pronúncia-de-réu-denunciado-apenas-com-base-em-provas-do-inquérito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Venda-de-bem-apreendido-pode-gerar-multa-ao-credor-fiduciário-em-caso-de-extinção-da-ação-sem-julgamento-de-mérito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Venda-de-bem-apreendido-pode-gerar-multa-ao-credor-fiduciário-em-caso-de-extinção-da-ação-sem-julgamento-de-mérito


 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Justiça debate proteção trabalhista às vítimas da violência doméstica 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Galeria dos Presidentes do TJERJ 
 

O link Galeria dos Presidentes do TJERJ do Banco do Conhecimento disponibiliza os 
discursos de posse e as principais noticiais veiculas pela Assessoria de Imprensa dos 
Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Atualizamos a página do Presidente Des. Milton Fernandes de Souza, no seguinte 

caminho: Banco do Conhecimento > Galeria dos Presidentes do TJERJ (1975-2018) > 
Desembargador Milton Fernandes de Souza. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0010077-59.2009.8.19.0063 - Rel(a). Des(a). Nildson Araújo da Cruz - j. 16/11/2018 p. 
26/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 208                   Divulgado em 22/11/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88065-justica-debate-protecao-trabalhista-às-vitimas-da-violencia-domestica
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria/desembargador-presidente-milton-fernandes-de-souza
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049E92937DF278038F8180A4E80F53F328C509250E4F3C
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-208-2018.pdf


 

 
 

 Decreto nº 9.580, de 22/11/2018 - Regulamenta a tributação, a fiscalização, a 
arrecadação e a administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 
Natureza. 

 

 Decreto nº 9.579, de 22/11/2018 - Consolida atos normativos editados pelo Poder 
Executivo federal que dispõem sobre a temática do lactente, da criança e do 
adolescente e do aprendiz, e sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, o Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e os programas 
federais da criança e do adolescente, e dá outras providências. 

 

 Decreto nº 9.578, de 22/11/2018 - Consolida atos normativos editados pelo Poder 
Executivo federal que dispõem sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, de 
que trata a Lei nº 12.114, de 09/12/2009, e a Política Nacional sobre Mudança do Clima, 
de que trata a Lei nº 12.187, de 29/12/2009. 

 

 Decreto nº 9.577, de 22/11/2018 - Altera o Decreto nº 9.278, de 05/02/2018, para 
retificar erro material constante das características de segurança do verso da Carteira 

de Identidade em cartão. 
 

 Decreto nº 9.576, de 22/11/2018 - Promulga o Protocolo de Emenda ao Convênio de 
Integração Cinematográfica Ibero-Americana, firmado pela República Federativa do 
Brasil em Córdoba, em 28/11/2007. 

 
 Decreto nº 9.575, de 22/11/2018 - Promulga o texto unificado do Acordo entre a 

República Federativa do Brasil e a Organização Mundial de Propriedade Intelectual para 
a Criação de um Escritório de Coordenação dessa Organização no Brasil, firmado em 
Genebra, em 02/10/2009, e da Emenda ao Artigo IV do Acordo, firmada em 27/09/2011. 

 

 Decreto nº 9.574, de 22/11/2018 - Consolida atos normativos editados pelo Poder 
Executivo federal que dispõem sobre gestão coletiva de direitos autorais e fonogramas, 
de que trata a Lei nº 9.610, de 19/02/1998. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9580.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9579.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9578.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9577.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9576.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9575.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9574.htm


 

 Acusados de atuar em confrontos na Rocinha participam de audiência por 
videoconferência no TJRJ 

 Cerimônia no TJ do Rio abre 44º Encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais do 
Brasil 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Decano afasta decisão que considerou como maus antecedentes condenações 
anteriores como pena extinta 

 União deve garantir acesso de estados aos sistemas que controlam FPE 

 Mantida prisão preventiva de acusado de assaltos a bancos e carros-fortes no Ceará 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Primeira Seção discutirá revisão de tese sobre devolução de benefícios previdenciários 
indevidamente recebidos 

 Mesmo com extinção da renovatória sem resolução do mérito, locatário pode ser 
condenado a pagar aluguéis do período 

 Não cabe ação civil pública para questionar cláusula contratual de empréstimo 
consignado 

 Transportadora que não agiu para minimizar riscos deve indenizar empresa por roubo 
de carga 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Encontro internacional reúne mais de 300 magistrados em Buenos Aires 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5992492
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5992492
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5993470
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5993470
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396550
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396550
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396440
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396452
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-discutirá-revisão-de-tese-sobre-devolução-de-benefícios-previdenciários-indevidamente-recebidos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-discutirá-revisão-de-tese-sobre-devolução-de-benefícios-previdenciários-indevidamente-recebidos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-com-extinção-da-renovatória-sem-resolução-do-mérito,-locatário-pode-ser-condenado-a-pagar-aluguéis-do-período
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-com-extinção-da-renovatória-sem-resolução-do-mérito,-locatário-pode-ser-condenado-a-pagar-aluguéis-do-período
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-cabe-ação-civil-pública-para-questionar-cláusula-contratual-de-empréstimo-consignado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-cabe-ação-civil-pública-para-questionar-cláusula-contratual-de-empréstimo-consignado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Transportadora-que-não-agiu-para-minimizar-riscos-deve-indenizar-empresa-por-roubo-de-carga
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Transportadora-que-não-agiu-para-minimizar-riscos-deve-indenizar-empresa-por-roubo-de-carga
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88062-encontro-internacional-reune-mais-de-200-magistrados-em-buenos-aires


 

 
Legislação Selecionada 

 
Atualizamos os links abaixo relacionados na página de Legislação Selecionada por 

Área do Direito. Consulte todo o conteúdo no seguinte caminho: Banco do 
Conhecimento/ Legislação/ Legislação Selecionada. 

 
Direito Administrativo 
Direito Ambiental 
Direito Constitucional 
Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso 
Direito do Consumidor 
Direito do Trabalho 
Direito Financeiro 
Direito Penal 
Direito Previdenciário 
Direito Tributário 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0027517-49.2015.8.19.0066 - Rel(a). Des(a). Natacha Nascimento Gomes Tostes 
Gonçalves de Oliveira - j. 22/11/2018 e p. 23/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 207                   Divulgado em 22/11/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Juízes do TJRJ lançam livro durante 44º Fórum Nacional de Juizados Especiais 
 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis_selec/legis_selec
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis_selec/legis_selec
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18193/dir-adm.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18230/dir-amb.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18404/dir-const.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1908711/dir-crian-adol.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18409/dir-consu.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/951349/dir-trab.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18459/dir-fin.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18461/dir-pen.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18462/dir-pre.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18512/dir-tri.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C66DD74FEA6649719C47EE3901151956C50927393E64
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-207-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5991049


 

 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF reconhece direito de candidata gestante à remarcação de teste de aptidão física 

 Mantida prisão de ex-prefeito condenado de Embu-Guaçu (SP) 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Segredo de Justiça pode justificar a flexibilização do prazo para oposição de embargos 
de terceiro 

 Beneficiária com Parkinson tem direito a home care, ainda que não previsto 
contratualmente 

 Corte Especial: desembargador não poderá ser julgado por juiz vinculado ao mesmo 
tribunal 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Plenário Virtual dá início à 40ª sessão de julgamentos 

 Carta de Recife recomenda mais estrutura para defesa da mulher 

 Semana Justiça pela Paz em Casa: centrais agilizam mandados, no Rio 

 Inscrições para XII Encontro do Judiciário terminam nesta sexta-feira 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Pesquisa Selecionada 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396322
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396328
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segredo-de-Justiça-pode-justificar-a-flexibilização-do-prazo-para-oposição-de-embargos-de-terceiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segredo-de-Justiça-pode-justificar-a-flexibilização-do-prazo-para-oposição-de-embargos-de-terceiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Beneficiária-com-Parkinson-tem-direito-a-home-care,-ainda-que-não-previsto-contratualmente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Beneficiária-com-Parkinson-tem-direito-a-home-care,-ainda-que-não-previsto-contratualmente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial:-desembargador-não-poderá-ser-julgado-por-juiz-vinculado-ao-mesmo-tribunal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial:-desembargador-não-poderá-ser-julgado-por-juiz-vinculado-ao-mesmo-tribunal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88060-plenario-virtual-da-inicio-a-40-sessao-de-julgamentos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88059-carta-de-recife-recomenda-mais-estrutura-para-defesa-da-mulher
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88037-semana-justica-pela-paz-em-casa-centrais-agilizam-mandados-no-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88058-inscricoes-para-xii-encontro-do-judiciario-terminam-nesta-sexta-feira


 

A Pesquisa Selecionada é uma compilação de julgados selecionados no acervo do 
PJERJ, organizada por temas e ramos do Direito. Seu conteúdo pode ser acessado no 
link: Banco do Conhecimento> Jurisprudência> Pesquisa Selecionada. 

 
Comunicamos a atualização da pesquisa Suprimento Judicial de Consentimento para 
Viagem ao Exterior - Mudança de Domicílio em Direito de Família / Guarda. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0250447-78.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior - j. 
13/11/2018 e p. 22/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 206                   Divulgado em 21/11/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8162, de 14/11/2018 - dispõe sobre a obrigatoriedade de informação 
sobre a porcentagem da taxa de serviço ou gorjeta bem como sua natureza facultativa, 
quando cobrada por restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e demais 
estabelecimentos de gênero similar. 

 

 Lei Estadual nº 8160, de 14/11/2018 - cria mecanismos de prevenção e combate à 
pedofilia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/2759078/suprimento-mudanca-domicilio.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/2759078/suprimento-mudanca-domicilio.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B4AF4096DD21447FD383296B222D573FC5092540262C
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-206-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4a9220389ef133cb0325834c0059b2b4
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/93726d3764e835230325834c00591e6d


 

 Justiça decide que hospitais têm de divulgar informações profissionais dos médicos 

 Justiça Itinerante participa de ação social em Belford Roxo neste sábado 

 Justiça determina que Prefeitura do Rio faça intervenção para garantir climatização de 
frota de ônibus 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 1ª Turma remete ao Plenário recurso em inquérito que investiga Eduardo Paes e Pedro 
Paulo 

 2ª Turma concede mais prazo à PGR em inquérito que apura envolvimento de Aécio 
Neves em desvios de Furnas 

 Ministro rejeita pedido de Maluf para anular ato da Mesa da Câmara e retomar o 
mandato 

 OAB questiona obrigações tributárias impostas a empresas optantes do Simples 
Nacional 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Primeira Seção fixa teses sobre prazo prescricional para cobrança judicial do IPTU 

 Documentos para propositura de ação posterior podem ser requeridos em processo 
autônomo 

 União e Aneel não conseguem estender decisão que suspendeu efeitos da limitação de 
fator de ajuste no setor elétrico 

 Negado pedido de admissão de amicus curiae em recurso que discute a posse do 
Palácio da Guanabara 

 Todos herdeiros legítimos fazem jus à partilha igualitária de cota testamentária que 
retorna ao monte por ausência do direito de acrescer 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Mulheres negras têm mais dificuldades no acesso à saúde, educação e renda 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5989657
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5987504
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5988118
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5988118
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396179
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396179
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396167
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396167
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396028
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396028
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396025
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=396025
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-fixa-teses-sobre-prazo-prescricional-para-cobrança-judicial-do-IPTU
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Documentos-para-propositura-de-ação-posterior-podem-ser-requeridos-em-processo-autônomo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Documentos-para-propositura-de-ação-posterior-podem-ser-requeridos-em-processo-autônomo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/União-e-Aneel-não-conseguem-estender-decisão-que-suspendeu-efeitos-da-limitação-de-fator-de-ajuste-no-setor-elétrico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/União-e-Aneel-não-conseguem-estender-decisão-que-suspendeu-efeitos-da-limitação-de-fator-de-ajuste-no-setor-elétrico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-admissão-de-amicus-curiae-em-recurso-que-discute-a-posse-do-Palácio-da-Guanabara
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-admissão-de-amicus-curiae-em-recurso-que-discute-a-posse-do-Palácio-da-Guanabara
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Todos-herdeiros-legítimos-fazem-jus-à-partilha-igualitária-de-cota-testamentária-que-retorna-ao-monte-por-ausência-do-direito-de-acrescer
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Todos-herdeiros-legítimos-fazem-jus-à-partilha-igualitária-de-cota-testamentária-que-retorna-ao-monte-por-ausência-do-direito-de-acrescer
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88054-mulheres-negras-tem-mais-dificuldades-no-acesso-a-saude-educacao-e-renda


 

 Conheça a experiência do júri popular, na visão de três jurados 

 Toffoli defende engajamento da sociedade pela igualdade racial 

 Sistema do CNJ permite mais de 100 videoconferências ao mês 

 Sessão virtual confirma exigências mínimas de tecnologia em cartórios 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Suspensão de Prazos e Expediente Forense: 17.706 acessos em outubro de 2018 

 
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. 

 
O Informativo de Suspensão de Prazos e Expediente Forense teve 17.706 acessos em 
outubro de 2018, registrados pelo Google Analytics. 

 
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. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Informativo de 
Suspensão de Prazos e de Expediente Forense. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0020886-77.2017.8.19.0209 - Rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo - j. 06/11/2018 e 
p.08/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 205                   Divulgado em 19/11/2018 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88050-conheca-a-experiencia-do-juri-popular-na-visao-de-tres-jurados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88044-toffoli-defende-engajamento-da-sociedade-pela-igualdade-racial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88042-sistema-do-cnj-permite-mais-de-100-videoconferencias-ao-mes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88040-sessao-virtual-confirma-exigencias-minimas-de-tecnologia-em-cartorios
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000467D7418A96FBE51D776D0150C1172C1EC5091E56015E
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-205-2018.pdf


 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Judicialização das relações sociais é tema central do 44º Fonaje 

 Marcelo Piloto vai para o Presídio de Catanduvas por decisão do juiz da VEP 

 Crivella e PRB terão de pagar dívida de campanha 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Plenário retoma julgamento sobre adicional de risco para portuários avulsos nesta 
quarta-feira (21) 

 Inclusão de expurgos inflacionários na correção monetária de depósitos judiciais é tema 
de repercussão geral 

 Ministro rejeita trâmite de ADPF sobre visita íntima em penitenciárias federais 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Philip Morris Brasil não terá de recolher IPI sobre mercadoria roubada 

 Nada impede denunciação da lide a quem já integra polo passivo da demanda 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Plenário do CNJ se reúne para a 282ª Sessão Ordinária 

 CNJ terá R$ 35 milhões para sistema eletrônico de execução penal 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5986526
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5986099
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5984270
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395969
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395969
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395968
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395968
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395896
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Philip-Morris-Brasil-não-terá-de-recolher-IPI-sobre-mercadoria-roubada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Nada-impede-denunciação-da-lide-a-quem-já-integra-polo-passivo-da-demanda
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88023-plenario-do-cnj-se-reune-para-a-282-sessao-ordinaria
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88031-cnj-tera-r-35-milhoes-para-sistema-eletronico-de-execucao-penal


 

 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Ambiental Municipal 
 

A página de Legislação Ambiental Municipal organiza e relaciona a legislação ambiental 
por prefeituras, com links para os respectivos sites, facilitando a pesquisa à íntegra da 
norma. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento > 
Legislação > Legislação Ambiental Municipal > Prefeituras. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0007518-12.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior - j. 
13/11/2018 e p. 19/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 204                   Divulgado em 16/11/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Greenpeace do Brasil é condenada por cobrança indevida 

 Juízes da infância participam de debate sobre proteção de crianças e adolescentes em 
situação de risco 

 TJRJ funciona normalmente dias 16 e 19 de novembro 
 
 

NOTÍCIAS STF* 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048DFB8E0E3FF2C9867FA95BD73172940DC50923481362
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-204-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5982827
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5982366
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5982366
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5982465


 

 
 
 

 Plenário julga constitucional norma do CTB que tipifica como crime a fuga do local de 
acidente 

 Ministro desmembra ação penal para que Marluce Vieira Lima seja julgada pela primeira 
instância 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Indenizar dano causado por liminar é consequência natural da improcedência do pedido 

 Juízo da recuperação é competente para julgar existência de sucessão empresarial 
quanto a obrigações trabalhistas 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Comitê vai cuidar da saúde emocional de juízes e servidores 

 Fonavid termina com apresentação de Formulário de Risco 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência: 11.945 acessos em outubro de 2018 

 
Os Ementários de Jurisprudência do PJERJ, fonte de conhecimento e instrumento de 
pesquisa, são organizados pelo Serviço de Publicações Jurisprudenciais 
(DICAC/SEJUR), sob a supervisão da Comissão de Jurisprudência, presidida pelo 
Desembargador GILBERTO CAMPISTA GUARINO. Na seleção das decisões que vão 
compor os Ementários, dá-se preferência aos julgados mais relevantes, inovadores e 
controversos. 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395716
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395716
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395718
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395718
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indenizar-dano-causado-por-liminar-é-consequência-natural-da-improcedência-do-pedido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juízo-da-recuperação-é-competente-para-julgar-existência-de-sucessão-empresarial-quanto-a-obrigações-trabalhistas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juízo-da-recuperação-é-competente-para-julgar-existência-de-sucessão-empresarial-quanto-a-obrigações-trabalhistas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88018-comite-vai-cuidar-da-saude-emocional-de-juizes-e-servidores
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88017-fonavid-termina-com-apresentacao-de-formulario-de-risco


 

A página dos Ementários de Jurisprudência teve 11.945 acessos em outubro de 2018, 
registrados pelo Google Analytics. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Ementários. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0009106-49.2018.8.19.0212 - Rel. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto - j. 07/11/2018 e 
16/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 203                   Divulgado em 14/11/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 856, de 13/12/2018 - Delega à Agência Nacional de Energia 
Elétrica - Aneel a responsabilidade pela contratação de prestador emergencial e 
temporário do serviço público de distribuição de energia elétrica. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Corretor de imóveis é condenado por morte de jovem em Conceição de Macabu 

 Violência Doméstica: centrais de mandados buscam dar mais efetividade a medidas 
protetivas 

 Juízes da infância defendem aumento no prazo de internação de adolescentes 
infratores 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/ementarios
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004119E823D95246833D7B793DFD264609CC5091F260E58
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-203-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv856.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5980585
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5981591
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5981591
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5979747
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5979747


 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro determina suspensão nacional de processos envolvendo expurgos do Plano 
Collor II 

 2ª Turma reafirma entendimento sobre aplicação do teto à remuneração de interino de 
serventia extrajudicial 

 Cassada decisão que determinou retirada de notícia de site sobre caso Isabella Nardoni 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Sucessão anterior à lei de união estável submete-se às regras da sociedade de fato 

 Mesmo com emissão de contraordem, prazo prescricional de cheque incompleto 
começa na data posteriormente registrada 

 Cláusula arbitral não impede que falência por falta de pagamento de título seja pedida 
na Justiça 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ institui política de Metas Nacionais do Serviço Extrajudicial 

 CNJ avança na implementação da biometria e documentação de presos 

 Projetos inovadores ressocializam jovens em conflito com a Lei 

 CNJ determina a remessa dos autos do desembargador Favreto 

 CNJ participa de reunião da Cúpula Judicial Ibero-americana 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco do Conhecimento do PJERJ: 567.600 acessos à página em outubro de 2018 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395693
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395693
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395552
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395552
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395550
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sucessão-anterior-à-lei-de-união-estável-submete-se-às-regras-da-sociedade-de-fato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-com-emissão-de-contraordem,-prazo-prescricional-de-cheque-incompleto-começa-na-data-posteriormente-registrada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-com-emissão-de-contraordem,-prazo-prescricional-de-cheque-incompleto-começa-na-data-posteriormente-registrada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-arbitral-não-impede-que-falência-por-falta-de-pagamento-de-título-seja-pedida-na-Justiça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusula-arbitral-não-impede-que-falência-por-falta-de-pagamento-de-título-seja-pedida-na-Justiça
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88013-cnj-institui-politica-de-metas-nacionais-do-servico-extrajudicial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88011-cnj-avanca-na-implementacao-da-biometria-e-documentacao-de-presos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88009-projetos-inovadores-ressocializam-jovens-em-conflito-com-a-lei
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88008-cnj-determina-a-remessa-dos-autos-do-desembargador-favreto
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88007-cnj-participa-de-reuniao-da-cupula-judicial-ibero-americana


 

 
O Banco do Conhecimento é composto precipuamente por jurisprudência do TJERJ, 
súmulas e enunciados, acórdãos selecionados por Desembargador, banco de 
sentenças, banco de ações civis públicas, ementários de jurisprudência, informativo de 
suspensão de prazos e de expediente forense, precedentes (IRDR, IAC...), pesquisa 
selecionada, Coletânea dos atos oficiais do PJERJ e legislação selecionada. 

 
Criado em 2003, é atualizado diariamente, sendo constituído de acervo selecionado 
captado, internamente e no ambiente externo, disponibilizado de forma estruturada 
mediante portal corporativo, destinado a facilitar a realização das atividades jurídico 
administrativas da Instituição. 

 
A página teve 567.600 acessos em outubro de 2018, registrados pelo Google Analytics. 
Acesse a página no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0005880-55.2014.8.19.0073 - Rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt - j. 
07/11/2018 e 14/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 202                   Divulgado em 13/11/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça Itinerante atende vítimas de deslizamento em Niterói 

 Responsáveis pela força-tarefa da Lava Jato debatem a corrupção, em evento na Emerj 

 
 

NOTÍCIAS STF* 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004015EC02E3467FF3EE3A405C75D50B5B0C5092029151D
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-202-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5979111
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5979009


 

 
 
 

 ADI questiona norma que condiciona atuação de servidor em atividades sindicais à 
compensação das horas não trabalhadas 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Justiça Federal vai julgar ações que contestam reajuste de tarifa do metrô de Belo 
Horizonte 

 Prévio contrato de compra sem registro não impede arrematante de ficar com o imóvel 

 Repetitivo desobriga planos de fornecer medicamento não registrado pela Anvisa 

 Terceira Turma mantém vedação à cobrança de prestações de leasing após furto ou 
roubo do bem garantido por seguro 

 Ministro estende a Joesley Batista efeitos de decisão que libertou investigados na 
Operação Capitu 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Conciliação: CNJ prepara semana de acordos com poupadores 

 Corregedor fala sobre os impactos da inteligência artificial no Direito 

 Prêmio Conciliar É Legal tem 105 práticas concorrentes 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Súmula da Jurisprudência Predominante 
 

Atualizamos a página da Súmula da Jurisprudência Predominante com o cancelamento 
do verbete sumular nº 131. 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395415
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395415
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-Federal-vai-julgar-ações-que-contestam-reajuste-de-tarifa-do-metrô-de-Belo-Horizonte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-Federal-vai-julgar-ações-que-contestam-reajuste-de-tarifa-do-metrô-de-Belo-Horizonte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prévio-contrato-de-compra-sem-registro-não-impede-arrematante-de-ficar-com-o-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-desobriga-planos-de-fornecer-medicamento-não-registrado-pela-Anvisa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-mantém-vedação-à-cobrança-de-prestações-de-leasing-após-furto-ou-roubo-do-bem-garantido-por-seguro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-mantém-vedação-à-cobrança-de-prestações-de-leasing-após-furto-ou-roubo-do-bem-garantido-por-seguro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-estende-a-Joesley-Batista-efeitos-de-decisão-que-libertou-investigados-na-Operação-Capitu
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-estende-a-Joesley-Batista-efeitos-de-decisão-que-libertou-investigados-na-Operação-Capitu
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88006-conciliacao-cnj-prepara-semana-de-acordos-com-poupadores
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87997-corregedor-fala-sobre-os-impactos-da-inteligencia-artificial-no-direito
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87998-premio-conciliar-e-legal-tem-105-praticas-concorrentes
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tjrj.jus.br%2Fdocuments%2F10136%2F18187%2Fsumulas.pdf%3F%3D10&data=02%7C01%7C%7C073951c2966340e9783e08d649a1f783%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636777357312726270&sdata=vMew22aSo2wLKXZ7o8veDIofJ5nm%2FDSIXJDr1qqydds%3D&reserved=0


 

“Enquanto não editada a legislação infraconstitucional de que trata o art. 125, par. 4º, da 
Constituição Federal, a competência para julgar as ações contra atos disciplinares 
militares continua sendo dos Juízes Fazendários.” 

 
Referência: Uniformização de Jurisprudência nº. 2006.018.00004. Julgamento em 
13/11//2006. Relator: Desembargadora Marianna Pereira Nunes Feteira Gonçalves. 
Votação por maioria. 

 
VERBETE SUMULAR CANCELADO, conforme decisão do Órgão Especial no Processo 
Administrativo nº. 0035729-58.2018.8.19.0000. Julgamento em 20/08/2018. Relator: 
Desembargador Luiz Zveiter. Votação por unanimidade. Acórdão publicado em 
23/08/2018. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0085926.53.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior - j. 25/09/2018 e 
p. 13/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 201                   Divulgado em 12/11/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ministro Dias Toffoli e presidente do TJ do Rio assinam parceria para implantação de 
novo sistema do CNJ 

 Município do Rio é condenado por demora para realização de cirurgia 

 Comitê da Rio-2016 terá de indenizar família por acidente no Parque Olímpico 

 Semana da Conciliação no TJRJ termina com quase 70% de acordos nas audiências 

 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FF6242C558A41CDD9763E9971F837F35C50920022844
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-201-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5976311
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5976311
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5975230
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5974817
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5973356


 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Vedação para ingresso no serviço público de candidato vítima de doença grave é tema 
de repercussão geral 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Operação Capitu: é ilegal prisão por descumprimento de delação premiada 

 Pobreza não justifica afastar multa aplicada a pais que praticam atos graves contra 
filhos 

 Corte Especial afasta contagem de prazo iniciada da intimação de advogada não 
habilitada que fez carga rápida dos autos 

 Registro civil: interpretação flexível privilegia o direito de personalidade 

 Negado pedido para revogar prisão preventiva de Andre Puccinelli Junior 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 PJe chega ao segundo maior tribunal de Justiça do país 

 CNJ Serviço: Conheça as etapas até o julgamento do Tribunal do Júri 

 Há mais de 22 mil menores infratores internados no Brasil 

 Pauta da 39ª Sessão do Plenário Virtual traz 42 processos 

 CNJ marca data para ouvir magistrados do caso HC de Lula 

 Corregedor instaura processos contra Moro 

 Conciliação: Dados parciais da Semana indicam R$ 1 bilhão homologado 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395322
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395322
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Operação-Capitu:-é-ilegal-prisão-por-descumprimento-de-delação-premiada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pobreza-não-justifica-afastar-multa-aplicada-a-pais-que-praticam-atos-graves-contra-filhos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pobreza-não-justifica-afastar-multa-aplicada-a-pais-que-praticam-atos-graves-contra-filhos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-afasta-contagem-de-prazo-iniciada-da-intimação-de-advogada-não-habilitada-que-fez-carga-rápida-dos-autos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-afasta-contagem-de-prazo-iniciada-da-intimação-de-advogada-não-habilitada-que-fez-carga-rápida-dos-autos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Registro-civil:-interpretação-flexível-privilegia-o-direito-de-personalidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-para-revogar-prisão-preventiva-de-Andre-Puccinelli-Junior
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87996-pje-chega-ao-segundo-maior-tribunal-de-justica-do-pais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87989-cnj-servico-conheca-as-etapas-ate-o-julgamento-do-tribunal-do-juri
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87990-ha-mais-de-22-mil-menores-infratores-internados-no-brasil
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87991-pauta-da-39-sessao-do-plenario-virtual-traz-42-processos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87995-cnj-marca-data-para-ouvir-magistrados-do-caso-hc-de-lula
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87994-corregedor-instaura-processos-contra-moro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87992-conciliacao-dados-parciais-da-semana-indicam-r-1-bilhao-homologados


 

Estatísticas de Distribuição da 1ª Vice-Presidência 

 
Atualizamos o link Estatística - Distribuição da 1ª Vice-Presidência contendo número de 
processos distribuídos, comparativos de distribuições e lista nominal de distribuição até 
setembro de 2018. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Institucional > Vice-Presidência > 1ª Vice-
Presidência > Estatística. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0014360-50.2010.8.19.0206 - Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira - j. 06/11/2018 e p. 
12/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 200                   Divulgado em 09/11/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.732, de 08/11/2018 - Altera a Lei nº 5.991, de 17/12/1973, que dispõe 
sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos 
Farmacêuticos e Correlatos, para definir que a receita tem validade em todo o território 
nacional, independentemente da unidade federada em que tenha sido emitida. 

 

 Lei Federal nº 13.730, de 08/11/2018 - Altera o art. 14 da Lei nº 6.259, de 30/10/1975, 
para considerar infração sanitária a inobservância das obrigações nela estabelecidas. 

 

 Decreto Federal nº 9.557, de 08/11/2018 - Regulamenta a Medida Provisória nº 843, de 
05/07/2018, que estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004718BD18E73A24AB93724A8B55E714623C5091F196305
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-200-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13732.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13730.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9557.htm


 

no País, institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística e dispõe sobre o regime 
tributário de autopeças não produzidas. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ministro Dias Toffoli vem ao Rio assinar parceria no TJRJ para tramitação de processo 
eletrônico 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Plenário nega pedido para suspender efeitos da condenação do senador Acir Gurgacz 

 Lava-Jato: Mantida execução provisória da pena de João Vaccari Neto 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Súmulas Anotadas publica mais dois enunciados 

 Credor fiduciário pode permanecer na posse do imóvel, sem devolver valores, após 
leilões em que não tenha havido lances 

 Corte Especial e Primeira Turma iniciam julgamento virtual de recursos 

 Assistência domiciliar não pode ser previamente excluída da cobertura dos planos de 
saúde 

 Terceira Turma afasta data gravada em alianças como marco inicial de união estável 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Dias Toffoli defende ações afirmativas para combater discriminação racial 

 CNJ cria grupo para coordenar curso à distância para capacitar mediadores 

 Ressocialização: academia de boxe treina réus e ex-detentos, no Rio 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5970058
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5970058
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395134
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395133
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Súmulas-Anotadas-publica-mais-dois-enunciados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Credor-fiduciário-pode-permanecer-na-posse-do-imóvel,-sem-devolver-valores,-após-leilões-em-que-não-tenha-havido-lances
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Credor-fiduciário-pode-permanecer-na-posse-do-imóvel,-sem-devolver-valores,-após-leilões-em-que-não-tenha-havido-lances
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-e-Primeira-Turma-iniciam-julgamento-virtual-de-recursos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Assistência-domiciliar-não-pode-ser-previamente-excluída-da-cobertura-dos-planos-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Assistência-domiciliar-não-pode-ser-previamente-excluída-da-cobertura-dos-planos-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-data-gravada-em-alianças-como-marco-inicial-de-união-estável
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87985-dias-toffoli-defende-acoes-afirmativas-para-combater-discriminacao-racial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87984-cnj-cria-grupo-para-coordenar-curso-a-distancia-para-capacitar-mediadores
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87974-ressocializacao-academia-de-boxe-treina-reus-e-ex-detentos-no-rio


 

 Meio ambiente: CNJ reúne equipes de 60 órgãos em evento inédito 

 CNJ e TJs discutem prioridades para os próximos 2 anos 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Correlação dos Verbetes Sumulares 
 

A página de Correlação dos Verbetes Sumulares organiza por assunto a Súmula do 
TJERJ, do STF e do STJ. 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0409679-63.2014.8.19.0001 - Relª. Desª. Renata Machado Cotta - j. 07/11/2018 e p. 
09/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 199                   Divulgado em 08/11/2018 
 
 
 

COMUNICADO 

 
Comunicamos o cancelamento do Verbete Sumular n. 131, publicado nesta data no 

DJERJ., a saber: 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87982-logistica-sustentavel-no-poder-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87981-toffoli-expoe-suas-prioridades-aos-presidentes-de-tribunais
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045342627A0B0F5BEC64091D680C455FC6C509201D3D36
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-199-2018.pdf


 

Verbete nº. 131 “Enquanto não editada a legislação infraconstitucional de que trata o 

art. 125, par. 4º, da Constituição Federal, a competência para julgar as ações contra 
atos disciplinares militares continua sendo dos Juízes Fazendários". Decisão do Órgão 
Especial no Processo Administrativo nº. 0035729-58.2018.8.19.0000. Julgamento em 
20/08/2018. Relator: Desembargador Luiz Zveiter. Votação por unanimidade. Acórdão 
publicado em 23/08/2018. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Rede de enfrentamento avalia resultados das ações de proteção à mulher 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro anula escutas telefônicas da Operação Fratelli baseadas em fundamentação 
genérica 

 Mantida ação penal contra médico acusado de homicídio culposo por se ausentar de 
plantão 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Regra para cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário é tema de 
repetitivo 

 MP tem legitimidade subsidiária para executar sentença coletiva contra cobrança 
bancária por emissão de boletos 

 Ação de prestação de contas pode ser utilizada para apuração de saldo de vendas de 
consórcio 

 Jogador Dudu é condenado a pagar R$ 25 mil por agredir árbitro na final do 
Campeonato Paulista em 2015 

 Cláusulas de impenhorabilidade ou incomunicabilidade não impedem alienação de bem 
doado 

 Marco Aurélio Bellizze é eleito novo ouvidor do STJ 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049674F8D2739DE6223BA5C166F99C1B8FC50852260F52
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5964807
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395115
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=395115
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394973
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394973
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regra-para-cálculo-da-renda-mensal-inicial-de-benefício-previdenciário-é-tema-de-repetitivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regra-para-cálculo-da-renda-mensal-inicial-de-benefício-previdenciário-é-tema-de-repetitivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/MP-tem-legitimidade-subsidiária-para-executar-sentença-coletiva-contra-cobrança-bancária-por-emissão-de-boletos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/MP-tem-legitimidade-subsidiária-para-executar-sentença-coletiva-contra-cobrança-bancária-por-emissão-de-boletos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-prestação-de-contas-pode-ser-utilizada-para-apuração-de-saldo-de-vendas-de-consórcio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-prestação-de-contas-pode-ser-utilizada-para-apuração-de-saldo-de-vendas-de-consórcio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Jogador-Dudu-é-condenado-a-pagar-R$-25-mil-por-agredir-árbitro-na-final-do-Campeonato-Paulista-em-2015
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Jogador-Dudu-é-condenado-a-pagar-R$-25-mil-por-agredir-árbitro-na-final-do-Campeonato-Paulista-em-2015
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusulas-de-impenhorabilidade-ou-incomunicabilidade-não-impedem-alienação-de-bem-doado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cláusulas-de-impenhorabilidade-ou-incomunicabilidade-não-impedem-alienação-de-bem-doado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Marco-Aurélio-Bellizze-é-eleito-novo-ouvidor-do-STJ


 

 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 2º Balanço Socioambiental: Justiça reduz gastos e impactos ao meio ambiente 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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). 

 

 Processo nº 0053699- 08.2017.8.19.0000 - Des. Katya Maria de Paula Menezes 
Monnerat 

 Processo nº 59393-26.2015.8.19.0000 - Des. Bernardo Moreira Garcez Neto 

 Processo nº 0019917-35.2002.8.19.0000 - Des. Sergio Cavalieri Filho 

 Processo nº 0004731-44.2017.8.19.0000 - Des. Antonio Eduardo F. Duarte 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0002203-06.2017.8.19.0075 - Relª. Desª. Marianna Fux - j. 07/11/2018 e 08/11/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 198                   Divulgado em 06/11/2018 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87979-2-balanco-socioambiental-justica-reduz-gastos-e-impactos-ao-meio-ambiente
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D90675BC3319B3781B2BF43E11FA595FC5091F043228
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-198-2018.pdf


 

 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.555, de 06/11/2018 - Dispõe sobre a autenticação de livros 
contábeis de pessoas jurídicas não sujeitas ao Registro do Comércio. 

 

 Lei Estadual nº 8157, de 06/11/2018 - Altera a Lei 5849, de 28/12/2010, que obriga as 
administradoras de cartões de crédito a informar o que especifica e dá outras 
providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Condomínio é condenado a pagar indenização por queda de elevador 

 TJRJ nega recurso contra a Associação Carioca de Proprietários de Cavalos Puro 
Sangue 

 Justiça Itinerante participa do Dia da Mulher Negra 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 1ª Turma determina baixa de inquéritos contra o senador Cássio Cunha Lima e o 
deputado Paulo Pimenta 

 2ª Turma determina início da execução da pena imposta ao deputado Nilton Capixaba 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Interesse do menor autoriza modificar competência no curso da ação 

 Sem pedido da parte, tribunal não pode afastar limite de dias para multa cominatória 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9555.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d5e8fc7862d5f83d03258344005d4c11
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5962589
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5961087
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5961087
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5962281
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394832
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394832
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394830
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Interesse-do-menor-autoriza-modificar-competência-no-curso-da-ação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sem-pedido-da-parte,-tribunal-não-pode-afastar-limite-de-dias-para-multa-cominatória


 

 Sucessivas manifestações do defeito autorizam consumidor a exigir dinheiro de volta 
em 30 dias corridos 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ suspende liminar e MP deverá apresentar documentos digitalizados ao TJPR 

 Plenário decide não obrigar presença de advogados em mediação ou conciliação 

 Juiz que teria zombado de promotora será investigado pelo CNJ 

 CNJ instaura PAD contra juiz que ofendeu ministro do STF 

 Desembargadora e juiz do Maranhão responderão a Processo Disciplinar 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças, bem como ao link para andamento processual. 

 
Conheça o inteiro teor da petição inicial, do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, referente aos autos do processo nº 0258659-83.2018.8.19.0001 com tutela 
provisória deferida, pelo MM. Dr. Juiz Paulo Assed Estefan, nos termos seguintes: 

 
“Por aplicação direta de tese firmada em sede do incidente de resolução de 
demandas repetitivas (STJ tema 414) defiro a tutela provisória para determinar à 
CEDAE a cessação imediata da cobrança de tarifa de água no valor do consumo 
mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando 
houver único hidrômetro no local, passando o cálculo referente aos condomínios 
em que o consumo total de água seja medido por único hidrômetro a se dar pelo 
consumo real aferido.” 

 
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 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sucessivas-manifestações-do-defeito-autorizam-consumidor-a-exigir-dinheiro-de-volta-em-30-dias-corridos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sucessivas-manifestações-do-defeito-autorizam-consumidor-a-exigir-dinheiro-de-volta-em-30-dias-corridos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87970-cnj-suspende-liminar-e-mp-devera-apresentar-documentos-digitalizados-ao-tjpr
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87969-plenario-decide-nao-obrigar-presenca-de-advogados-em-mediacao-ou-conciliacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87966-juiz-que-teria-zombado-de-promotora-sera-investigado-pelo-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87965-cnj-instaura-pad-contra-juiz-que-ofendeu-ministro-do-stf
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87962-desembargadora-e-juiz-do-maranhao-responderao-a-processo-disciplinar
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20180012133380&FORMA=1&SEF=1&JOB=18531&PAL=&CNJ=0258659-83.2018.8.19.0001
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0019683-97.2014.8.19.0011 - Rel. Des. João Ziraldo Maia - j. 30/10/2018 e p. 
07/11/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 28 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 197                   Divulgado em 06/11/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8152, de 05/11/2018 - Dispõe sobre o sistema de revista nos 
estabelecimentos bancários e comerciais do Estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências. 

 

 Lei Estadual nº 8151, de 01/11/2018 - Institui o sistema de logística reversa de 
embalagens e resíduos de embalagens no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-198-2018.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000028&Version=1.0.3.56
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-197-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/202fe53786868b070325833d0055e9a0
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d86640642dd11ae00325833d0055a11c


 

acordo com o previsto na Lei Federal nº 12.305, de 2010 e no Decreto nº 7404, de 
2010. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJRJ economiza R$ 221 milhões com austeridade nos gastos 

 TJ do Rio acerta detalhes para a 12ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa 

 TJRJ deve realizar 700 audiências na XIII Semana Nacional da Conciliação 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Raquel Dodge questiona norma do RJ sobre realização de perícias em casos de 
estupro de menores do sexo feminino 

 Ministra nega liberdade a deputado estadual do RJ acusado de corrupção 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Mulher é condenada em danos morais por criar comunidade na internet sobre rapaz 
com deficiência 

 Leroy Merlin não tem obrigação de pagar direito autoral por música ambiente 

 Extromissão de parte faz prazo prescricional retornar ao momento de propositura da 
ação 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Juízes destacam eficácia do BacenJud na execução de sentenças 

 Segurança institucional: Justiça Federal aprova proposta de política 

 Mediação e conciliação estão consolidadas na Justiça, afirma Dias Toffoli 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5961804
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5958229
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5958572
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394707
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394707
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394699
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mulher-é-condenada-em-danos-morais-por-criar-comunidade-na-internet-sobre-rapaz-com-deficiência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mulher-é-condenada-em-danos-morais-por-criar-comunidade-na-internet-sobre-rapaz-com-deficiência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Leroy-Merlin-não-tem-obrigação-de-pagar-direito-autoral-por-música-ambiente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Extromissão-de-parte-faz-prazo-prescricional-retornar-ao-momento-de-propositura-da-ação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Extromissão-de-parte-faz-prazo-prescricional-retornar-ao-momento-de-propositura-da-ação
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87951-juizes-destacam-eficacia-do-bacenjud-na-execucao-de-sentencas
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87942-seguranca-institucional-justica-federal-aprova-proposta-de-politica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87950-mediacao-e-conciliacao-estao-consolidadas-na-justica-afirma-dias-toffoli


 

 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 

 
O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças, bem como ao link para andamento processual. 

 
Para pesquisar, 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 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0049672-23.2015.8.19.0208 - Rel. Des. Denise Levy Tredler - j. 30.10.2018 e p. 
06.11.2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 196                   Divulgado em 05/11/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Confederação dos Municípios é condenada 

 Ciclovia Tim Maia: testemunhas de defesa serão ouvidas hoje 

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=0004C8DD0F476AE98E8B1279DF9F0B02C77AC5091C324A03
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-196-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5954680
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5954574


 

 Ex-prefeito de Italva é condenado por contratação de show sem licitação 

 Da cadeia para o ringue 

 Presidente do TJRJ recebe governador eleito 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro Dias Toffoli participa da abertura da XIII Semana Nacional de Conciliação 

 Decano determina arquivamento de ação da CNTTT por falta de pertinência temática 

 Ministro rejeita mandado de segurança de desembargadora do TJ-MT afastada do 
cargo pelo CNJ 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Multa cominatória não integra base de cálculo dos honorários advocatícios 

 TR não deve ser aplicada na correção de benefício complementar, decide Segunda 
Seção 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ restabelece comitê nacional de combate ao trabalho escravo 

 281ª Sessão Ordinária desta terça tem 13 itens na pauta 

 CNJ Serviço: conheça os regimes de bens definidos no casamento 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/5953664
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5953254
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5954523
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394630
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394601
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394571
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394571
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Multa-cominatória-não-integra-base-de-cálculo-dos-honorários-advocatícios
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/TR-não-deve-ser-aplicada-na-correção-de-benefício-complementar,-decide-Segunda-Seção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/TR-não-deve-ser-aplicada-na-correção-de-benefício-complementar,-decide-Segunda-Seção
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87937-cnj-restabelece-comite-nacional-de-combate-ao-trabalho-escravo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87936-281-sessao-ordinaria-desta-terca-tem-13-itens-na-pauta
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87935-cnj-servico-conheca-os-regimes-de-bens-definidos-no-casamento


 

 
Atualizamos a página de Acórdãos Selecionados por Desembargador com a criação da 
página da Desembargadora Daniela Brandão Ferreira empossada em 22 de outubro de 
2018, com assento efetivo na 20ª Câmara Cível. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Acórdãos Selecionados por Desembargador. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0042673-76.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Maria Regina Nova - j. 30/10/2018 e 01/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 195                   Divulgado em 01/11/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.728, de 31/10/2018 - Altera a Lei nº 9.099, de 26/09/1995, para 
estabelecer que, na contagem de prazo para a prática de qualquer ato processual, 
inclusive para a interposição de recursos, serão computados somente os dias úteis. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Dia de Finados: saiba como funciona o plantão do Tribunal de Justiça do Rio 

 'Cecília vivia em pânico', diz amiga de empresária morta na Austrália 
 
 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E1765A7DDA5E3AB33845103D142B5D24C5091B3D235D
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-195-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13728.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/5953521
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5951656


 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF referenda liminar que garantiu livre manifestação de ideias em universidades 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Ação de improbidade contra presidente da Câmara de Campo Grande deve ser 
processada 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ abre consulta pública sobre Metas do Judiciário para 2019 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Revista de Direito do TJERJ 
 

Editada desde o ano de 1985, constitui-se no repositório oficial de jurisprudência desta 
Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Além de decisões e acórdãos selecionados, 
cada edição contém, ainda, seções de artigos doutrinários e jurisprudência temática, 
onde um tema controvertido e atual é abordado, acompanhado da correspondente 
jurisprudência do TJERJ e dos Tribunais Superiores. 

 
As edições da Revista de Direito estão sendo gradativamente disponibilizadas em 
versão eletrônica. Consulte a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Publicações > Revistas > Revista de Direito - Versão em PDF. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394447
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-improbidade-contra-presidente-da-Câmara-de-Campo-Grande-deve-ser-processada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-improbidade-contra-presidente-da-Câmara-de-Campo-Grande-deve-ser-processada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87933-cnj-abre-consulta-publica-sobre-metas-do-judiciario-para-2019
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/revistas/revista-de-direito-versao-pdf


 

 0005256-40.2012.8.19.0052 - Rel. Des. Otávio Rodrigues - j. 31/10/2018 e p. 
01/11/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 194                   Divulgado em 31/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.546, de 30/10/2018 - Altera o Decreto nº 9.508, de 24/09/2018, 
para excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência 
e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos 
critérios aplicados aos demais candidatos. 

 

 Lei Estadual nº 8145, de 29/10/2018 - Altera a Lei Estadual nº 3.900, de 19/07/2002, 
que instituiu o Código de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8146, de 29/10/2018 - Altera a Lei nº. 3189, de 22/02/1999, que institui 
o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA 
e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8147, de 30/10/2018 - Acrescenta o § 5º ao art. 5º da Lei nº 509, de 
03/12/1981, para permitir alterações em prédios tombados, quando necessárias à 
melhoria da acessibilidade. 

 

 Lei Estadual nº 8148, de 30/10/2018 - Altera a Lei 4.962, de 20/12/2006, que cria o 
Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - FEHIS e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000489CEFED1EF11D7EC01071791AC3CEE70C5091B250C47
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-194-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9546.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a3b74dbb7d16d21303258337006907b8
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/433e8a9030b1bf6c032583370069fcbc
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/72fa01d9b941652703258337006a458f
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fe0380d1171f377103258337006aa4b2


 

 

 Magistrados discutem mudanças originadas pelas demandas repetitivas 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 2ª Turma: compartilhamento de termos de colaboração deve observar cláusulas do 
acordo 

 2ª Turma mantém decisão de envio de inquérito contra deputado Sandes Júnior à 
Justiça Federal de Goiás 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Menção de acórdão à necessidade de trânsito não impede execução provisória da pena 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Dias Toffoli destaca importância da governança pública para a economia 

 Mês do Júri mobiliza tribunais para julgar crimes dolosos contra a vida 

 Constituição de 88 abriu o caminho para o respeito homoafetivo 

 Fiesp mostra ao CNJ seu projeto de ressocialização de ex-presos 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Correlação da Tabela do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5951019
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394280
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394280
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394270
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394270
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Menção-de-acórdão-à-necessidade-de-trânsito-não-impede-execução-provisória-da-pena
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87931-dias-toffoli-destaca-importancia-da-governanca-publica-para-a-economia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87928-mes-do-juri-mobiliza-tribunais-para-julgar-crimes-dolosos-contra-a-vida
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87927-constituicao-de-88-abriu-o-caminho-para-o-respeito-homoafetivo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87925-fiesp-mostra-ao-cnj-seu-projeto-de-ressocializacao-de-ex-presos


 

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

 
Para consultar a íntegra da tabela, acesse o link no seguinte caminho: Banco do 

Conhecimento > Jurisprudência > Assuntos de Diminuta Complexidade > Correlação da 
Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0335547-30.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva - j. 30/10/2018 
e p. 31/10/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 14 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 193                   Divulgado em 30/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8142 de 26/10/2018 - Dispõe sobre a adaptação dos veículos dos 
centros de formação de condutores, e dá outras providências. 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/diminuta-complexidade.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/diminuta-complexidade.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D2BE27F4CC440BC2AB7AC6E6019EA9BAC5091A3E1954
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000014&Version=1.0.3.56
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-193-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/50d3841fde09efb30325833600628374


 

 Lei Estadual nº 8141 de 26/10/2018 - Altera a lei 5725, de 19/05/2010, que obriga a 
afixação de números de telefone para avaliação de motoristas e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8140 de 26/10/2018 - Altera a lei 5504, de 15/07/2009, que proíbe a 
cobrança de serviços de atendimento ao cliente - 0300 - na forma que menciona e dá 
outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ex-prefeito e quatro ex-secretários de Italva são condenados por improbidade 
administrativa 

 Mediações dos planos econômicos movimentaram mais de R$ 4,7 mi em ação pioneira 
do TJRJ 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro julga procedente ação que questionava autorização prévia para julgamento de 
governador de SC 

 Liminar suspende envio à sanção presidencial de projeto de lei que regulamenta 
duplicata eletrônica 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Interesse do menor não justifica redução de ofício de honorários de advogados 
contratados por inventariante 

 Primeira Turma impõe multa acima do teto previsto pelo CPC em recurso protelatório 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a576d4122ce3883f0325833600625052
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ebe56c7ac1f3580a0325833600621a3b
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5946918
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5946918
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5945435
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5945435
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394167
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394167
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394160
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394160
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Interesse-do-menor-não-justifica-redução-de-ofício-de-honorários-de-advogados-contratados-por-inventariante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Interesse-do-menor-não-justifica-redução-de-ofício-de-honorários-de-advogados-contratados-por-inventariante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-impõe-multa-acima-do-teto-previsto-pelo-CPC-em-recurso-protelatório


 

 CNJ articula estratégias para aperfeiçoar o funcionamento do sistema prisional 

 CNJ Serviço: o que são as cláusulas pétreas 

 Toffoli: “A barbárie não vai prevalecer” 
 
 
 

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 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. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Informativo de 
Suspensão de Prazos e de Expediente Forense. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0021946-30.2013.8.19.0208 - Rel. Des. Ricardo Couto de Castro - j. 17/10/2018 e p. 
30/10/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 192                   Divulgado em 29/10/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87922-cnj-articula-estrategias-para-aperfeicoar-o-funcionamento-do-sistema-prisional
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87921-cnj-servico-o-que-sao-as-clausulas-petreas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87920-toffoli-a-barbarie-nao-vai-prevalecer
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046D74227B1DDA5D79F394A31DEA828A58C509174E2019
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-192-2018.pdf


 

 
 

 Mulher vai indenizar ex-marido por falsa paternidade 

 Justiça ouve testemunha na Austrália por vídeoconferência 

 Suspenso processo sobre utilização do Uber 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Presidente do STF acompanha no TSE resultado das eleições e enfatiza respeito e 
fidelidade à Constituição 

 Ministra Cármen Lúcia defere liminar que reafirma livre manifestação de ideias em 
universidades 

 Constituição 30 anos: ADPF está entre as inovações trazidas pela Carta de 88 

 Partido questiona competência da Anatel sobre prestadoras de serviço de valor 
agregado 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Também no novo CPC, prazo recursal em dobro cessa quando resta apenas um dos 
litisconsortes 

 Consumidor equiparado: a proteção estendida do CDC 

 Autorizado o uso de novas placas do Mercosul até conclusão da ação que quest iona 
modelo 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Audiência de custódia completa três anos na Justiça Militar da União 

 Tribunais se preparam para 13ª Semana Nacional da Conciliação 

 Toffoli parabeniza a Justiça Eleitoral e eleitores por tranquilidade em Eleições 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5945160
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5945069
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5945050
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394009
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=394009
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393989
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393989
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393978
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393970
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393970
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Também-no-novo-CPC,-prazo-recursal-em-dobro-cessa-quando-resta-apenas-um-dos-litisconsortes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Também-no-novo-CPC,-prazo-recursal-em-dobro-cessa-quando-resta-apenas-um-dos-litisconsortes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Consumidor-equiparado:-a-proteção-estendida-do-CDC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Autorizado-o-uso-de-novas-placas-do-Mercosul-até-julgamento-da-ação-que-questiona-modelo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Autorizado-o-uso-de-novas-placas-do-Mercosul-até-julgamento-da-ação-que-questiona-modelo
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87904-audiencia-de-custodia-completa-tres-anos-na-justica-militar-da-uniao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87912-tribunais-se-preparam-para-13-semana-nacional-da-conciliacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87911-toffoli-parabeniza-a-justica-eleitoral-e-eleitores-por-tranquilidade-em-eleicoes


 

 Sistema carcerário: CNJ e governo criarão “gabinete de crise” 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Coletânea de Atos Judiciais e Extrajudiciais do PJERJ 
 

Compilação de normas por temas de interesses dos Núcleos Regionais da CGJ, 
organizada a partir de pesquisa desenvolvida pelo M.M. Dr. Juiz de Direito Fabio Porto 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Acesse no seguinte caminho: Banco do Conhecimento/ Legislação / Coletânea dos 
Atos Oficiais do PJERJ. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0003889-15.2011.8.19.0052 - Rel. Des. Nagib Salibi - j. 24/10/2018 e p. 29/10/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 191                   Divulgado em 26/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8139, de 25/10/2018 - Dispõe sobre o uso preferencial de agregados 
reciclados em obras e serviços de engenharia executados pelo Estado de Rio de 
Janeiro. 

 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87907-sistema-carcerario-cnj-e-governo-criarao-gabinete-de-crise
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000446CC5FDA8ECF00C68768C63DE90C8F55C509180B2D0A
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-191-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0fe94c54db6a3c28832583130071fc92


 

 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça nega liberdade para Dani Sereia 

 Presidente do TJRJ inaugura dois fóruns na Região dos Lagos 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Liminar suspende multa aplicada a advogado que emitiu parecer em licitação 
considerada irregular pelo TCU 

 STF julga procedentes sete ADIs contra normas estaduais 

 Rejeitadas ações rescisórias que visavam rediscutir incorporação da URP a 
vencimentos 

 Ministro Lewandowski concede HC para presas com filhos que ainda não foram 
colocadas em prisão domiciliar 

 Relator rejeita nulidade de processo contra policial acusado de participação em chacina 
em Fortaleza 

 STF decide que MP tem legitimidade para ajuizar ação contra aposentadoria que lesa 
patrimônio público 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 STJ não terá expediente nos dias 1º e 2 de novembro 

 Poder geral de cautela autoriza penhora em autos de execução trabalhista 

 Seguradora é responsável por vícios ocultos mesmo após quitação do imóvel pelo SFH 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ faz nova manutenção que poderá afetar sistemas 

 Estímulo a métodos alternativos de solução de conflitos está na CF/88 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5940849
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5939892
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393921
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393921
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393825
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393824
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393824
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393814
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393814
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393806
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393806
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393803
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393803
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-não-terá-expediente-nos-dias-1º-e-2-de-novembro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Poder-geral-de-cautela-autoriza-penhora-em-autos-de-execução-trabalhista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seguradora-é-responsável-por-vícios-ocultos-mesmo-após-quitação-do-imóvel-pelo-SFH
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87906-cnj-faz-nova-manutencao-que-podera-afetar-sistemas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87900-estimulo-a-metodos-alternativos-de-solucao-de-conflitos-esta-na-cf88


 

 Tribunal que melhor cumpre lei de acesso à informação será premiado 

 CNJ e tribunais de contas estudarão como retomar obras paralisadas 

 XII Encontro Nacional do Poder Judiciário será em Foz do Iguaçu 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste E. 
Tribunal de Justiça. Atualizamos seguintes páginas: 

 

 Desembargador André Emílio Ribeiro Von Melentovytch; 

 Desembargadora Geórgia de Carvalho Lima; 

 Desembargador Horácio dos Santos Ribeiro Neto; 

 Desembargadora Leila Maria Rodrigues Pinto de Carvalho e Albuquerque; 

 Desembargador Luiz Fernando de Andrade Pinto; 

 Desembargador Pedro Saraiva de Andrade Lemos; 

 Desembargador Peterson Barroso Simão; 

 Desembargadora Sirley Abreu Biondi. 
 

Acesse as páginas no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Acórdãos Selecionados por Desembargador. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0005883-71.2006.8.19.0014 - Rel. Des. Renata Machado Cotta - j. 24/10/2018 e p. 
26/10/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 190                   Divulgado em 25/10/2018 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87901-tribunal-que-melhor-cumpre-lei-de-acesso-a-informacao-sera-premiado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87897-cnj-e-tribunais-de-contas-estudarao-como-retomar-obras-paralisadas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87899-xii-encontro-nacional-do-poder-judiciario-sera-em-foz-do-iguacu
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/andré-emílio-ribeiro-von-melentovytch
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/georgia-de-carvalho-lima
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/horacio-dos-santos-ribeiro-neto
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/leila-maria-rodrigues-pinto-de-carvalho-e-albuquerque
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/luiz-fernando-de-andrade-pinto
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/peterson-barroso-simao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/sirley-abreu-biondi
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004481508AF44D5E12BC56A7990A899C78BC5091701075E
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-190-2018.pdf


 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Rosinha Garotinho é condenada a pagar indenização por danos morais 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF julga inconstitucional lei municipal que obriga supermercado a manter empacotador 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Súmula 371 não é aplicável a contrato de participação financeira em programa 
comunitário de telefonia 

 Razoabilidade de multa cominatória deve ser avaliada no momento de sua fixação 

 Banco não pode ser responsabilizado por financiar construção em imóvel cuja escritura 
foi posteriormente anulada 

 Sexta Turma aplica nova lei a crime sexual praticado sem violência ou grave ameaça 

 Lei de Parcelamento Urbano não pode ser invocada para reduzir área a ser recuperada 

 Corte Especial aprova súmulas sobre direito ambiental e bens públicos 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Audiência de custódia também é obrigatória na Justiça Militar e na Eleitoral 

 Judicialização da saúde: diálogo e mudança de mentalidade são essenciais 

 Corregedor reconhece indícios de que juiz teria zombado de promotora 

 Corregedor pede explicações a ministro do TST 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5937751
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393625
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Súmula-371-não-é-aplicável-a-contrato-de-participação-financeira-em-programa-comunitário-de-telefonia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Súmula-371-não-é-aplicável-a-contrato-de-participação-financeira-em-programa-comunitário-de-telefonia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Razoabilidade-de-multa-cominatória-deve-ser-avaliada-no-momento-de-sua-fixação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Banco-não-pode-ser-responsabilizado-por-financiar-construção-em-imóvel-cuja-escritura-foi-posteriormente-anulada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Banco-não-pode-ser-responsabilizado-por-financiar-construção-em-imóvel-cuja-escritura-foi-posteriormente-anulada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-aplica-nova-lei-a-crime-sexual-praticado-sem-violência-ou-grave-ameaça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Lei-de-Parcelamento-Urbano-não-pode-ser-invocada-para-reduzir-área-a-ser-recuperada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-aprova-súmulas-sobre-direito-ambiental-e-bens-públicos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87893-audiencia-de-custodia-tambem-e-obrigatoria-na-justica-militar-e-na-eleitoral
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87892-judicializacao-da-saude-dialogo-e-mudanca-de-mentalidade-sao-essenciais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87889-corregedor-reconhece-indicios-de-que-juiz-teria-zombado-de-promotora
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87888-corregedor-pede-explicacoes-a-ministro-do-tst


 

 Bacenjud aperta o cerco à impunidade 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Coletânea dos Atos Oficiais do PJERJ 
 

Página do Banco do Conhecimento que disponibiliza uma compilação de normas 
selecionadas por temas de interesse precípuo das serventias da Corregedoria Geral da 
Justiça, organizada a partir de pesquisa desenvolvida pelo MM. Dr. Juiz de Direito 
FABIO PORTO do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Seguem os principais títulos da referida Coletânea: 

 
Estrutura e Funcionamento 

 
Fiscalização e Disciplina 

 
Serventias Judiciais 

 
Serventias Extrajudiciais 

 
Matéria de Pessoal 

 
Pareceres e Decisões Administrativas 

 
Grupo Emergencial de Auxílio Programado - GEAP 

 
Grupo Regional Especial de Apoio Cartório - GREAC 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0024944-92.2011.8.19.0061 - Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques - j. 24/10/2018 
e p. 25/10/2018 

 
 
 

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

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87885-bacenjud-aperta-o-cerco-a-impunidade
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fdocuments%2F10136%2F18187%2Fcoletanea-atos-oficiais.pdf&data=02%7C01%7C%7Cd693789f623a4dcbbe6208d63aaeeb71%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636760920269261915&sdata=0h6nuH4hfpfBCCryT1xI6KhrVh%2BCYFmkBc7xmgbs72s%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fdocuments%2F10136%2F18187%2Fcoletanea-atos-oficiais.pdf&data=02%7C01%7C%7Cd693789f623a4dcbbe6208d63aaeeb71%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636760920269261915&sdata=0h6nuH4hfpfBCCryT1xI6KhrVh%2BCYFmkBc7xmgbs72s%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fdocuments%2F10136%2F18187%2Fcoletanea-atos-oficiais.pdf&data=02%7C01%7C%7Cd693789f623a4dcbbe6208d63aaeeb71%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636760920269261915&sdata=0h6nuH4hfpfBCCryT1xI6KhrVh%2BCYFmkBc7xmgbs72s%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fdocuments%2F10136%2F18187%2Fcoletanea-atos-oficiais.pdf&data=02%7C01%7C%7Cd693789f623a4dcbbe6208d63aaeeb71%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636760920269261915&sdata=0h6nuH4hfpfBCCryT1xI6KhrVh%2BCYFmkBc7xmgbs72s%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fdocuments%2F10136%2F18187%2Fcoletanea-atos-oficiais.pdf&data=02%7C01%7C%7Cd693789f623a4dcbbe6208d63aaeeb71%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636760920269261915&sdata=0h6nuH4hfpfBCCryT1xI6KhrVh%2BCYFmkBc7xmgbs72s%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fdocuments%2F10136%2F18187%2Fcoletanea-atos-oficiais.pdf&data=02%7C01%7C%7Cd693789f623a4dcbbe6208d63aaeeb71%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636760920269261915&sdata=0h6nuH4hfpfBCCryT1xI6KhrVh%2BCYFmkBc7xmgbs72s%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fdocuments%2F10136%2F18187%2Fcoletanea-atos-oficiais.pdf&data=02%7C01%7C%7Cd693789f623a4dcbbe6208d63aaeeb71%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636760920269261915&sdata=0h6nuH4hfpfBCCryT1xI6KhrVh%2BCYFmkBc7xmgbs72s%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fdocuments%2F10136%2F18187%2Fcoletanea-atos-oficiais.pdf&data=02%7C01%7C%7Cd693789f623a4dcbbe6208d63aaeeb71%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636760920269261915&sdata=0h6nuH4hfpfBCCryT1xI6KhrVh%2BCYFmkBc7xmgbs72s%3D&reserved=0
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B50C0DB847D5FE59F7BE1563E357D305C5091701034C


 

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 189                   Divulgado em 24/10/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Dentista vai à júri por feminicídio 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 2ª Turma confirma inelegibilidade de prefeito de Guamaré (RN) 

 Mantida decisão que negou indenização a familiares por publicação de foto de cadáver 
em jornal 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Automação de procedimentos referentes a mandados de intimação traz mais agilidade e 

economia 

 Direito real de habitação na união estável não admite aluguel ou empréstimo do imóvel 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Toffoli assina termo para estimular adoção de penas alternativas à prisão 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-189-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5936522
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393508
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393510
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393510
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Automação-de-procedimentos-referentes-a-mandados-de-intimação-traz-mais-agilidade-e-economia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Automação-de-procedimentos-referentes-a-mandados-de-intimação-traz-mais-agilidade-e-economia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direito-real-de-habitação-na-união-estável-não-admite-aluguel-ou-empréstimo-do-imóvel
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87884-toffoli-assina-termo-para-estimular-adocao-de-penas-alternativas-a-prisao


 

 Execução de dívidas via BacenJud alcança R$ 13 bi em 2018 

 Depois da Constituição, Lei Maria da Penha e outros benefícios para as mulheres 

 Plenário virtual esclarece sobre auxílio-moradia de advogados 

 “Juiz tem que ser absolutamente imparcial”, diz o ministro Dias Toffoli 

 Inteligência artificial: Trabalho judicial de 40 minutos pode ser feito em 5 segundos 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Correlação dos Verbetes Sumulares 

 
A página de Correlação dos Verbetes Sumulares organiza por assunto a Súmula do 
TJERJ, do STF e do STJ. 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0021449-63.2015.8.19.0008 - Rel. Des. Agostinho Teixeira - j. 17/10/2018 e p. 
24/10/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 13 
 
 
 
 

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

 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87878-execucao-de-dividas-via-bacenjud-alcanca-r-13-bi-em-2018
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87871-depois-da-constituicao-lei-maria-da-penha-e-outros-beneficios-para-as-mulheres
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87872-plenario-virtual-esclarece-sobre-auxilio-moradia-de-advogados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87870-juiz-tem-que-ser-absolutamente-imparcial-diz-o-ministro-dias-toffoli
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87869-inteligencia-artificial-trabalho-judicial-de-40-minutos-pode-ser-feito-em-5-segundos
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Finstitucional%2Fdir-gerais%2Fdgcon%2Fcorrelacao-verbetes&data=02%7C01%7C%7C9aed991d90174c9c557f08d639eb77ad%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636760080808074998&sdata=KKHCiprFUuqrkmbktcZij5rZiBC%2BOL37nocDNZPsni8%3D&reserved=0
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041259DF55BFAA213AF9C4039A024B89F5C5091511522F
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000013&Version=1.0.3.56


 

 

Boletim SEDIF nº 188                   Divulgado em 23/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8136, de 22/10/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação e 
manutenção de sistema de segurança baseado em dispositivo de monitoramento por 
meio de câmeras de vídeo e áudio em instituições de longa permanência para idosos 
(ILPIS), no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça nega HC para acusado da morte da ex-namorada 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida prisão de acusado de integrar organização criminosa com atuação na 
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Atribuído efeito suspensivo a recurso do deputado eleito Isaac Carvalho (PCdoB-BA) 

 Título executivo extrajudicial não serve para compensação com título judicial 

 Cômputo de tempo de serviço especial durante auxílio-doença não acidentário é tema 
de repetitivo 

 Justiça do Rio vai apurar lucro de farmácia com uso indevido de imagem da atriz 
Giovanna Antonelli 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-188-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/12088d2116d76f678325832f0061b339
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5932390
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393358
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393358
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Atribuído-efeito-suspensivo-a-recurso-do-deputado-eleito-Isaac-Carvalho-(PCdoB–BA)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Título-executivo-extrajudicial-não-serve-para-compensação-com-título-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cômputo-de-tempo-de-serviço-especial-durante-auxílio–doença-não-acidentário-é-tema-de-repetitivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cômputo-de-tempo-de-serviço-especial-durante-auxílio–doença-não-acidentário-é-tema-de-repetitivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-do-Rio-vai-apurar-lucro-de-farmácia-com-uso-indevido-de-imagem-da-atriz-Giovanna-Antonelli
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-do-Rio-vai-apurar-lucro-de-farmácia-com-uso-indevido-de-imagem-da-atriz-Giovanna-Antonelli


 

 Falta de registro da doação não impede oposição de embargos de terceiro por legítimo 
possuidor 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Congestionamento do Judiciário cai para 72% em 2017 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Súmula da Jurisprudência Predominante 

 
O Banco do Conhecimento disponibiliza os verbetes sumulares do TJERJ classificados 
por ramos do direito: 

 

 DIREITO ADMINISTRATIVO 

 DIREITO CIVIL 

 DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 DIREITO DO CONSUMIDOR 

 DIREITO PENAL 

 DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

 DIREITO PROCESSUAL PENAL 

 DIREITO TRABALHISTA 

 DIREITO TRIBUTÁRIO 
 

Consulte a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Súmula > Pesquisar por Ramo do Direito. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0002631-89.2011.8.19.0077 - Rel. Des. Pedro Raguenet - j. 16/10/2018 e p. 23/10/2018 

 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-registro-da-doação-não-impede-oposição-de-embargos-de-terceiro-por-legítimo-possuidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-registro-da-doação-não-impede-oposição-de-embargos-de-terceiro-por-legítimo-possuidor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87856-congestionamento-do-judiciario-cai-para-72-em-2017
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FAtosOficiais%2Fbancodesentencas%2FDiversos%2FBancoConhecimento%2FRamodoDireito%2FPesquisarporRamodoDireito13102018.docx&data=02%7C01%7C%7Cdcf3ba0fcf6e4d1b8c9308d63920d179%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636759210436269566&sdata=ltAFY3tPOMvCfjv5NnMtMTJ7UMrwHLW9WmcQ92cDbOM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FAtosOficiais%2Fbancodesentencas%2FDiversos%2FBancoConhecimento%2FRamodoDireito%2FPesquisarporRamodoDireito13102018.docx&data=02%7C01%7C%7Cdcf3ba0fcf6e4d1b8c9308d63920d179%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636759210436269566&sdata=ltAFY3tPOMvCfjv5NnMtMTJ7UMrwHLW9WmcQ92cDbOM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FAtosOficiais%2Fbancodesentencas%2FDiversos%2FBancoConhecimento%2FRamodoDireito%2FPesquisarporRamodoDireito13102018.docx&data=02%7C01%7C%7Cdcf3ba0fcf6e4d1b8c9308d63920d179%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636759210436269566&sdata=ltAFY3tPOMvCfjv5NnMtMTJ7UMrwHLW9WmcQ92cDbOM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FAtosOficiais%2Fbancodesentencas%2FDiversos%2FBancoConhecimento%2FRamodoDireito%2FPesquisarporRamodoDireito13102018.docx&data=02%7C01%7C%7Cdcf3ba0fcf6e4d1b8c9308d63920d179%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636759210436269566&sdata=ltAFY3tPOMvCfjv5NnMtMTJ7UMrwHLW9WmcQ92cDbOM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FAtosOficiais%2Fbancodesentencas%2FDiversos%2FBancoConhecimento%2FRamodoDireito%2FPesquisarporRamodoDireito13102018.docx&data=02%7C01%7C%7Cdcf3ba0fcf6e4d1b8c9308d63920d179%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636759210436269566&sdata=ltAFY3tPOMvCfjv5NnMtMTJ7UMrwHLW9WmcQ92cDbOM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FAtosOficiais%2Fbancodesentencas%2FDiversos%2FBancoConhecimento%2FRamodoDireito%2FPesquisarporRamodoDireito13102018.docx&data=02%7C01%7C%7Cdcf3ba0fcf6e4d1b8c9308d63920d179%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636759210436269566&sdata=ltAFY3tPOMvCfjv5NnMtMTJ7UMrwHLW9WmcQ92cDbOM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FAtosOficiais%2Fbancodesentencas%2FDiversos%2FBancoConhecimento%2FRamodoDireito%2FPesquisarporRamodoDireito13102018.docx&data=02%7C01%7C%7Cdcf3ba0fcf6e4d1b8c9308d63920d179%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636759210436269566&sdata=ltAFY3tPOMvCfjv5NnMtMTJ7UMrwHLW9WmcQ92cDbOM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FAtosOficiais%2Fbancodesentencas%2FDiversos%2FBancoConhecimento%2FRamodoDireito%2FPesquisarporRamodoDireito13102018.docx&data=02%7C01%7C%7Cdcf3ba0fcf6e4d1b8c9308d63920d179%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636759210436269566&sdata=ltAFY3tPOMvCfjv5NnMtMTJ7UMrwHLW9WmcQ92cDbOM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FAtosOficiais%2Fbancodesentencas%2FDiversos%2FBancoConhecimento%2FRamodoDireito%2FPesquisarporRamodoDireito13102018.docx&data=02%7C01%7C%7Cdcf3ba0fcf6e4d1b8c9308d63920d179%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636759210436269566&sdata=ltAFY3tPOMvCfjv5NnMtMTJ7UMrwHLW9WmcQ92cDbOM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FAtosOficiais%2Fbancodesentencas%2FDiversos%2FBancoConhecimento%2FRamodoDireito%2FPesquisarporRamodoDireito13102018.docx&data=02%7C01%7C%7Cdcf3ba0fcf6e4d1b8c9308d63920d179%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636759210436269566&sdata=ltAFY3tPOMvCfjv5NnMtMTJ7UMrwHLW9WmcQ92cDbOM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fdocuments%2F10136%2F18187%2Fsumulas.pdf%3F%3Dv03&data=02%7C01%7C%7Cdcf3ba0fcf6e4d1b8c9308d63920d179%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636759210436269566&sdata=iE%2FPV6HxPgz4yc9GjraOR5vztnfpyTcJ%2Bp9dmEnQ2UQ%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FAtosOficiais%2Fbancodesentencas%2FDiversos%2FBancoConhecimento%2FRamodoDireito%2FPesquisarporRamodoDireito13102018.docx&data=02%7C01%7C%7Cdcf3ba0fcf6e4d1b8c9308d63920d179%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636759210436269566&sdata=ltAFY3tPOMvCfjv5NnMtMTJ7UMrwHLW9WmcQ92cDbOM%3D&reserved=0
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FF1420F4E4BB38DC35F8BE9A60877142C50914100620


 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 187                   Divulgado em 22/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8134 de 18/10/2018 - Proíbe o fornecedor de serviços e produtos de 
exigir do consumidor qualquer solicitação formulada manualmente e de próprio punho. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJRJ julga inconstitucional lei que concedia promoção automática aos bombeiros 
militares 

 Lei que preserva pagamentos a servidores militares inativos excluídos é 
inconstitucional, decide TJRJ 

 Justiça decide pelo ressarcimento à vítima de assalto 

 Supervia é multada devido à precariedade dos serviços prestados 

 Corregedor-geral do Estado do Rio é homenageado em Natal 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro determina que Justiça de SP realize nova dosimetria da pena com base na 
jurisprudência do STF 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-187-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/812f5c0bb26921698325832b0062312f
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5930805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5930805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5926280
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5926280
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5929619
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/5928241
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5915539
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393338
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393338


 

 
 

 Simples modificação do nome da ação não afasta decadência e prescrição 

 Móveis deixados pelo locatário não desobrigam fiador da garantia em relação às 
obrigações do contrato 

 Cabe ação anulatória contra sentença arbitral parcial 

 Terceira Turma admite cumulação de multa cominatória com dano moral por 
descumprimento da mesma ordem 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Livro da OAB examina julgados do CNJ sobre prerrogativas da advocacia 

 Aos 15 anos, Estatuto do Idoso tem benefícios e desafios 

 CNJ Serviço: Não é fácil alterar o texto constitucional 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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). 

 

 Direta de Inconstitucionalidade nº 0008528-62.2016.8.19.0000 - Relator: Des. 
Camilo Ribeiro Rulière (Ofício nº 1720/2018-SETOE-SECIV) 

 
Representação de Inconstitucionalidade. Município de Duque de Caxias. Lei Municipal 
nº 2.728, de 26 de agosto de 2015, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação 
de mão de obra local, no âmbito do município de Duque de Caxias”. 
Violação aos artigos 5º, 9º e parágrafos 1º e 3º, 71 e 215 da Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro e dos artigos 5º e inciso XIII e 22, inciso I da Constituição Federal. 
Regulação local que reflete matéria afeta a direito trabalhista e a direitos sociais 
indisponíveis. Ofensas à Constituição Estadual e à Constituição Federal. Usurpação da 
competência legislativa. Presente a inconstitucionalidade formal (inconstitucionalidade 
orgânica) porque violada a regra de competência para a edição do ato impugnado. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Simples-modificação-do-nome-da-ação-não-afasta-decadência-e-prescrição
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Móveis-deixados-pelo-locatário-não-desobrigam-fiador-da-garantia-em-relação-às-obrigações-do-contrato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Móveis-deixados-pelo-locatário-não-desobrigam-fiador-da-garantia-em-relação-às-obrigações-do-contrato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-ação-anulatória-contra-sentença-arbitral-parcial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-admite-cumulação-de-multa-cominatória-com-dano-moral-por-descumprimento-da-mesma-ordem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-admite-cumulação-de-multa-cominatória-com-dano-moral-por-descumprimento-da-mesma-ordem
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87848-livro-da-oab-examina-julgados-do-cnj-sobre-prerrogativas-da-advocacia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87845-aos-15-anos-estatuto-do-idoso-tem-beneficios-e-desafios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87846-cnj-servico-nao-e-facil-alterar-o-texto-constitucional
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CC8773A26FC67FD5EAA7F31C02B5D183C50849521B0F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CC8773A26FC67FD5EAA7F31C02B5D183C50849521B0F


 

E também a inconstitucionalidade material se encontra presente, quando a legislação 
municipal expressa uma incompatibilidade de conteúdo entre a lei municipal e a 
Constituição, ao criar discriminações em matéria de emprego e ocupação, em 
desarmonia com o mandamento da isonomia. 
Inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.728, de 26 de agosto de 2015, do Município 
de Duque de Caxias, com efeitos ex tunc (houve concessão de liminar para suspender 

os efeitos da Lei, por decisão do Colendo Órgão Especial). Procedência da 
Representação por Inconstitucionalidade. 

 

 Direta de Inconstitucionalidade nº 0036469-21.2015.8.19.0000 - Relator: Des. 
Antonio José Ferreira Carvalho (Ofício nº 1725/2018-SETOE-SECIV) 

 
Representação por Inconstitucionalidade - Pretensão à Declaração da 
Inconstitucionalidade dos artigos 106 da Lei nº 3.884/1977 E 102 da Lei nº 6.496/2012 
do Município de Petrópolis que possibilitam a incorporação de vantagens percebidas em 
razão do exercício de função gratificada e cargo em comissão - Alegação de violação 
aos princípios da moralidade, impessoalidade, isonomia, assim como a legislação 
eleitoral, além de ofensa a preceito contido no artigo 77, inciso XVI, da Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro - Sindicatos representativos de categorias de servidores 
admitidos na condição de Amicus Curiae - Impossibilidade de efeito repristinatório do 
artigo 106 da Lei nº 3.884/1977 - Artigo 298 da Lei nº 6.946/2012 que expressamente 
revoga a norma editada em 1977 - Inviabilidade do controle de constitucionalidade de 
norma já revogada - Valores percebidos em razão do exercício de função gratificada e 
cargo em comissão que possuem o caráter pro labore faciendo, ou seja, são devidos 

em retribuição ao trabalho exercido - Ação de Inconstitucionalidade Estadual que não se 
presta a aferir a violação à Legislação Eleitoral - Artigo 102 da Lei nº 6.496/2012 que 
afronta os princípios da impessoalidade e moralidade - Dispositivo impugnado que 

atribui vantagem a um determinado grupo de pessoas e que deve ser excluído do 
ordenamento jurídico da municipalidade - Precedentes jurisprudenciais - Necessidade 
de se modular os efeitos da decisão Declaratória de Inconstitucionalidade - Atribuição 
de efeitos ex nunc, a fim de se resguardar a segurança jurídica - Parcial procedência 
da Representação para declarar a inconstitucionalidade do Artigo 102 da Lei nº 
6.946/2012, com efeitos ex nunc. 

 

 Direta de Inconstitucionalidade nº 0027506-53.2017.8.19.0000 - Relator: Des. 
Carlos Santos de Oliveira (Ofício nº 1729/2018-SETOE-SECIV) 

 
Representação de Inconstitucionalidade. Município de Carmo. Lei nº 429/1994, Art. 2º. 
Lei Orgânica, Art. 101. Adicional de nível superior. Vantagem concedida de modo 
indistinto, inclusive para servidores cujo cargo já exija formação em nível superior. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043D791A71BB304404677F5388227D5B81C5053B165817
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043D791A71BB304404677F5388227D5B81C5053B165817
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040A3B5C0B6BBE43DD1EB0A5C73BE0B85CC5084964090E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040A3B5C0B6BBE43DD1EB0A5C73BE0B85CC5084964090E


 

Princípio da moralidade e da proporcionalidade. Declaração parcial de 
inconstitucionalidade, sem redução de texto. Eficácia ex nunc. 
1. Trata-se de Representação de Inconstitucionalidade em face da Lei nº 429/1994, art. 
2º, com a redação alterada pela Lei 1.414/2011, e da Lei Orgânica, art. 101, todas do 
Município de Carmo, que instituíram adicional de nível superior aos servidores efetivos 
daquele município. Alega o Ministério Público, representante, violação aos artigos 9º, 
77, caput, e 345 da Constituição Estadual, na medida em que os dispositivos 
vergastados concedem o adicional indistintamente, inclusive àqueles servidores 
ocupantes de cargos que já exigem escolaridade em nível superior. 
2. Intuito de estimular a capacitação e desenvolvimento profissional que não pode se 
afastar dos princípios constitucionais. Concessão do adicional a servidores ocupantes 
de cargo cujo requisito já é a formação superior. Caracterização de aumento 
remuneratório disfarçado. Violação ao princípio da moralidade pública. Inadequação 
entre o instrumento e o fim colimado. Violação ao princípio da proporcionalidade, e seu 
subprincípio adequação. 
3. Preservação da norma, aparentemente inconstitucional, no sistema jurídico. Art. 28, 
parágrafo único, da lei 9.868/99. Declaração parcial de inconstitucionalidade, sem 
redução de texto, excluindo-se situação específica do campo de incidência da norma. 

4. Efeito ex nunc da declaração. Presença dos requisitos legais. Art. 27 da Lei 9.868/99 
e art. 108, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro. 
Declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei, sem redução de texto, para afastar 
do âmbito de incidência da norma os servidores cujo cargo já exija formação em nível 
superior. Efeito ex nunc. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0194602-32.2013.8.19.0001 - Rel. designado - Des. Cherubin Elcias Schwartz Júnior - j. 
02/10/2018 e p. 22/10/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 186                   Divulgado em 19/10/2018 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B9341B9B46FFC48DA5CE821F633D92F1C5090F344B08
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-186-2018.pdf


 

 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8133, de 17/10/2018 - Altera a lei nº 6.775, de 16/05/2014, para 
determinar a reserva obrigatória de assento para acompanhante de pessoa com 
deficiência nos estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos e similares. 

 
 Lei Estadual nº 8134, de 18/10/2018 - Proíbe o fornecedor de serviços e produtos de 

exigir do consumidor qualquer solicitação formulada manualmente e de próprio punho. 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Fã de corrida de carros vai receber indenização por atropelamento 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Associação questiona normas que regem o funcionamento do Tribunal de Contas do 
Município do Rio de Janeiro 

 Liminar afasta inscrição do RJ em cadastros de inadimplentes da União 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Sumiço do depositário judicial que detém guarda dos bens penhorados autoriza 
bloqueio de dinheiro do devedor 

 Negada liminar a ex-policial do Rio condenado na Operação Gladiador 

 Venda de imóvel em duplicidade não basta para configurar dano moral indenizável 

 Segunda Turma reafirma competência do juiz de execuções penais para interditar 
presídios 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3601495e4285867a8325832b0061f144
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/812f5c0bb26921698325832b0062312f
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5914455
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393123
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393123
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393122
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sumiço-do-depositário-judicial-que-detém-guarda-dos-bens-penhorados-autoriza-bloqueio-de-dinheiro-do-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sumiço-do-depositário-judicial-que-detém-guarda-dos-bens-penhorados-autoriza-bloqueio-de-dinheiro-do-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-liminar-a-ex–policial-do-Rio-condenado-na-Operação-Gladiador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Venda-de-imóvel-em-duplicidade-não-basta-para-configurar-dano-moral-indenizável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-reafirma-competência-do-juiz-de-execuções-penais-para-interditar-presídios
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-reafirma-competência-do-juiz-de-execuções-penais-para-interditar-presídios


 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Avanços da Constituição na área da saúde esbarram nas falhas do sistema 

 Humberto Martins dialoga com corregedores dos tribunais 

 CNJ acolhe pedido de comunidade jurídica para revogar Provimento 68 

 Responsabilidade socioambiental: CNJ reduz consumo e gasta menos 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Atualizamos as página do Desembargador Murilo André Kieling Cardona Pereira com o 
acórdão na Apelação 0002841-75.2016.8.19.0042 (2016.001.72779), julgamento: 
10/08/2018 - 23ª Câmara Cível. 

 
CONSUMO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS DE TARIFA DE 
CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, TARIFA DE REGISTRO DE 
CONTRATO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Sentença de parcial 
procedência. Apelo das partes. Julgamento dos recursos sobrestados em razão do que 
foi decidido no recurso especial repetitivo n.º 1.578.526. Petição conjunta dos litigantes, 
subscrita por seus procuradores, noticiando a realização de acordo extrajudicial para 
pôr fim à demanda. Requerem a homologação do acordo, nos termos do artigo 487, III, 
¿b¿, do CPC, renunciando a interposição de recurso contra essa decisão. 
Possibilidade. Artigo 139, inciso V, do CPC. Não há óbice à realização de acordo 
extrajudicial após a sentença. Cabe ao juiz, a qualquer tempo, tentar conciliar as partes. 
Assim, mesmo depois de prolatada sentença que resolve o mérito da causa, podem as 
partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Na 
transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, 
visto que completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos 
de natureza processual, o que inclui a extinção do processo com resolução do mérito 
nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC. Acordo que se homologa, restando 
prejudicado os recursos de apelação. 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87841-avancos-da-constituicao-na-area-da-saude-esbarram-nas-falhas-do-sistema
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87839-humberto-martins-dialoga-com-corregedores-dos-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87838-cnj-acolhe-pedido-de-comunidade-juridica-para-revogar-provimento-68
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87840-responsabilidade-socioambiental-cnj-reduz-consumo-e-gasta-menos
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsultas%2Fjurisprudencia%2Fcurriculo-desembargador%2Fmurilo-andre-kieling-cardona-pereira&data=02%7C01%7C%7Cbc8eb6a5d8f34df50d4608d635f0adde%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636755705145858572&sdata=TYMktI3oEUejDGwj77%2FBYd%2F%2BprGfG6uChPWjRKs26gk%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2Fejud%2FConsultaProcesso.aspx%3FN%3D2016.001.72779&data=02%7C01%7C%7Cbc8eb6a5d8f34df50d4608d635f0adde%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636755705145858572&sdata=gq7tX6p2ligtdyAUy7KUFzJPnwkKsMWR%2BobpFdrjQxw%3D&reserved=0


 

Acesse as páginas no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Acórdãos Selecionados por Desembargador. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0001937-72.2007.8.19.0203 - Rel. Des. Mauro Pereira Martins - j. 17/10/2018 e p. 
19/10/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 185                   Divulgado em 18/10/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ivo Nascimento Pitanguy está proibido de dirigir 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro nega trâmite a nova reclamação de mandante de homicídio do marido, 
ganhador de loteria 

 Imóveis de programa habitacional da União operado pela Caixa são imunes a IPTU 

 Decisão de relator que inadmite "amicus curiae" em processo é irrecorrível, decide 
Plenário 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsultas%2Fjurisprudencia%2Fcurriculo-desembargador&data=02%7C01%7C%7Cbc8eb6a5d8f34df50d4608d635f0adde%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636755705145868577&sdata=Guq9bm90oDs%2FlpcokJ9Vlgis7dkEn5FHq52W2RvsIqc%3D&reserved=0
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000470226FF3D7DF0B60987C14A02BDE7C5CC50912242E0A
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-185-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/5912695
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393090
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393090
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393023
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393002
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=393002


 

 

 Mantido depoimento de suposto líder de milícia por videoconferência em sessão do júri 

 Prazo prescricional para cobrança de frete terrestre é de cinco anos 

 Encerramento de conta usada para comercialização de criptomoeda não configura 
prática abusiva 

 Trava bancária de crédito oriundo de garantia fiduciária de empresa em recuperação 
não pode ser sobrestada 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Presídios femininos têm 466 grávidas ou lactantes 

 Manifestação política de magistrado é alvo de novo pedido de providência 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Indicadores Operacionais e Estratégicos da DGCOM 

 
Os indicadores Operacionais e Estratégicos da Diretoria-Geral de Comunicação e de 
Difusão do Conhecimento (DGCOM) estão disponibilizados no site do PJERJ, no 
seguinte caminho: Institucional > Diretorias Gerais > Diretoria-Geral de Comunicação e 
de Difusão do Conhecimento (DGCOM). 

 
Atualizamos os seguintes indicadores: 

 

 Grau de Utilização do Banco do Conhecimento; 

 Índice de Atendimento à Imprensa; 

 Índice de Atendimento às Demandas de Comunicação Interna; 

 Público Participante das Atividades do CCMJ; 

 Índice de desarquivamento; 

 Quantidade de Documentos Descartados. 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantido-depoimento-de-suposto-líder-de-milícia-por-videoconferência-em-sessão-do-júri
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-prescricional-para-cobrança-de-frete-terrestre-é-de-cinco-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Encerramento-de-conta-usada-para-comercialização-de-criptomoeda-não-configura-prática-abusiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Encerramento-de-conta-usada-para-comercialização-de-criptomoeda-não-configura-prática-abusiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Trava-bancária-de-crédito-oriundo-de-garantia-fiduciária-de-empresa-em-recuperação-não-pode-ser-sobrestada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Trava-bancária-de-crédito-oriundo-de-garantia-fiduciária-de-empresa-em-recuperação-não-pode-ser-sobrestada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87816-presidios-femininos-tem-466-gravidas-ou-lactantes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87835-manifestacao-politica-de-magistrado-e-alvo-de-novo-pedido-de-providencia
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcom/dgcom
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcom/dgcom
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/29965/grau-utili-bc-dez-13.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/29965/indi-atendi-imp-dez-13.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/29965/indi-atendi-deman-comunic-inter-dez-13.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/29965/publi-parti-ativi-ccpj.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/22003/indice-desarquivamento.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/22003/quant-doc-desc.pdf


 

 

 0049773-82.2018.8.19.0000 - Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso - j. 
16/10/2018 e p. 18/10/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 184                   Divulgado em 17/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8129, de 11/10/2018 - Altera a lei nº 6275, de 28/06/2012, que institui a 
política estadual de fomento ao voluntariado transformador. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça realiza audiência por videoconferência sobre guerra do tráfico na Rocinha 

 Magistrados e advogados debatem danos morais no Tribunal de Justiça do Rio 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Reconhecida legitimidade de confederação para propor ações de controle concentrado 
perante o STF 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B6C966806CF5C349368D99F251CD7E75C509113F5957
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-184-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0fe94c54db6a3c28832583130071fc92
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/5912226
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5911743
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392950
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392950


 

 
 

 Responsabilidade solidária de cooperativa central não é presumida mesmo em dano 
sofrido por cliente não cooperado 

 Críticas de ex-senadora a decisão de tribunal têm imunidade parlamentar, decide 
Terceira Turma 

 Terceira Turma aplica entendimento de primeiro IAC no STJ e mantém prescrição 
intercorrente 

 Determinação de nova perícia com base em parâmetros de perícia tornada sem efeito 
ofende coisa julgada 

 Mesmo prevista em contrato de adesão, arbitragem não prevalece quando consumidor 
procura via judicial 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Seminário vai explicar novos alcances do Bacenjud 

 PJe: melhorias serão construídas de forma colaborativa 

 CNJ é fiel aos valores constitucionais desde a fundação 

 Magistrada deve informar sobre declarações referentes a ministro do STF 

 Juiz do ES também terá de prestar esclarecimento por manifestação política 

 CNJ ratifica recomendação de ações pela imparcialidade da magistratura 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste E. 

Tribunal de Justiça. Atualizamos seguintes páginas: 
 

 Desembargador Jessé Torres - Processo nº 0032136-55.2017.8.19.0000 

 Desembargadora Jacqueline Lima Montenegro - Processo nº 0218875-85.2007.8.19.0001 

 Desembargador Adolpho Andrade Mello - Processos nºs 0475877-48.2015.8.19.0001 e 
0001516-69.2007.8.19.0078 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Responsabilidade-solidária-de-cooperativa-central-não-é-presumida-mesmo-em-dano-sofrido-por-cliente-não-cooperado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Responsabilidade-solidária-de-cooperativa-central-não-é-presumida-mesmo-em-dano-sofrido-por-cliente-não-cooperado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Críticas-de-ex–senadora-a-decisão-de-tribunal-têm-imunidade-parlamentar,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Críticas-de-ex–senadora-a-decisão-de-tribunal-têm-imunidade-parlamentar,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-aplica-entendimento-de-primeiro-IAC-no-STJ-e-mantém-prescrição-intercorrente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-aplica-entendimento-de-primeiro-IAC-no-STJ-e-mantém-prescrição-intercorrente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinação-de-nova-perícia-com-base-em-parâmetros-de-perícia-tornada-sem-efeito-ofende-coisa-julgada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinação-de-nova-perícia-com-base-em-parâmetros-de-perícia-tornada-sem-efeito-ofende-coisa-julgada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-prevista-em-contrato-de-adesão,-arbitragem-não-prevalece-quando-consumidor-procura-via-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-prevista-em-contrato-de-adesão,-arbitragem-não-prevalece-quando-consumidor-procura-via-judicial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87823-seminario-vai-explicar-novos-alcances-do-bacenjud
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87824-pje-melhorias-serao-construidas-de-forma-colaborativa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87825-cnj-e-fiel-aos-valores-constitucionais-desde-a-fundacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87822-magistrada-deve-informar-sobre-declaracoes-referentes-a-ministro-do-stf
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87821-juiz-do-es-tambem-tera-de-prestar-esclarecimento-por-manifestacao-politica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87820-cnj-ratifica-recomendacao-de-acoes-pela-imparcialidade-da-magistratura
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-jesse-torres-pereira-junior
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/jacqueline-lima-montenegro
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/adolpho-correa
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/adolpho-correa


 

 Desembargador Sérgio Nogueira de Azevedo - Processo nº 0281676-61.2012.8.19.0001 

 Desembargador Bernardo Moreira Garcez Neto - Processo nº 0005270-21.2015.8.19.0019 

 
Acesse as páginas no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Acórdãos Selecionados por Desembargador. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0201551-33.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro - j. 15/10/2018 e p. 
17/10/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 27 
Ementário das Turmas Recursais nº 9 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 183                   Divulgado em 16/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.527, de 15/10/2018 - Cria a Força-Tarefa de Inteligência para o 
enfrentamento ao crime organizado no Brasil. 

 
 
 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador/sergio-nogueira-azeredo
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/bernardo-moreira-garcez-neto
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040FF356CBFADA65ADE8C9F54F2EE0DA31C509110B2E27
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000027&Version=1.0.3.56
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2018000009&Version=1.0.3.56
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-183-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9527.htm


 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Mulher investigada por morte após cirurgia estética tem prisão decretada 

 Mãe e filho serão indenizados por discriminação racial 

 TJRJ vai julgar recurso contra autorização de funcionamento do Uber 

 CNJ reconhece avanço do TJRJ na área de governança de Tecnologia da Informação 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro Dias Toffoli recebe representantes da magistratura feminina em almoço no STF 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Ação que discute autoria do personagem Louro José terá prosseguimento em primeira 
instância 

 Rádio Terra AM é condenada a pagar R$ 100 mil por utilização indevida da marca Tupi 

 Terceira Turma rejeita pretensão do Ecad de cobrar direitos autorais por shows de 
Roberto Carlos em navio 

 Seguradora deve arcar com conserto em oficina à escolha do cliente, no limite do 
orçamento aprovado 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Magistrado deve apresentar informações sobre cargo em Comitê da Conmebol 

 Juiz do Maranhão deve prestar informações sobre publicações no Twitter 

 CNJ abre processo sobre pedido de exoneração de juíza do Pará 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5909634
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/5908989
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/5909312
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5908781
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392725
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-que-discute-autoria-do-personagem-Louro-José-terá-prosseguimento-em-primeira-instância
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-que-discute-autoria-do-personagem-Louro-José-terá-prosseguimento-em-primeira-instância
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rádio-Terra-AM-é-condenada-a-pagar-R$-100-mil-por-utilização-indevida-da-marca-Tupi
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-rejeita-pretensão-do-Ecad-de-cobrar-direitos-autorais-por-shows-de-Roberto-Carlos-em-navio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-rejeita-pretensão-do-Ecad-de-cobrar-direitos-autorais-por-shows-de-Roberto-Carlos-em-navio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seguradora-deve-arcar-com-conserto-em-oficina-à-escolha-do-cliente,-no-limite-do-orçamento-aprovado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seguradora-deve-arcar-com-conserto-em-oficina-à-escolha-do-cliente,-no-limite-do-orçamento-aprovado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87818-magistrado-deve-apresentar-informacoes-sobre-cargo-em-comite-da-conmebol
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87817-juiz-do-maranhao-deve-prestar-informacoes-sobre-publicacoes-no-twitter
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87815-cnj-abre-processo-sobre-pedido-de-exoneracao-de-juiza-do-para


 

 
 

Ementário de Jurisprudência: 10.896 acessos em setembro de 2018 
 

Os Ementários de Jurisprudência do PJERJ, fonte de conhecimento e instrumento de 
pesquisa, são organizados pelo Serviço de Publicações Jurisprudenciais 
(DICAC/SEJUR), sob a supervisão da Comissão de Jurisprudência, presidida pelo 
Desembargador GILBERTO CAMPISTA GUARINO. Na seleção das decisões que vão 

compor os Ementários, dá-se preferência aos julgados mais relevantes, inovadores e 
controversos. 

 
A página dos Ementários de Jurisprudência teve 10.896 acessos em setembro de 2018, 
registrados pelo Google Analytics. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Ementários. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0402338-49.2015.8.19.0001 - Relª. Desª. Renata Machado Cotta - Dm. 11/10/2018 e p. 

16/10/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 182                   Divulgado em 15/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8125 de 10/10/2018 - Altera a lei 4223, 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. 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/ementarios
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043DA7C53BF35B2A9A4126F150622B70DCC5090F385923
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-182-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/21967985f0f70f0883258323006432a7


 

 

 Lei Estadual nº 8126 de 10/10/2018 - Autoriza o Poder Executivo a criar bolsa de 
estudos na Escola de Música Villa Lobos. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça Itinerante realiza mais de 120 atendimentos no Centro do Rio 

 Tribunal de Justiça do Rio inaugura nova Vara de Fazenda Pública 

 Mutirão de mediação sobre o Plano verão finaliza processos de ex-poupadores 

 Justiça decreta prisão preventiva de 15 milicianos da Zona Oeste do Rio 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF aplica entendimento sobre terceirização aos call-centers de empresas de telefonia 

 STF conclui julgamento sobre incidência de contribuição previdenciária em parcelas 
recebidas por servidores 

 Ministro nega HC a médica condenada por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver 
em MG 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Novo enunciado em Súmulas Anotadas 

 Verba honorária pode ser habilitada junto com crédito trabalhista na recuperação 

 Comprando gato por lebre: o STJ diante dos alimentos contaminados 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ Serviço: como funciona o controle de constitucionalidade 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/31a0042ce5442b5b8325832300646cce
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5907729
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5907741
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5907131
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5905034
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392545
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392557
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392557
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392706
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392706
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Novo-enunciado-em-Súmulas-Anotadas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Verba-honorária-pode-ser-habilitada-junto-com-crédito-trabalhista-na-recuperação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comprando-gato-por-lebre:-o-STJ-diante-dos-alimentos-contaminados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87799-cnj-servico-como-funciona-o-controle-de-constitucionalidade


 

 Nova regra agiliza julgamentos virtuais no CNJ 

 CNJ recomenda às Corregedorias adoção de ações para preservar imagem da 
magistratura 

 Corregedor instaura novo processo sobre manifestação pública de magistrado 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Ambiental Municipal 

 
Naveguem na página de Legislação Ambiental Municipal e acessem as legislações 
disponibilizadas pelas prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. A página é atualizada 
gradativamente. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento > 
Legislação > Legislação Ambiental Municipal. 

 
Aproveite e envie sugestões para o seu aprimoramento. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0039300-37.2018.8.19.0000 - Relª. Desª. Norma Suely Fonseca Quintes - Dm. 
05/10/2018 e p. 15/10/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 181                   Divulgado em 11/10/2018 
 
 
 

COMUNICADO 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87800-nova-regra-agiliza-julgamentos-virtuais-no-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87798-cnj-recomenda-as-corregedorias-adocao-de-acoes-para-preservar-imagem-da-magistratura
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87798-cnj-recomenda-as-corregedorias-adocao-de-acoes-para-preservar-imagem-da-magistratura
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87797-corregedor-instaura-novo-processo-sobre-manifestacao-publica-de-magistrado
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EC3B0A2C0AE06C01C9B2191313660A4DC5090C4B523D
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-181-2018.pdf


 

Face a instabilidade do sistema, diante da incerteza quanto ao efetivo recebimento 
pelos destinatários do Boletim SEDIF nº 180, enviado na data de ontem - 10/10/2018, 

com esteio nos Princípios da Eficiência, Celeridade e Publicidade, estamos 
disponibilizando o mesmo para consulta no link -

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-180-2018.pdf 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Corregedor-Geral e SindJustiça defendem a união de magistrados e servidores em 
favor dos cidadãos 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF decide que direito da gestante à estabilidade não depende de conhecimento prévio 
do empregador 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Segunda Turma reitera que erro da administração não obriga servidor a devolver 
valores recebidos de boa-fé 

 Terceira Turma autoriza penhora de marca cujo registro de transferência não foi 
publicado pelo INPI 

 Citação da sociedade não é necessária nas ações de cobrança em que todos os sócios 
integram a lide 

 Quarta Turma admite agravo de instrumento contra decisão interlocutória em 
recuperação judicial 

 Impenhorabilidade de bem de família deve prevalecer para imóvel em alienação 
fiduciária 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-180-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5902622
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5902622
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392418
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392418
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-reitera-que-erro-da-administração-não-obriga-servidor-a-devolver-valores-recebidos-de-boa–fé
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-reitera-que-erro-da-administração-não-obriga-servidor-a-devolver-valores-recebidos-de-boa–fé
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-autoriza-penhora-de-marca-cujo-registro-de-transferência-não-foi-publicado-pelo-INPI
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-autoriza-penhora-de-marca-cujo-registro-de-transferência-não-foi-publicado-pelo-INPI
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Citação-da-sociedade-não-é-necessária-nas-ações-de-cobrança-em-que-todos-os-sócios-integram-a-lide
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Citação-da-sociedade-não-é-necessária-nas-ações-de-cobrança-em-que-todos-os-sócios-integram-a-lide
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-admite-agravo-de-instrumento-contra-decisão-interlocutória-em-recuperação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-admite-agravo-de-instrumento-contra-decisão-interlocutória-em-recuperação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impenhorabilidade-de-bem-de-família-deve-prevalecer-para-imóvel-em-alienação-fiduciária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impenhorabilidade-de-bem-de-família-deve-prevalecer-para-imóvel-em-alienação-fiduciária


 

 
 
 
 

 Certidões gratuitas para o cidadão: direito constitucional 

 CNJ promove Encontro de Governança do PJe 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco do Conhecimento do PJERJ: 509.319 acessos à página em setembro de 
2018 

 
O Banco do Conhecimento é composto precipuamente por jurisprudência do TJERJ, 
súmulas e enunciados, acórdãos selecionados por Desembargador, banco de 
sentenças, banco de ações civis públicas, ementários de jurisprudência, informativo de 

suspensão de prazos e de expediente forense, precedentes (IRDR, IAC...), pesquisa 
selecionada, Coletânea dos atos oficiais do PJERJ e legislação selecionada. 

 
Criado em 2003, é atualizado diariamente, sendo constituído de acervo selecionado 
captado, internamente e no ambiente externo, disponibilizado de forma estruturada 
mediante portal corporativo, destinado a facilitar a realização das atividades jurídico-
administrativas da Instituição. 

 
A página teve 509.319 acessos em setembro de 2018, registrados pelo Google 
Analytics. Acesse a página no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0023298-66.2017.8.19.0213 - Rel. Des. Mauro Dickstein - dm. 03/10/2018 e p. 
11/10/2018 

 
 
 

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

 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87755-certidoes-gratuitas-para-o-cidadao-direito-constitucional
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87786-cnj-promove-encontro-de-governanca-do-pje
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A2A10D1A62BB6EE9C8A0614055900D6CC5090A293644


 

 

Boletim SEDIF nº 180                   Divulgado em 09/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8124, de 09/10/2018 - Cria a política estadual de proteção dos direitos 
da pessoa com síndrome do X frágil. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ex-prefeita de Magé é presa por fraude processos e assinaturas de juízes 

 Ex-PM condenado por crime de feminicídio a 30 anos de prisão 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro condiciona prisão de Garotinho ao julgamento definitivo da possibilidade de 
prisão em 2ª instância 

 Governador do Rio de Janeiro questiona lei sobre notificação de motoristas infratores no 
estado 

 1ª Turma: esposa tem legitimidade para propor queixa-crime contra autor de postagem 
que sugere relação extraconjugal do marido 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Interposição de agravo de instrumento eletrônico deve ser comprovada no caso de 
processo físico 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-180-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0fe94c54db6a3c28832583130071fc92
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5901537
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5900044
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392351
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392351
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392292
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392292
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392289
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392289
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Interposição-de-agravo-de-instrumento-eletrônico-deve-ser-comprovada-no-caso-de-processo-físico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Interposição-de-agravo-de-instrumento-eletrônico-deve-ser-comprovada-no-caso-de-processo-físico


 

 Falta de averbação de cláusula de vigência em locação pode levar à rescisão do 
contrato no caso de venda do imóvel 

 Mantida transferência de suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco para 
presídio federal 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Justiça busca menos sentenças diferentes para causas idênticas 

 Para onde vai quem comete crime e sofre de doença mental 

 Constituição de 1988, um novo olhar sobre a criança e o adolescente 

 Toffoli anuncia pleno funcionamento do sistema e-NatJus 

 CNJ afasta juiz do Maranhão por desvio de conduta 

 Plenário do CNJ decide abrir PAD e afastar desembargadora do Mato Grosso do Sul 

 Magistrados devem prestar informações por descumprir recomendação do CNJ 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 

Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste E. 
Tribunal de Justiça. Informamos que a página do Desembargador Nagib Slaibi Filho foi 
atualizada com o acórdão na Apelação 0105602-65.2006.8.19.0001, julgado em 
01/08/2018, Sexta Câmara Cível: 

 
“Direito do Consumidor. Ação civil pública ajuizada por associação de defesa do 
consumidor, em face da concessionária de água e esgoto. Decisão unânime desta 
Câmara que proveu parcialmente a apelação para determinar o prosseguimento da 
ação civil pública tão-somente quanto ao pedido de interrupção da prestação de serviço 
com prévia autorização judicial. Manifestação do Ministério Público pretendendo a 
extinção do processo, haja vista a ilegitimidade ativa da Associação autora, tanto pelo 
fato de que a mesma estaria usurpando a função institucional do Parquet, quanto em 
razão de tal legitimação acarretar litigância temerária. Recurso Extraordinário nº 
612.043/PR, que limitou a representação das associações civil aos associados à data 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-averbação-de-cláusula-de-vigência-em-locação-pode-levar-à-rescisão-do-contrato-no-caso-de-venda-do-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-averbação-de-cláusula-de-vigência-em-locação-pode-levar-à-rescisão-do-contrato-no-caso-de-venda-do-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspeito-de-envolvimento-na-morte-de-Marielle-Franco-vai-mesmo-para-presídio-federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspeito-de-envolvimento-na-morte-de-Marielle-Franco-vai-mesmo-para-presídio-federal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87785-justica-busca-menos-sentencas-diferentes-para-causas-identicas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87777-para-onde-vai-quem-comete-crime-e-sofre-de-doenca-mental
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87780-constituicao-de-1988-um-novo-olhar-sobre-a-crianca-e-o-adolescente
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87781-toffoli-anuncia-pleno-funcionamento-do-sistema-e-natjus
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87778-cnj-afasta-juiz-do-maranhao-por-desvio-de-conduta
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87776-plenario-do-cnj-decide-abrir-pad-e-afastar-desembargadora-do-mato-grosso-do-sul
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87775-magistrados-devem-prestar-informacoes-por-descumprir-recomendacao-do-cnj
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-nagib-slaibi-filho


 

da propositura da ação coletiva, alterando-se, pois, o entendimento de que os 
particulares poderiam se aproveitar da decisão coletiva proferida em tais demandas. 
Publicação do Tema 499-STF, em 06/10/2017, que cristalizou a proposta de tese 
aventada por aquele ilustre Ministro Relator. Tema 499 - Limites subjetivos da coisa 
julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese 
- A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito 
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, 
somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que 
o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes 
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Extinção do processo 
sem julgamento do mérito, em razão do recente posicionamento da Suprema Corte 
Federal no julgamento do RE 612.043, de relatoria do Min. Marco Aurélio, de 6/10/2017, 
haja vista, que a ocorrência de tal vício processual se mostra insanável e enseja de 
inevitável justificativa para a extinção. Precedentes: AO 1504, Relator(a): Min. Luiz 
Fux, Julgado Em 19/10/2017, Publicado Em DJE-241 Divulg 20/10/2017 Public 
23/10/2017 e TJ-RJ - Apelação nº 00098294820168190031 Rio De Janeiro Marica 2 
Vara, Relator: Luiz Fernando de Andrade Pinto, Data de Julgamento: 25/10/2017, 
Vigésima Quinta Câmara Cível Consumidor, Data De Publicação: 27/10/2017. 
Considerando a ausência de autorização expressa dos associados a legitimar a 
atuação da associação autora, voto pela extinção do presente processo, sem 

julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.” 
 

A página do Desembargador Nagib Slaibi Filho pode ser consultada no seguinte 
caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > Acórdãos Selecionados por 
Desembargador. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0072416-36.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva - j. 09/10/2018 
e p. 10/10/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 26 
 
 
 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-nagib-slaibi-filho
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004622CE4E25453F7A5DC3DA3A3E07689CAC5090D643C58
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000026&Version=1.0.3.56


 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 179                   Divulgado em 09/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.726, de 08/10/2018 - Racionaliza atos e procedimentos 
administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação. Mensagem de veto 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça nega liminar a BRT e mantém carro exclusivo para mulheres 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Restabelecida sentença que absolveu médico da acusação de desvio de verbas 
públicas 

 Ministro nega habeas corpus a servidor do MPF acusado de matar pai e filho em briga 
de vizinhos em Brasília 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-179-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13726.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-565.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5896563
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392251
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392251
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392151
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=392151


 

 Empresas consorciadas de transporte coletivo respondem solidariamente por acidente 
que envolveu uma delas 

 Quinta Turma afasta reincidência por delito de porte de droga para uso pessoal 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Biometria e digitalização vão melhorar Justiça Criminal 

 CNJ ratifica afastamento de juiz que pretendia recolher urnas eletrônicas 

 No dia 24, seminário para juízes entenderem melhor o Bacenjud 

 Precedentes podem ajudar a reduzir morosidade na justiça, diz Ávila 

 Toffoli: seguir precedentes significa segurança jurídica 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas - 1ª Vice-Presidência 

 
Comunicamos a seguinte atualização do quadro de Prevenções das Massas Falidas: 

 

 UNIÃO DOS REVENDEDORES ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 
(Massa Falida) - 5ª Vara Empresarial: 

 2ª Câmara: Processo 065166-23.2013.8.19.0000 - Desembargador Jesse Torres 
Pereira Junior 

 
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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0051507-68.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j. 05/10/2018 e p. 
09/10/2018 

 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresas-consorciadas-de-transporte-coletivo-respondem-solidariamente-por-acidente-que-envolveu-uma-delas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresas-consorciadas-de-transporte-coletivo-respondem-solidariamente-por-acidente-que-envolveu-uma-delas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-afasta-reincidência-por-delito-de-porte-de-droga-para-uso-pessoal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87773-biometria-e-digitalizacao-vao-melhorar-justica-criminal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87772-cnj-ratifica-afastamento-de-juiz-que-pretendia-recolher-urnas-eletronicas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87769-no-dia-24-seminario-para-juizes-entenderem-melhor-o-bacenjud
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87770-precedentes-podem-ajudar-a-reduzir-morosidade-na-justica-diz-avila
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87768-toffoli-seguir-precedentes-significa-seguranca-juridica
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf?=v19
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/informacoes-das-serventias-judiciais-e-dos-orgaos-judiciarios-de-segunda-instancia
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FAF7AFBF6C2B3DC8B5C693DBBFBC0F16C5090C0B0611


 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 178                   Divulgado em 08/10/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, lança livro no TJRJ e propõe pacto para 
educação básica 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro Lewandowski rejeita reclamação contra decisão que inadmite recurso 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Mantida condenação por dano moral contra advogado acusado de prejudicar clientes 

 Por ofensa ao princípio da individualização, Sexta Turma reduz pena de réu condenado 
a 40 anos por tráfico 

 Terceira Turma fixa tese sobre abuso do cancelamento do bilhete de volta por não 
comparecimento no voo de ida 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ assina acordos sobre sistema carcerário e direitos humanos 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-178-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5894214
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5894214
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391969
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-por-dano-moral-contra-advogado-acusado-de-prejudicar-clientes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Por-ofensa-ao-princípio-da-individualização,-Sexta-Turma-reduz-pena-de-réu-condenado-a-40-anos-por-tráfico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Por-ofensa-ao-princípio-da-individualização,-Sexta-Turma-reduz-pena-de-réu-condenado-a-40-anos-por-tráfico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-fixa-tese-sobre-abuso-do-cancelamento-do-bilhete-de-volta-por-não-comparecimento-no-voo-de-ida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-fixa-tese-sobre-abuso-do-cancelamento-do-bilhete-de-volta-por-não-comparecimento-no-voo-de-ida
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87762-cnj-assina-acordos-sobre-sistema-carcerario-e-direitos-humanos


 

 CNJ Serviço: Conheça a hierarquia das leis brasileiras 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Página de Precedentes 
 

A página de precedentes / TJERJ disponibiliza os Incidentes de Resolução de 
Demanda Específica (art. 976 a 987 do CPC), os Incidentes de Assunção de 
Competência (art. 947 do CPC) e o conjunto de processos remetidos aos Tribunais 
Superiores na condição de representativos da controvérsia (parágrafo 1º do art. 1.036 
do CPC). 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Precedentes > TJERJ. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0017470-55.2013.8.19.0205 - Rel. Des. Edson Vasconcellos - j. 03/10/2018 e p. 
08/10/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 177                   Divulgado em 05/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.725, de 04/10/2018 - Altera a Lei nº 8.906, de 04/07/1994, que 
“dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”, e 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87763-cnj-servico-conheca-a-hierarquia-das-leis-brasileiras
http://www4.tjrj.jus.br/precedentes/ConsultarPrecedentes.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/precedentes/ConsultarPrecedentes.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/precedentes/ConsultarPrecedentes.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/precedentes/ConsultarPrecedentes.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/precedentes/ConsultarPrecedentes.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/precedentes/ConsultarPrecedentes.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/precedentes/ConsultarPrecedentes.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049CD6C537E9F8ACAE46D1DEC0A267E29FC5090B194A27
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-177-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13725.htm


 

revoga dispositivo da Lei nº 5.584, de 26/06/1970, que “dispõe sobre normas de Direito 
Processual do Trabalho, altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, 
disciplina a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, e 
dá outras providências”. 

 

 Lei Federal nº 13.722, de 04/10/2018 - Torna obrigatória a capacitação em noções 
básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de 
ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação 
infantil. 

 

 Lei Estadual nº 8123, de 04/10/2018 - Altera a Lei nº 3189, de 22/02/1999, que institui o 

Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA e 
dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Tribunal de Justiça do Rio assina convênio para uso de sistema eletrônico de informações 

 Controle jurisdicional entra em foco em livros lançados por magistrados no TJRJ 

 Prefeitura de Niterói e Emusa são condenadas a realizar projeto de limpeza do Rio 
Icaraí 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro Dias Toffoli ressalta cidadão como o ator mais importante na concretização do 
texto constitucional 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Quarta Turma decide que planos têm de cobrir uso off label de medicamentos com 
registro na Anvisa 

 Mantida indenização de R$ 50 mil a família de bebê morto logo após o parto 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13722.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0fe94c54db6a3c28832583130071fc92
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5893245
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5892198
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5891913
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5891913
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391811
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391811
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-decide-que-planos-têm-de-cobrir-uso-off-label-de-medicamentos-com-registro-na-Anvisa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-decide-que-planos-têm-de-cobrir-uso-off-label-de-medicamentos-com-registro-na-Anvisa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-de-R$-50-mil-a-família-de-bebê-morto-logo-após-o-parto


 

 Plano de saúde não tem obrigação de arcar com exame realizado fora do Brasil 

 Informação sobre taxa de corretagem no mesmo dia da compra não fere tese fixada em 
repetitivo 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Nota da Corregedoria traz recomendações a magistrados para Eleições 2018 

 Plenário Virtual vai julgar 36 processos administrativos 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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). 

 

 Processo nº 0061534-47.2017.8.19.0000 - Des. Antonio Carlos Nascimento Amado 

 Processo nº 0010877-04.2017.8.19.0000 - Des. Bernardo Moreira Garcez Neto 

 Processo nº 0001806-82.2002.8.19.0006 - Des. Claudio Brandão de Oliveira 

 Processo nº 0026272-70.2016.8.19.0000 - Des. Claudio Brandão de Oliveira 

 Processo nº 0066367-45.2016.8.19.0000 - Des. Custodio de Barros Tostes 

 Processo nº 0061223-27.2015.8.19.0000 - Des. Gabriel de Oliveira Zefiro 

 Processo nº 0062840-85.2016.8.19.0000 - Des. Gabriel de Oliveira Zefiro 

 Processo nº 0012542-55.2017.8.19.0000 - Des. Gabriel de Oliveira Zefiro 

 Processo nº 0003446-21.2014.8.19.0000 - DES. Gizelda Leitão Teixeira 

 Processo nº 0024226-74.2017.8.19.0000 - Des. José Roberto Lagranha Tavora 

 Processo nº 0064932-02.2017.8.19.0000 - Des. Luiz Zveiter 

 Processo nº 0061190-66.2017.8.19.0000 - Des. Luiz Zveiter 

 Processo nº 0000157-41.2018.8.19.0000 - Des. Mauricio Caldas Lopes 

 Processo nº 0000063-93.2018.8.19.0000 - Des. Maria Inês da Penha Gaspar 

 Processo nº 0020905-17.2006.8.19.0000 - Des. Paulo Roberto Leite Ventura 

 Processo nº 0047316-29.2008.8.19.0000 - Des. Elisabete Filizzola Assunção 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Plano-de-saúde-não-tem-obrigação-de-arcar-com-exame-realizado-fora-do-Brasil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Informação-sobre-taxa-de-corretagem-no-mesmo-dia-da-compra-não-fere-tese-fixada-em-repetitivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Informação-sobre-taxa-de-corretagem-no-mesmo-dia-da-compra-não-fere-tese-fixada-em-repetitivo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87759-nota-da-corregedoria-traz-recomendacoes-a-magistrados-para-eleicoes-2018
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87756-plenario-virtual-vai-julgar-36-processos-administrativos
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf?=v05


 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0007786-53.2004.8.19.0066 - Rel. Des. José Acir Lessa Giordani - j. 02/10/2018 e p. 
05/10/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 176                   Divulgado em 04/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 854, de 03/10/2018 - Dispõe sobre a antecipação do pagamento 
dos honorários periciais nas ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social seja 
parte e que tramitem nos Juizados Especiais Federais. 

 

 Lei Estadual nº 8121, de 27/09/2018 - Dispõe sobre a prorrogação da vigência da lei 
5.346, de 11/12/2008, e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça decide pela internação definitiva de acusados de matar funkeiro 

 Central de Audiência de Custódia de Benfica agora funciona também nos fins de 
semana e feriados 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000451EA909F4C14BCC359CA5EE1414F9C05C5090A250837
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-176-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv854.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/82ab1cfa93fcf8908325831c005e68cb
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5888926
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5888913
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5888913


 

 Decano nega trâmite a mandado de segurança impetrado por Garotinho contra decisão 
do TSE 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Laboratório deverá fornecer tratamento a paciente que participou de testes com remédio 

 Vínculo paterno-filial afetivo supera ausência de vínculo biológico e impede mudança de 
registro 

 Rede TV! e humoristas pagarão indenização a mulher exposta no programa Pânico 

 Corrupção passiva é consumada mesmo que o ato seja estranho às atribuições do 
servidor 

 Direito real de habitação de cônjuge sobrevivente não depende da inexistência de 
outros bens no patrimônio próprio 

 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 

 
O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças, bem como ao link para andamento processual. 

 
Conheça o inteiro teor da Petição inicial do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro referente aos autos do processo nº 0232382-30.2018.8.19.0001, que versa 
precipuamente sobre vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros em boate. Interdição 
por perigo falta de condições mínimas de segurança contra incêndio e pânico. 
Funcionamento irregular e realização de 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 

 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391697
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391697
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Laboratório-deverá-fornecer-tratamento-a-paciente-que-participou-de-testes-com-remédio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vínculo-paterno–filial-afetivo-supera-ausência-de-vínculo-biológico-e-impede-mudança-de-registro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vínculo-paterno–filial-afetivo-supera-ausência-de-vínculo-biológico-e-impede-mudança-de-registro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rede-TV!-e-humoristas-pagarão-indenização-a-mulher-exposta-no-programa-Pânico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corrupção-passiva-é-consumada-mesmo-que-o-ato-seja-estranho-às-atribuições-do-servidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corrupção-passiva-é-consumada-mesmo-que-o-ato-seja-estranho-às-atribuições-do-servidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direito-real-de-habitação-de-cônjuge-sobrevivente-não-depende-da-inexistência-de-outros-bens-no-patrimônio-próprio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direito-real-de-habitação-de-cônjuge-sobrevivente-não-depende-da-inexistência-de-outros-bens-no-patrimônio-próprio
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20180011908539&FORMA=1&SEF=1&JOB=3535&PAL=&CNJ=0232382-30.2018.8.19.0001
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
mailto:seesc@tjrj.jus.br


 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0406885-06.2013.8.19.0001 - Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto - j. 02/10/2018 
e p. 04/10/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 175                   Divulgado em 03/10/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.721, de 02/10/2018 - Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 03/10/1941 
(Código de Processo Penal), para estabelecer que será dada prioridade à realização do 
exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica 

e familiar contra mulher ou violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com 
deficiência. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Desembargadores fazem avaliação positiva do mutirão de mediações dos planos Collor, 
Bresser e Verão 

 Juíza Leidejane Chieza investe na capacitação em Depoimento Especial 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro julga inviável recurso de prefeito de Ribeirão Preto (SP) contra IPTU Verde 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CF89635494CBC9B7F1528B9925FEBACDC509095E4B4F
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-175-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13721.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5887861
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5887861
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5887570
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391664


 

 Ministro Celso de Mello julga prejudicado recurso de Lula contra decisão que indeferiu 
seu registro de candidatura 

 1ª Turma recebe denúncia contra deputado estadual do RN por corrupção passiva 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Julgamento ampliado vale também para sentença mantida por decisão não unânime 

 Violação do direito ao silêncio torna ilícito depoimento de testemunha 

 Falta de edital com relação de credores na imprensa oficial pode gerar nulidade 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ: magistrado não pode participar de Câmara de Conciliação privada 

 Juízes bateram recorde de produtividade em 2017 

 OAB deve participar do comitê gestor do PJ-e em tribunal, diz CNJ 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Selecionada 

 
Disponibilizamos na página de Legislação Selecionada o link Acesso à Informação, 
com a Lei Federal nº 12.527/2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso 
XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 
Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11/12/1990; revoga a Lei nº 11.111, de 05/05/2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 08/01/1991; e dá outras providências. 

 
Consulte outros assuntos no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Legislação > 
Legislação Selecionada > Legislação por Assunto. 

 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391649
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391649
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391541
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Julgamento-ampliado-vale-também-para-sentença-mantida-por-decisão-não-unânime
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Violação-do-direito-ao-silêncio-torna-ilícito-depoimento-de-testemunha
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1750336&tipo=0&nreg=201500354330&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20180913&formato=PDF&salvar=false
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87747-cnj-magistrado-nao-pode-participar-de-camara-de-conciliacao-privada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87745-juizes-bateram-recorde-de-produtividade-em-2017
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87746-oab-deve-participar-do-comite-gestor-do-pj-e-em-tribunal-diz-cnj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis_selec/legis_selec
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/acesso-informacao.pdf


 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0002439-32.2017.8.19.0212 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 26/09/2018 e 
p. 01/10/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 25 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 174                   Divulgado em 02/10/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça Itinerante atende moradores de Paquetá e São Gonçalo 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Relator nega HC de executivo do Banco Original acusado de crime contra o sistema 
financeiro 

 Decano julga inviável petição de Garotinho para suspender efeitos de decisão que 
indeferiu seu registro 

 Mantida decisão do vice-presidente em ação sobre entrevista do ex-presidente Lula 

 AP 470: concedido livramento condicional a Cristiano Paz 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043B1CE42F77F6F1474E14C4579C09CCE1C509054B545A
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000025&Version=1.0.3.56
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-174-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5885512
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391432
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391432
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391438
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391438
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391406
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391393


 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Exibição de documentos não exige integração aos autos de todas as partes da relação 
negocial 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Conselheiros julgam 17 processos na 36ª Sessão Virtual 

 Atentados como o ocorrido no Mato Grosso requerem reforço da segurança a juízes 

 Corregedor externa preocupação com a segurança dos magistrados brasileiros 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Ambiental Municipal 
 

Naveguem na página de Legislação Ambiental Municipal e acessem as legislações 
disponibilizadas pelas prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. A página é atualizada 
gradativamente. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento > 
Legislação > Legislação Ambiental Municipal. 

 
Aproveite e envie sugestões para o seu aprimoramento. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0054590-92.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Sérgio Seabra Varella - Dm. 28/09/2018 e p. 
02/10/2018 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exibição-de-documentos-não-exige-integração-aos-autos-de-todas-as-partes-da-relação-negocial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exibição-de-documentos-não-exige-integração-aos-autos-de-todas-as-partes-da-relação-negocial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87738-conselheiros-julgam-17-processos-na-36-sessao-virtual
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87737-atentados-como-o-ocorrido-no-mato-grosso-requerem-reforco-da-seguranca-a-juizes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87736-corregedor-externa-preocupacao-com-a-seguranca-dos-magistrados-brasileiros
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000417F1394C0D81792927462E5DC7DF30E4C5090737055B


 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 173                   Divulgado em 01/10/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJ promove primeiro casamento comunitário em Nova Iguaçu 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF reafirma jurisprudência sobre critérios para criação de cargos em comissão 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Não é possível reconhecer organização criminosa como antecedente de lavagem de 
dinheiro antes da Lei 12.850 

 Arguição de inconstitucionalidade ajuizada após início do julgamento não pode ser 
examinada, decide Corte Especial 

 Mulher que tentou levar maconha ao marido preso tem prisão substituída por proibição 
de novas visitas 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-173-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5883993
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391351
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-é-possível-reconhecer-organização-criminosa-como-antecedente-de-lavagem-de-dinheiro-antes-da-Lei-12.850
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-é-possível-reconhecer-organização-criminosa-como-antecedente-de-lavagem-de-dinheiro-antes-da-Lei-12.850
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Arguição-de-inconstitucionalidade-ajuizada-após-início-do-julgamento-não-pode-ser-examinada,-decide-Corte-Especial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Arguição-de-inconstitucionalidade-ajuizada-após-início-do-julgamento-não-pode-ser-examinada,-decide-Corte-Especial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mulher-que-tentou-levar-maconha-ao-marido-preso-tem-prisão-substituída-por-proibição-de-novas-visitas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mulher-que-tentou-levar-maconha-ao-marido-preso-tem-prisão-substituída-por-proibição-de-novas-visitas


 

 
 

 Tribunal homenageia colaboradores no Dia Nacional dos Surdos 

 CNJ Serviço: Como ocorreu a aprovação da Constituição Federal de 1988 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. Atualizamos seguintes links: 

 
· Des. Cristina Tereza Gaulia - Apelação 0404583-38.2012.8.19.0001 
· Des. Mônica Tolledo de Oliveira - Apelação Criminal 0086801-87.2016.8.19.0054 
· Des. Inês da Trindade Chaves de Melo - Apelação 0002853-96.2010.8.19.0043 
· Des. Fabio Dutra - Apelação - 0443279-46.2012.8.19.0001 
· Des. Ricardo Rodrigues Cardozo - Apelação 0004824-52.2006.8.19.0045 
· Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira - Apelação 
0004569-47.2013.8.19.0046 
· Des. Marco Aurélio Bezerra de Mello - Apelação 0063055-27.2017.8.19.0000 

 
Acesse as páginas no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Acórdãos Selecionados por Desembargador. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0004510-49.2013.8.19.0017 - Rel. Jds. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida - Dm. 
27.09.2018 e p. 01.10.2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87722-tribunal-homenageia-colaboradores-no-dia-nacional-dos-surdos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87726-cnj-servico-como-ocorreu-a-aprovacao-da-constituicao-federal-de-1988
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/cristina-tereza-gaulia
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/monica-tolledo-de-oliveira
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/ines-da-trindade-chaves-de-melo
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-fabio-dutra
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/ricardo-rodrigues-cardozo
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador/natacha-nascimento
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/marco-aurélio-bezerra-de-melo
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F5B08C502308B24A64C2F2CD2004660AC5090632180B


 

Boletim SEDIF nº 172                   Divulgado em 28/09/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.513, de 27/09/2018 - Altera o Decreto nº 27.048, de 12/08/1949, 
que aprova o regulamento da Lei nº 605, de 05/01/1949, que dispõe sobre o repouso 
semanal remunerado e o pagamento de salário nos feriados civis e religiosos. 

 

 Decreto Federal nº 9.512, de 27/09/2018 - Extingue órgãos colegiados relativos à Copa 
do Mundo FIFA 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, e revoga os 
Decretos que dispõem sobre o assunto. 

 

 Lei Estadual nº 8121, de 27/09/2018 - Dispõe sobre a prorrogação da vigência da lei 
5.346, de 11/12/2008, e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça do Rio anula eleições para presidente do Vasco da Gama 

 Corregedor instaura sindicância para apurar vazamento de informações sigilosas de 
processos do candidato Jair Bolsonaro 

 Light não poderá vincular transferência de titularidade a pagamento de débitos de 
terceiros 

 Mutirão de mediação dos planos Collor, Verão e Bresser é oportunidade para os 
poupadores 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida prisão de ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras condenado na 
Lava-Jato 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-172-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9512.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0fe94c54db6a3c28832583130071fc92
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5876866
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5876841
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5876841
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/5876461
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/5876461
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5875467
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5875467
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391205
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391205


 

 Ministro determina que depoimentos de testemunhas em processo de cassação de 
prefeito sejam públicos 

 STF referenda liminar que afastou competência da Justiça do Trabalho para autorizar 
trabalho artístico de menores 

 Ministro autoriza ex-presidente Lula a ser entrevistado pela imprensa 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Desigualdade econômica entre as partes não basta para anular cláusula de eleição de 
foro 

 Data mais favorável ao beneficiário de seguro de vida prevalece quando houver 
divergência 

 Indeferida liminar para suspender efeitos de condenação criminal do ex-governador 
Garotinho 

 Negado pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso do ex-governador Anthony 
Garotinho 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Quando a Justiça vai de ônibus para ser mais rápida 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Suspensão de Prazos 

 
Atualizamos o Informativo de Suspensão de Prazos Processuais e de Expediente 
Forense com o Ato Executivo TJ 206/2018 que suspendeu as atividades e prazos 
processuais na 6ª Vara Cível da Comarca de Volta Redonda no dia 24/09/2018. 

 
Para consultar o Informativo, acesse: Banco do Conhecimento > Informativo de 
Suspensão de Prazos e de Expediente Forense > Suspensão de Prazos 1ª e 2ª 
Instância > 2018. 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391181
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391181
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391020
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391020
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=391098
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Desigualdade-econômica-entre-as-partes-não-basta-para-anular-cláusula-de-eleição-de-foro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Desigualdade-econômica-entre-as-partes-não-basta-para-anular-cláusula-de-eleição-de-foro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Data-mais-favorável-ao-beneficiário-de-seguro-de-vida-prevalece-quando-houver-divergência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Data-mais-favorável-ao-beneficiário-de-seguro-de-vida-prevalece-quando-houver-divergência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indeferida-liminar-para-suspender-efeitos-de-condenação-criminal-do-ex–governador-Garotinho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indeferida-liminar-para-suspender-efeitos-de-condenação-criminal-do-ex–governador-Garotinho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-atribuição-de-efeito-suspensivo-a-recurso-do-ex–governador-Anthony-Garotinho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-atribuição-de-efeito-suspensivo-a-recurso-do-ex–governador-Anthony-Garotinho
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87720-quando-a-justica-vai-de-onibus-para-ser-mais-rapida
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2018.pdf


 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0116896-66.1996.8.19.0001 - Rel. Des. Cláudio Dell’Orto - j. 26/09/2018 e p. 
27/09/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 171                   Divulgado em 27/09/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.511, de 26/09/2018 - Altera o Decreto nº 8.616, de 29/12/2015, 
e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Mulher que matou empresária com estilete após briga de trânsito é condenada a 20 
anos 

 Gilberto Gil ganha ação contra Alexandre Frota 

 Caso Amarildo: Justiça condena terceiro PM acusado no esquema de depoimentos 
falsos 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004455D38D0AD85B2197A2B775824B1858EC5090517025D
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-171-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9511.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5873661
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5873661
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5872265
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5872035
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5872035


 

 STF mantém normas que preveem cancelamento de título eleitoral por falta de 
biometria 

 Ministro suspende efeitos de acórdão sobre índices de correção de dívidas da Fazenda 
Pública 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Terceira Seção aprova súmula sobre livramento condicional 

 Ações penais sobre contrabando são de competência da Justiça Federal 

 Consumidor pode rescindir contrato sem encargos por discordar da velocidade mínima 
do serviço NET Vírtua 

 Sexta Turma rejeita fundamento de registro inaudível de provas e afasta nulidade de 
sessão do júri 

 Quando devedor tem posse direta sobre imóvel, credor fiduciário não responde por 
despesas condominiais 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Estão abertas as inscrições para 1º Seminário Bacenjud 

 Seminário: Envolvimento da advocacia é essencial para a política de mediação 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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). 

 

 Processo nº 0010877-04.2017.8.19.0000 - Des. Bernardo Moreira Garcez 
Neto 

 Processo nº 0061190-66.2017.8.19.0000 - Des. Luiz Zveiter 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390875
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390875
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390870
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390870
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-aprova-súmula-sobre-livramento-condicional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ações-penais-sobre-contrabando-são-de-competência-da-Justiça-Federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Consumidor-pode-rescindir-contrato-sem-encargos-por-discordar-da-velocidade-mínima-do-serviço-NET-Vírtua
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Consumidor-pode-rescindir-contrato-sem-encargos-por-discordar-da-velocidade-mínima-do-serviço-NET-Vírtua
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-rejeita-fundamento-de-registro-inaudível-de-provas-e-afasta-nulidade-de-sessão-do-júri
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-rejeita-fundamento-de-registro-inaudível-de-provas-e-afasta-nulidade-de-sessão-do-júri
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quando-devedor-tem-posse-direta-sobre-imóvel,-credor-fiduciário-não-responde-por-despesas-condominiais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quando-devedor-tem-posse-direta-sobre-imóvel,-credor-fiduciário-não-responde-por-despesas-condominiais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87715-estao-abertas-as-inscricoes-para-1-seminario-bacenjud
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87716-seminario-envolvimento-da-advocacia-e-essencial-para-a-politica-de-mediacao
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf


 

 Processo nº 0026272-70.2016.8.19.0000 - Des. Claudio Brandão de Oliveira 

 Processo nº 0003446-21.2014.8.19.0000 - Des. Gizelda Leitão Teixeira 

 Processo nº 0047316-29.2008.8.19.0000 (2008.007.00016) - Des. Elisabete 
Filizzola Assunção 

 Processo nº 0061534-47.2017.8.19.0000 - Des. Antonio Carlos Nascimento 
Amado 

 Processo nº 0066367-45.2016.8.19.0000 - Des. Custodio de Barros Tostes 
 

Consulte a tabela completa no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Jurisprudência > Inconstitucionalidades Indicadas > 2018 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0277317-29.2016.8.19.0001 - Relª. Desª. Claudia Telles - j. 25/09/2018 e p. 27/09/2017 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 170                   Divulgado em 26/09/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8120, de 25/09/2018 - Regulamenta a manifestação cultural nas 
estações de barcas, trens e metrô no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá 
outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8116, de 25/09/2018 - Altera a lei nº 3.898, de 19/07/2002, para 
obrigar as instituições financeiras localizadas no Estado do Rio de Janeiro a dispor 
de um caixa eletrônico adaptado para pessoas com deficiência física, com mobilidade 
reduzida, deficiência visual. 

 

https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A8D87E0EF375C83C1CAAC68B951E7CA5C509040B4215
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-170-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0fe94c54db6a3c28832583130071fc92
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c0994d0ca48e98158325831400687d02


 

 Lei Estadual nº 8115, de 25/09/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 
mapas táteis e informações em BRAILLE nos locais que se especifica e dá outras 
providências. 

 

 Lei Estadual nº 8114, de 25/09/2018 - Dispõe sobre o pagamento de contas vencidas 
em qualquer banco. 

 

 Lei Estadual nº 8113, de 20/09/2018 - Cria o Estatuto Estadual da Liberdade Religiosa e 

dá outras providências. 
 

 Lei Estadual nº 8112, de 20/09/2018 - Altera a lei nº 2.174, de 28/10/1993, para 
determinar a criação de espaço reservado nos estádios, ginásios esportivos, parques 
aquáticos e similares para pessoas com deficiência que necessitem de cadeira de rodas 
para se locomover. 

 

 Lei Estadual nº 8111, de 20/09/2018 - Autoriza o poder executivo a providenciar junto 
às concessionárias de serviços públicos de transportes de passageiros metroviário e 
ferroviário a instalação de mapas em todas as estações indicando as que possuem 
acessibilidade através do símbolo internacional de acesso. 

 

 Lei Estadual nº 8110, de 20/09/2018 - Institui o programa educacional de prevenção 
ao uso abusivo de álcool e outras drogas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e 
dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8108, de 20/09/2018 - Dispõe acerca da compilação de dados, 
produção e divulgação de estatísticas sobre a violência contra as pessoas idosas no 
Estado do Rio de Janeiro, na forma que especifica. 

 

 Lei Estadual nº 8107, de 20/09/2018 - proíbe o uso de gases inflamáveis para 
preenchimento de balões destinados ao uso recreativo ou decorativo no Estado do 
Rio de Janeiro 

 

 Lei Estadual nº 8106, de 20/09/2018 - Obriga as escolas do sistema estadual de 
ensino do estado do rio de janeiro a realizarem, no ensino médio, atividades 
destinadas à orientação profissional, nos períodos que menciona. 

 

 Lei Estadual nº 8104, de 20/09/2018 - Dispõe sobre a divulgação, em estabelecimentos 
de saúde, dos direitos dos usuários, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0b5aefa31b1c3c418325831400680457
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e36215b5a7b54509832583140067c55c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d11bd9b8c07bac4d8325831400675064
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/de39a1247bcd2de68325831300742d53
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/424fbd962fb2efab832583130073eaf1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/13633f938c449721832583130073b14a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f62e4481122787638325831300733eca
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/86262754e27b189a832583130072cf0a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2cab43ea8f1d993f832583130072891f
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2df9821b45d1fbef8325831300724303


 

 Lei Estadual nº 8103, de 20/09/2018 - Altera a lei 4.397, de 17/09/2004, que dispõe 
sobre a instalação de dispositivos hidráulicos visando o controle e a redução do 
consumo de água e adota outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8102, de 20/09/2018 - Dispõe sobre a proibição do uso de hidróxido de 
amônio em alimentos no âmbito do estado do rio de janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8101, de 20/09/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de 
trava-queda retrátil acoplado à trava de segurança nos brinquedos instalados em 
parques de diversões e eventos de entretenimento no âmbito do estado do rio de 
janeiro. 

 

 Lei Complementar Estadual nº 182, de 20/09/2018 - Dispõe sobre a redução de multa e 

de juros de mora, no caso de pagamentos em parcela única ou mais de uma parcela, de 

créditos tributários relativos ao ICMS, na forma que especifica, de acordo com o 
autorizado no Convênio ICMS 75/18. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Prefeitura de Araruama deve se eximir de pagar cachês de artistas em festival de 
música 

 TJRJ e Vivo firmam convênio que trará economia e celeridade ao Judiciário 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida prisão preventiva de acusado de ser operador financeiro de ex-prefeito de 
Cabedelo (PB) 

 Projeto VICTOR do STF é apresentado em congresso internacional sobre tecnologia 

 2ª Turma confirma validade de lei de Campina Grande (PA) que proíbe a conferência de 
mercadorias na saída de empresas 

 2ª Turma impõe recolhimento domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica a ex-diretor de 
Engenharia da Dersa 

 Atipicidade em audiência de custódia não impede oferecimento de denúncia pelos 
mesmos fatos 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7ed0cd4f288536258325831300713c17
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8dfae4152c0681f58325831300701de9
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0fe7e5ac30abb37e83258313006fc2ab
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2fdeef5ee46db1888325798200760228
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5869645
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5869645
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5869425
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390852
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390852
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390818
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390732
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390732
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390728
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390728
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390727
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390727


 

 2ª Turma garante à defesa de Geddel acesso a material apreendido em apartamento 
em Salvador 

 1ª Turma determina imediato cumprimento da condenação do senador Acir Gurgacz 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Falta de edital com relação de credores na imprensa oficial pode gerar nulidade 

 Usufruto de imóvel instituído para prejudicar um dos cônjuges pode ser objeto de 
partilha 

 Pleno elege ministros Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi para o CJF 

 Pesquisa Pronta aborda responsabilidade de estabelecimento em casos de assalto a 
cliente 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Corregedor defende uniformização da jurisprudência sobre agronegócio 

 Dias Toffoli defende superar cultura do litígio por meio da mediação 

 Toffoli destaca papel do CNJ para a incorporação de avanços tecnológicos na Justiça 

 Justiça em Números: tempo de acervo caiu em 2017 com julgamento de casos antigos 

 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças, bem como ao link para andamento processual. 

 
Para pesquisar, basta acessar o portal Institucional em Banco do Conhecimento / 
Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto ou pelo número do processo. 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390722
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390722
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390720
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-edital-com-relação-de-credores-na-imprensa-oficial-pode-gerar-nulidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Usufruto-de-imóvel-instituído-para-prejudicar-um-dos-cônjuges-pode-ser-objeto-de-partilha
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Usufruto-de-imóvel-instituído-para-prejudicar-um-dos-cônjuges-pode-ser-objeto-de-partilha
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pleno-elege-ministros-Antonio-Carlos-Ferreira-e-Marco-Buzzi-para-o-CJF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pesquisa-Pronta-aborda-responsabilidade-de-estabelecimento-em-casos-de-assalto-a-cliente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pesquisa-Pronta-aborda-responsabilidade-de-estabelecimento-em-casos-de-assalto-a-cliente
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87714-corregedor-defende-uniformizacao-da-jurisprudencia-sobre-agronegocio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87713-dias-toffoli-defende-superar-cultura-do-litigio-por-meio-da-mediacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87709-toffoli-destaca-papel-do-cnj-para-a-incorporacao-de-avancos-tecnologicos-na-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87704-justica-em-numeros-tempo-de-acervo-caiu-em-2017-com-julgamento-de-casos-antigos
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


 

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 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0182269-77.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt - j. 
19/09/2018 e p. 26/09/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 12 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 169                   Divulgado em 25/09/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.718, de 24/09/2018 - Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 07/12/1940 
(Código Penal), para tipificar os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena 
de estupro, tornar pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a 
liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável, estabelecer causas de 
aumento de pena para esses crimes e definir como causas de aumento de pena o 
estupro coletivo e o estupro corretivo; e revoga dispositivo do Decreto-Lei nº 3.688, de 
03/10/1941 (Lei das Contravenções Penais). 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-170-2018.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000012&Version=1.0.3.56
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-169-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13718.htm


 

 

 Lei Federal nº 13.716, de 24/09/2018 - Altera a Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para assegurar atendimento educacional ao 
aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou 
domiciliar por tempo prolongado. 

 

 Lei Federal nº 13.715, de 24/09/2018 - Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 07/12/1940 
(Código Penal), a Lei nº 8.069, de 13/07/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e 
a Lei nº 10.406, de 10/01/2002 (Código Civil), para dispor sobre hipóteses de perda do 
poder familiar pelo autor de determinados crimes contra outrem igualmente titular do 
mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. 

 

 Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018 - Reserva às pessoas com deficiência 
percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em 
processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Conclusões das investigações do caso do 3º Juizado Cível de Duque de Caxias 

 TJRJ realiza primeira mediação por aplicativo da capital 

 Estado do Rio vai indenizar pela demora dos bombeiros 

 Justiça condena Google a remover conteúdo que difamou Marielle 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Relator nega nulidade de ação penal em que promotor de justiça de SP foi condenado 
por sonegação de documento 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13716.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13715.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9508.htm
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5868875
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5868536
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5868093
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5867548
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390556
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390556


 

 Homem condenado por porte de 21 kg de crack mesmo sem laudo definitivo não 
consegue habeas corpus 

 Cessão do direito litigioso antes da citação não afasta legitimidade ativa 

 Advogados devem figurar no polo passivo de ação rescisória baseada em ofensa à 
coisa julgada 

 Multa máxima para cancelar pacote a menos de 29 dias da viagem deve ser de 20%, 
decide Terceira Turma 

 Mantida condenação por improbidade do deputado federal Luiz Carlos Caetano 

 MP pode usar dados bancários enviados pela Receita, sem autorização judicial, após 
processo administrativo 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Hipóteses de perda do poder familiar são ampliadas 

 Deficientes em concursos: decreto detalha regras de participação 

 CNJ e OAB debatem mediação para reduzir judicialização 

 Henrique Ávila é reconduzido ao cargo de conselheiro do CNJ 

 Toffoli, no Planalto, sanciona lei que amplia proteção a mulheres e vulneráveis 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco do Conhecimento: 619.777 acessos em agosto de 2018 

 
O Banco do Conhecimento é composto precipuamente por jurisprudência do TJERJ, 
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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0033656-16.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes - j. 
20/09/2018 e p. 25/09/2018 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homem-condenado-por-21-kg-de-crack-mesmo-sem-laudo-definitivo-não-consegue-habeas-corpus
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homem-condenado-por-21-kg-de-crack-mesmo-sem-laudo-definitivo-não-consegue-habeas-corpus
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cessão-do-direito-litigioso-antes-da-citação-não-afasta-legitimidade-ativa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Advogados-devem-figurar-no-polo-passivo-de-ação-rescisória-baseada-em-ofensa-à-coisa-julgada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Advogados-devem-figurar-no-polo-passivo-de-ação-rescisória-baseada-em-ofensa-à-coisa-julgada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Multa-máxima-para-cancelar-pacote-a-menos-de-29-dias-da-viagem-deve-ser-de-20%25,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Multa-máxima-para-cancelar-pacote-a-menos-de-29-dias-da-viagem-deve-ser-de-20%25,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-por-improbidade-do-deputado-federal-Luiz-Carlos-Caetano
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/MP-pode-usar-dados-bancários-enviados-pela-Receita,-sem-autorização-judicial,-após-esgotamento-da-via-administrativa-fiscalizatória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/MP-pode-usar-dados-bancários-enviados-pela-Receita,-sem-autorização-judicial,-após-esgotamento-da-via-administrativa-fiscalizatória
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87694-hipoteses-de-perda-do-poder-familiar-sao-ampliadas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87695-deficientes-em-concursos-decreto-detalha-regras-de-participacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87696-cnj-e-oab-debatem-mediacao-para-reduzir-judicializacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87692-henrique-avila-e-reconduzido-ao-cargo-de-conselheiro-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87691-toffoli-no-planalto-sanciona-lei-que-amplia-protecao-a-mulheres-e-vulneraveis
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004803467BE2308B0F7AE8E0EB4562FDB1CC509023F1616


 

 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 168                   Divulgado em 24/09/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.507, de 21/09/2018 - Dispõe sobre a execução indireta, mediante 
contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas 

pela União. 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Atleta de tchoukball é indenizado por mala extraviada 

 Caso Jandyra: condenados outros três integrantes de quadrilha de aborto 

 Secretaria de Cultura do Rio será despejada 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Não cabe ao Judiciário dispensar concursado de exame psicotécnico, reafirma STF 

 ADI contra norma do Rio de Janeiro que estabelece normas ao setor de asfaltos terá 
rito abreviado 

 Ministro rejeita legitimidade de associações de distribuidores de veículos para ajuizar 
ADI 

 Ministro suspende processo de cassação do prefeito de Tauá (CE) 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-168-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9507.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5866179
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5865596
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5864891
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390451
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390413
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390413
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390410
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390410
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390401


 

 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Terceira Turma não reconhece legitimidade de acionistas minoritários para anular 
deliberações de assembleias gerais ordinárias do Banco Bandeirantes 

 Terceira Turma reconhece cobrança ilegal de tarifas como interesse individual 
homogêneo e manda divulgar sentença coletiva na internet 

 Parte deve ser intimada para preparo do recurso quando houver indeferimento da 
assistência judiciária gratuita 

 Devolução de valor recebido a mais por servidor deve se dar por desconto na 
remuneração 

 Plantando em terra alheia: as controvérsias jurídicas sobre arrendamento rural 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Virtualização da Justiça mantém tendência histórica de crescimento 

 Em outubro, workshop sobre repercussão geral e demandas repetitivas 

 CNJ Serviço: o que é “incidente de insanidade mental”? 

 Conselheiro apresenta Política de Solução Digital para Dívida Ativa 

 Corregedor: pessoas com deficiência devem sentir-se participativas da sociedade 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. Atualizamos a Página do Desembargador Luiz Zveiter, com o 
julgado no Processo Administrativo nº 0022115-83.2018.8.19.0000 (2018.240.00003) - 
Julgamento: 23/07/2018, que acolheu a proposta de cancelamento da súmula Nº 182 do 
TJERJ. 

 
Ementa: 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-não-reconhece-legitimidade-de-acionistas-minoritários-para-anular-deliberações-de-assembleias-gerais-ordinárias-do-Banco-Bandeirantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-não-reconhece-legitimidade-de-acionistas-minoritários-para-anular-deliberações-de-assembleias-gerais-ordinárias-do-Banco-Bandeirantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-cobrança-ilegal-de-tarifas-como-interesse-individual-homogêneo-e-manda-divulgar-sentença-coletiva-na-internet
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-cobrança-ilegal-de-tarifas-como-interesse-individual-homogêneo-e-manda-divulgar-sentença-coletiva-na-internet
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Parte-deve-ser-intimada-para-preparo-do-recurso-quando-houver-indeferimento-da-assistência-judiciária-gratuita
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Parte-deve-ser-intimada-para-preparo-do-recurso-quando-houver-indeferimento-da-assistência-judiciária-gratuita
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Devolução-de-valor-recebido-a-mais-por-servidor-deve-se-dar-por-desconto-na-remuneração
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Devolução-de-valor-recebido-a-mais-por-servidor-deve-se-dar-por-desconto-na-remuneração
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Plantando-em-terra-alheia:-as-controvérsias-jurídicas-sobre-arrendamento-rural
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87678-virtualizacao-da-justica-mantem-tendencia-historica-de-crescimento
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87679-em-outubro-workshop-sobre-repercussao-geral-e-demandas-repetitivas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87680-cnj-servico-o-que-e-incidente-de-insanidade-mental
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87683-conselheiro-apresenta-politica-de-solucao-digital-para-divida-ativa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87682-corregedor-pessoas-com-deficiencia-devem-sentir-se-participativos-da-sociedade
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-luiz-zveiter


 

PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A REQUERIMENTO DO CENTRO 
ESTUDOS E DEBATES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO - CEDES. PROPOSIÇÃO DE CANCELAMENTO DO VERBETE SUMULAR 
Nº 182, DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES 
PROMOVIDAS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVA SISTEMÁTICA 
PREVISTA NO ARTIGO 85, §§ 3º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, 
QUE ESTABELECE COMO REGRA QUE OS HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA SERÃO FIXADOS COM BASE EM PERCENTUAIS PREVIAMENTE 
ESTABELECIDOS, SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO 
ECONÔMICO OBTIDO, OU, NA SUA AUSÊNCIA, SOBRE O VALOR DA CAUSA. 
APENAS EXCEPCIONALMENTE, QUANDO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O 
PROVEITO ECONÔMICO, OU AINDA, QUANDO FOR BAIXO O VALOR DA CAUSA, 
SERÁ ADMITIDO O CRITÉRIO DA EQUIDADE, NOS TERMOS DO §8º DO CITADO 
DISPOSITIVO LEGAL. ENUNCIADO QUE NÃO ENCONTRA COMPATIBILIDADE COM 
A ORDEM PROCESSUAL VIGENTE. ACOLHIMENTO DA PROPOSTA DE 
CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 182, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA 
PREDOMINANTE DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0030067-14.2017.8.19.0206 - Rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos - j. 
19/09/2018 e p. 24/09/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 167                   Divulgado em 21/09/2018 
 
 
 

COMUNICADO 

 
Comunicamos que foi publicado em 18/09/2018, o acórdão do julgamento do processo 

nº 0022115-83.2018.8.19.0000, concernente ao cancelamento do Enunciado nº 182, 
da Súmula de Jurisprudência Predominante do TJERJ.. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045D5AF5A389BE84B7647496CA0E9F27E8C50901033A41
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-167-2018.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000426CF0E3602C4C23396F2CB1CFC0EF4E0C50841392934
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000426CF0E3602C4C23396F2CB1CFC0EF4E0C50841392934
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201824000003


 

 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Desembargador Sergio Cavalieri dará palestra sobre Tribunais de Contas na EMERJ 

 Desembargador fala sobre voto eletrônico na ABI 

 Fórum de Nova Iguaçu realizará primeiro casamento comunitário 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Negada anulação de interceptações telefônicas em inquérito contra delegado do PR 

 STF mantém decisão que determinou à Caixa correção monetária de saldos do FGTS 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Jurisprudência em Teses aborda compra e venda de bens imóveis 

 Segunda Turma rejeita fato consumado e mantém embargo de restaurante em praia no 
RN 

 Decisão da Quarta Turma permite que Apple continue a usar marca iPhone no Brasil 

 Ministro Noronha diz que é hora de superar críticas ao novo CPC em favor do direito 
material 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Comissões para inclusão de deficientes atuam em 90 tribunais 

 Cartórios debatem como adotar práticas de mediação e conciliação 

 CNJ terá 5 plenárias e 4 virtuais até o final do ano 

 Maria da Penha: manual de gestão de juizados já está atualizado 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5860167
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5859961
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5855894
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390393
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390299
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Jurisprudência-em-Teses-aborda-compra-e-venda-de-bens-imóveis
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-rejeita-fato-consumado-e-mantém-embargo-de-restaurante-em-praia-no-RN
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-rejeita-fato-consumado-e-mantém-embargo-de-restaurante-em-praia-no-RN
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisão-da-Quarta-Turma-permite-que-Apple-continue-a-usar-marca-iPhone-no-Brasil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-Noronha-diz-que-é-hora-de-superar-críticas-ao-novo-CPC-em-favor-do-direito-material
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-Noronha-diz-que-é-hora-de-superar-críticas-ao-novo-CPC-em-favor-do-direito-material
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87677-comissoes-para-inclusao-de-deficientes-atuam-em-90-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87672-cartorios-debatem-como-adotar-praticas-de-mediacao-e-conciliacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87673-cnj-tera-5-plenarias-e-4-virtuais-ate-o-final-do-ano
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87668-maria-da-penha-manual-de-gestao-de-juizados-ja-esta-atualizado


 

 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Coletânea dos Atos Oficiais do PJERJ 

 
Atualizamos a compilação de normas selecionadas por temas de interesse precípuo 
das serventias da Corregedoria Geral da Justiça, organizada a partir de pesquisa 
desenvolvida pelo MM. Dr. Juiz de Direito FABIO PORTO do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
Seguem os principais títulos da referida Coletânea: 

 
Estrutura e Funcionamento 
Fiscalização e Disciplina 
Serventias Judiciais 
Serventias Extrajudiciais 
Matéria de Pessoal 
Pareceres e Decisões Administrativas 
Grupo Emergencial de Auxílio Programado - GEAP 
Grupo Regional Especial de Apoio Cartório - GREAC 
Escola de Administração Judiciária - ESAJ 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0022115-83.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Luiz Zveiter - j. 23/07/2018 e p. 18/09/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 166                   Divulgado em 20/09/2018 
 
 

https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000426CF0E3602C4C23396F2CB1CFC0EF4E0C50841392934
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-166-2018.pdf


 

 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça suspende CPI da Câmara contra fornecedora de água de Resende 

 Justiça ouve testemunhas no processo envolvendo acusados de disputa do tráfico na 
Rocinha 

 Começam os depoimentos de testemunhas no caso da brasileira morta na Austrália 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro nega nulidade de ação penal na Justiça estadual contra indígenas 

 STF decide que servidor transferido pela administração pode matricular-se em 
universidade pública 

 Partidos questionam no Supremo medida provisória do saneamento básico 

 Rejeitado HC de condenado pela morte de jornalista de Teresina (PI) em colisão de 
trânsito 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Magistratura deve ser cautelosa no uso das redes sociais, diz corregedor nacional 

 Falta de assinatura original nas razões recursais é vício sanável, decide Terceira Turma 

 Mantida indenização de R$ 200 mil para mulher que ficou com sequelas após cirurgia 
plástica 

 Empresa intermediária não tem de compor polo passivo em ação de usuário contra 
operadora de plano de saúde coletivo 

 AREsp: Corte Especial mantém necessidade de impugnação de todos os fundamentos 
da decisão agravada 

 Afastada necessidade de filiação a associação para execução individual em mandado 
de segurança coletivo 

 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5851727
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5849988
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5849988
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5850260
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390265
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390178
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390178
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390159
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390154
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390154
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Magistratura-deve-ser-cautelosa-no-uso-das-redes-sociais,-diz-corregedor-nacional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-assinatura-original-nas-razões-recursais-é-vício-sanável,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-de-R$-200-mil-para-mulher-que-ficou-com-sequelas-após-cirurgia-plástica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-de-R$-200-mil-para-mulher-que-ficou-com-sequelas-após-cirurgia-plástica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-intermediária-não-tem-de-compor-polo-passivo-em-ação-de-usuário-contra-operadora-de-plano-de-saúde-coletivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-intermediária-não-tem-de-compor-polo-passivo-em-ação-de-usuário-contra-operadora-de-plano-de-saúde-coletivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/AREsp:-Corte-Especial-mantém-necessidade-de-impugnação-de-todos-os-fundamentos-da-decisão-agravada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/AREsp:-Corte-Especial-mantém-necessidade-de-impugnação-de-todos-os-fundamentos-da-decisão-agravada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-necessidade-de-filiação-a-associação-para-execução-individual-em-mandado-de-segurança-coletivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-necessidade-de-filiação-a-associação-para-execução-individual-em-mandado-de-segurança-coletivo


 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste E. 

Tribunal de Justiça. Informamos que a página do Desembargador Juarez Fernandes 
Folhes foi atualizada com os acórdãos abaixo relacionados: 

 
 APELAÇÃO 0011830-69.2016.8.19.0204 - Julgamento: 14/08/2018 - DÉCIMA 

NONA CÂMARA CÍVEL 
APELAÇÃO. CONTA CONJUNTA ENTRE CONJUGES ABERTA DURANTE O 
CASAMENTO. DIVÓRCIO. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PELA EX CONJUGE 
MULHER SEM CONHECIMENTO, MUITO MENOS ANUÊNCIA, DO COTITULAR. 
FRUSTRADO NA TENTATIVA DE EXCLUIR A EX-ESPOSA DA CONTA, O EX-
ESPOSO AJUIZA CONTRA ELA E O BANCO AÇÃO VISANDO EXCLUÍ-LA DA 
CONTA-CONJUNTA, ALÉM DE SER RESSARCIDO DE PREJUÍZOS MORAIS E 
MATERIAIS POR OPERAÇÕES FINANCEIRAS FEITAS POR ELA SEM SUA 
ANUÊNCIA E EM BENEFÍCIO EXCLUSIVO DELA... 

 
 APELACAO / REMESSA NECESSARIA 0051314-52.2015.8.19.0002 - Julgamento: 

15/05/2018 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL 
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORA DO 
MUNICÍPIO DE NITERÓI ADMITIDA EM 16/06/1986 NO REGIME CELETISTA NA 
NITER (NITERÓI TERMINAIS RODOVIÁRIOS), PASSANDO PARA A CONDIÇÃO DE 
ESTATUTÁRIA EM 01/07/1988, NA FUNÇÃO DE ENGENHEIRA. ALEGA QUE EM 
31/12/1996, O ARTIGO 14 DA LEI MUNICIPAL 1565 GARANTIU O DIREITO À 
INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO A TODO SERVIDOR QUE CUMPRISSE OS 
REQUISITOS LEGAIS. ADUZ QUE EXERCEU NA EMUSA CARGO DE CONFIANÇA 
NO PERÍODO DE 01/02/1995 ATÉ 06/01/1997, DE FORMA QUE FAZ JUS À 
PERCEPÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DE VANTAGEM PESSOAL. ALEGA QUE EM 
26/09/2003 INGRESSOU COM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E EM 20/05/2009 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE NITERÓI RECONHECEU SEU 
DIREITO À INCORPORAÇÃO, AFIRMANDO QUE "A REQUERENTE TEM DIREITO 
À INCORPORAÇÃO DE 1/8 DO SÍMBOLO CC-4, QUE CORRESPONDE AO CARGO 
DE CHEFE DE SETOR NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO." 

 
 AGRAVO DE INSTRUMENTO 0026429-72.2018.8.19.0000 - Julgamento: 

21/08/2018 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER. PRETENSÃO AUTORAL DE CONCESSÃO, EM SEDE DE TUTELA 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/juarez-fernandes-folhes
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/juarez-fernandes-folhes
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=9714
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=9714
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=9714
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=9714
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=9714
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=9714


 

ANTECIPADA, DE PLANO DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO. TUTELA ANTECIPADA 
CONCEDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE 
ALEGA QUE A DECISÃO GUERREADA O LEVARÁ À RUÍNA, INVIABILIZANDO POR 
COMPLETO A GESTÃO DA COISA PÚBLICA. ARGUMENTA QUE NO MOMENTO 
AGUARDA-SE O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA N.0008920-
13.2016.8.19.0061, QUE TRATA DA MATÉRIA OBJETO DESTA LIDE, PELO QUE, 
ENTENDE DEVA SE AGUARDAR A DECISÃO... 

 
A página do Desembargador Juarez Fernandes Folhes pode ser consultada no seguinte 
caminho: Banco do Conhecimento > jurisprudência > Acórdãos Selecionados por 
Desembargador. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0121854-60.2017.8.19.0001; 0065072-36.2017.8.19.0000 e 0066343-80.2017.8.19.0000 
- Relª. Desª. Myriam Medeiros da Fonseca Costa - j. 13/06/2018 e p. 20/06/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 165                   Divulgado em 19/09/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJ do Rio condena Estado a indenizar vítima de incêndio no Hospital Pedro II 

 Greeanpeace do Brasil é condenada por cobranças indevidas de doação 

 Miliciano Orlando Curicica responderá por crime em Jacarepaguá 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/juarez-fernandes-folhes
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000408E3ECC8FC5C3B5BA3A3F57D4C0C9E4DC5083A3B1B30
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043B6281C2069E6BEBD4C951B87A8226E1C5082D126433
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.002.82362
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-165-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5850545
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5849676
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5848558


 

 

 Mantida execução da pena de ex-vice-presidente da Mendes Júnior condenado na 
Lava-Jato 

 2ª Turma absolve senador Renan Calheiros (MDB/AL) da acusação de peculato 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Não compete ao Judiciário avaliar condições financeiras do plano de recuperação 
aprovado pelos credores 

 Segurança jurídica leva Primeira Turma a manter efeitos de decisão do TJRJ que 
suspendeu prazos processuais durante greve 

 Execução de mandado de segurança em favor de anistiado só inclui juros e correção 
com previsão expressa 

 McDonald’s deve indenizar cliente por assalto à mão armada em drive-thru 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ pune desembargador por venda de sentença em plantão 
 
 
 

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 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390065
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390065
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=390062
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-compete-ao-Judiciário-avaliar-condições-financeiras-do-plano-de-recuperação-aprovado-pelos-credores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-compete-ao-Judiciário-avaliar-condições-financeiras-do-plano-de-recuperação-aprovado-pelos-credores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segurança-jurídica-leva-Primeira-Turma-a-manter-efeitos-de-decisão-do-TJRJ-que-suspendeu-prazos-processuais-durante-greve
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segurança-jurídica-leva-Primeira-Turma-a-manter-efeitos-de-decisão-do-TJRJ-que-suspendeu-prazos-processuais-durante-greve
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Execução-de-mandado-de-segurança-em-favor-de-anistiado-só-inclui-juros-e-correção-com-previsão-expressa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Execução-de-mandado-de-segurança-em-favor-de-anistiado-só-inclui-juros-e-correção-com-previsão-expressa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/McDonald’s-deve-indenizar-cliente-por-assalto-à-mão-armada-em-drive–thru
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87666-cnj-pune-desembargador-por-venda-de-sentenca-em-plantao


 

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. 

 
Na última atualização do Informativo de Suspensão de Prazos de 1ª e 2ª Instância, 
disponibilizamos o Ato Executivo TJ nº 201/2018, que suspendeu os prazos processuais 
dos processos físicos e eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, do Fórum da Comarca de 
Santo Antônio de Pádua, no dia 17 de setembro de 2018. Acesse a página no seguinte 
caminho: Banco do Conhecimento > Informativo de Suspensão de Prazos e de 
Expediente Forense. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0314477-59.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt - j. 
12/09/2018 e 19/09/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 24 
Ementário das Turmas Recursais nº 8 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 164                   Divulgado em 18/09/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2018.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041C904348588C8279164B13207177B212C50863230A26
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000024&Version=1.0.3.54
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2018000008&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-164-2018.pdf


 

 Lei Estadual nº 8099, de 17/09/2018 - Obriga as concessionárias de serviços públicos 
essenciais a informar em tempo real sobre interrupção de seus serviços. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Testemunhas vão depor no caso Cecília Haddad nesta quarta-feira, dia 19 

 TJRJ nega indenização para funcionário demitido por acessar facebook de cliente 

 Justiça decide manter arresto de imóvel da Candido Mendes 

 Varas da infância vão receber doações de campanha 

 Justiça estabelece, em audiência, acordo para quitação de precatórios de Volta 
Redonda de 2017 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Rejeitado trâmite de ADI por falta de legitimidade de associação autora do pedido 

 Mantido trâmite de PAD aberto pelo CNJ para investigar atuação de desembargador do 
TJ-SP 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Relator determina que Rio cumpra decisão do STJ e não comercialize camarotes sub 
judice do Maracanã 

 Informativo de Jurisprudência trata de modificação do nome civil por ocasião do 
casamento 

 Sindicato tem legitimidade para propor ação coletiva sobre cláusulas de cédulas de 
crédito rural individuais 

 Estrela não consegue indenização por redução de alíquota na importação de 
brinquedos 

 Falta de uma testemunha à leitura não basta para invalidar testamento 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2c1212c77d8fa200832582fd0058efd5
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5847736
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5847655
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5847805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5847312
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5845819
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5845819
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389947
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389945
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389945
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-determina-que-Rio-cumpra-decisão-do-STJ-e-não-comercialize-camarotes-sub-judice-do-Maracanã
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-determina-que-Rio-cumpra-decisão-do-STJ-e-não-comercialize-camarotes-sub-judice-do-Maracanã
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Informativo-de-Jurisprudência-trata-de-modificação-do-nome-civil-por-ocasião-do-casamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Informativo-de-Jurisprudência-trata-de-modificação-do-nome-civil-por-ocasião-do-casamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sindicato-tem-legitimidade-para-propor-ação-coletiva-sobre-cláusulas-de-cédulas-de-crédito-rural-individuais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sindicato-tem-legitimidade-para-propor-ação-coletiva-sobre-cláusulas-de-cédulas-de-crédito-rural-individuais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estrela-não-consegue-indenização-por-redução-de-alíquota-na-importação-de-brinquedos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estrela-não-consegue-indenização-por-redução-de-alíquota-na-importação-de-brinquedos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-uma-testemunha-à-leitura-não-basta-para-invalidar-testamento


 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Sessão plenária hoje, e virtual a partir do dia 20 
 Corregedorias gerais irão informar Corregedoria Nacional sobre inspeção ou correição 

 Dias Toffoli anuncia descentralização e transparência no CNJ 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência: 11.756 acessos em agosto de 2018 

 
Os Ementários de Jurisprudência do PJERJ, fonte de conhecimento e instrumento de 
pesquisa, são organizados pelo Serviço de Publicações Jurisprudenciais 
(DICAC/SEJUR), sob a supervisão da Comissão de Jurisprudência, presidida pelo 
Desembargador GILBERTO CAMPISTA GUARINO. Na seleção das decisões que vão 
compor os Ementários, dá-se preferência aos julgados mais relevantes, inovadores e 
controversos. 

 
A página dos Ementários de Jurisprudência teve 11.756 acessos em agosto de 2018, 
registrados pelo Google Analytics. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Ementários. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0003238-36.2016.8.19.0010 - Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo - j. 11/09/2018 e p. 
18/09/2018 

 
 
 

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

 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87653-sessao-ordinaria-traz-11-processos-e-virtual
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87652-corregedorias-gerais-irao-informar-corregedoria-nacional-sobre-inspecao-ou-correicao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87650-ministro-toffoli-promete-descentralizar-gestao-do-cnj
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/ementarios
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000495A31055D9CB49211EA73CAB98EA18B4C50861532123


 

 

Boletim SEDIF nº 163                   Divulgado em 17/09/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 “Rubinho” pode voltar a circular por galeria de Copacabana 

 Gustavo Direito assume cargo de juiz auxiliar do CNJ 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro Dias Toffoli apresenta a jornalistas prioridades de sua gestão 

 Ministro Gilmar Mendes revoga prisão temporária do ex-governador Beto Richa (PSDB) 

 Ministro nega suspensão de provimento do CNJ sobre manifestação de juízes em redes 
sociais 

 Ministro nega HC a ex-vereador de Niterói condenado por homicídio e associação 
criminosa 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Aval em nota promissória sem outorga conjugal é válido, mas ineficaz com relação ao 
cônjuge que não o consentiu 

 Ecad não poderá cobrar direitos autorais de músicas exibidas em salas da Cinemark 

 O Tribunal da Cidadania às voltas com a inelegibilidade 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-163-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5844901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5842765
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389887
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389808
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389801
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389801
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389782
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389782
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aval-em-nota-promissória-sem-outorga-conjugal-é-válido,-mas-ineficaz-com-relação-ao-cônjuge-que-não-o-consentiu
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aval-em-nota-promissória-sem-outorga-conjugal-é-válido,-mas-ineficaz-com-relação-ao-cônjuge-que-não-o-consentiu
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ecad-não-poderá-cobrar-direitos-autorais-de-músicas-exibidas-em-salas-da-Cinemark
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/O-Tribunal-da-Cidadania-às-voltas-com-a-inelegibilidade


 

 Ministro Toffoli preside primeira sessão plenária do CNJ 

 CNJ Serviço: como funcionam as inspeções da Corregedoria 

 CNJ dá parecer favorável à proposta orçamentária do Judiciário para 2019 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Edições Especiais dos Ementários de Jurisprudência 

 
O Ementário no formato de edição especial é composto por uma seleção de acórdãos e 
decisões monocráticas com julgados relevantes e inovadores desta Corte de Justiça. A 
referida edição apresenta um único tema e, em regra, é publicado anualmente. 

 
Foram publicadas quatro edições especiais que abordam os seguintes temas: 

 

 Responsabilidade Civil dos Provedores de Aplicações de Internet 

 Direito Ambiental 

 Direito do Consumidor 

 Violência Doméstica contra a Mulher 
 

As edições especiais estão disponíveis no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Publicações > Revistas > Ementário de Jurisprudência - Edições Especiais. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0048868-77.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Elton M. C. Leme - Dm 12/09/2018 e p. 
17/09/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 162                   Divulgado em 14/09/2018 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87641-ministro-toffoli-preside-primeira-sessao-plenaria-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87642-cnj-servico-como-funcionam-as-inspecoes-da-corregedoria
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87639-cnj-da-parecer-favoravel-a-proposta-orcamentaria-do-judiciario-para-2019
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/ementarios-de-jurisprudencia-edicoes-especias
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004ACEC602D9049752CCE61AFB2A0BC4D59C5085F5E272D
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-162-2018.pdf


 

 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Clarissa Garotinho é condenada a indenizar desembargador 

 Torcedor do Vasco é absolvido 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Liminar substitui por medidas cautelares prisão preventiva de pastores evangélicos 

 Ministro Dias Toffoli assume o STF propondo pacto entre os Poderes fundado no 
diálogo 

 Posse do ministro Dias Toffoli reúne autoridades dos Três Poderes 

 PGR e OAB ressaltam importância do Supremo para pacificação do país 

 Presidente da República destaca perfil pacificador do ministro Dias Toffoli 

 Ministro Roberto Barroso faz saudação em nome da Corte à Presidência do ministro 
Dias Toffoli 

 Dias Toffoli toma posse e é o mais jovem ministro a presidir o STF 

 Coral de crianças da LBV interpreta Hino Nacional na posse do ministro Dias Toffoli 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Banco de dados dos Repetitivos por Assunto é atualizado com três novos recursos 

 Poder geral de cautela autoriza juiz a suspender cumprimento de sentença diante de 
ação rescisória 

 Serviço de apoio aos advogados funcionará em um único lugar 

 Para Terceira Turma, limite de permanência em cadastro negativo deve ser contado do 
vencimento da dívida 

 Indeferidos habeas corpus do ex-governador Beto Richa e de sua esposa 

 Negado pedido de salvo-conduto ao ex-governador Anthony Garotinho 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5842955
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5841840
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389756
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389646
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389646
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389645
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389623
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389595
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389597
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389597
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389596
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389594
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Banco-de-dados-dos-Repetitivos-por-Assunto-é-atualizado-com-três-novos-recursos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Poder-geral-de-cautela-autoriza-juiz-a-suspender-cumprimento-de-sentença-diante-de-ação-rescisória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Poder-geral-de-cautela-autoriza-juiz-a-suspender-cumprimento-de-sentença-diante-de-ação-rescisória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Serviço-de-apoio-aos-advogados-funcionará-em-um-único-lugar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-limite-de-permanência-em-cadastro-negativo-deve-ser-contado-do-vencimento-da-dívida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-limite-de-permanência-em-cadastro-negativo-deve-ser-contado-do-vencimento-da-dívida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indeferidos-habeas-corpus-do-ex–governador-Beto-Richa-e-de-sua-esposa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-salvo–conduto-ao-ex–governador-Anthony-Garotinho


 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Maria da Penha: Justiça do Rio instala 2ª sala para vítimas em IML 

 Aplicativo do CNJ em Números dá acesso a processos do órgão 

 Enunciados dispõem sobre penalidades aos magistrados 

 Em posse, Toffoli defende Justiça mais próxima do cidadão e da realidade social 
 Recolhimento do valor da renda líquida excedente em cartórios passa a ser trimestral 

 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Súmula do TJERJ 
 

A página da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro disponibiliza os verbetes sumulares em ordem numérica, atualizada 
até o verbete nº 384, contendo também as informações sobre suspensão, cancelamento 
e alteração de verbetes sumulares. 

 
Acesse a página no Banco do Conhecimento: Consultas > Banco do Conhecimento > 
Jurisprudência > Súmulas. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0024951-29.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Antonio Eduardo Ferreira Duarte - j. 11/09/2018 
e p. 14/09/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 161                   Divulgado em 13/09/2018 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87625-violencia-domestica-justica-do-rio-instala-2-sala-para-vitimas-em-iml
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87630-aplicativo-do-cnj-em-numeros-da-acesso-a-processos-do-orgao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87631-enunciados-dispoem-sobre-penalidades-aos-magistrados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87632-em-posse-toffoli-defende-justica-mais-proxima-do-cidadao-e-da-realidade-social
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87629-recolhimento-do-valor-da-renda-liquida-excedente-em-cartorios-passa-a-ser-trimestral
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4837891/sumulas.pdf?=v03
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4837891/sumulas.pdf?=v03
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4837891/sumulas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-162-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-161-2018.pdf


 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Escolas poderão abordar questões de gênero na rede pública de ensino de Niterói 

 Márcio Garcia terá de indenizar fiador de academia de ginástica 

 Dois réus faltam à audiência, e juiz acelera processo do Caso Joanna 

 TJ do Rio realiza reunião sobre a dívida ativa de Petrópolis 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF realiza sessão solene de posse do ministro Dias Toffoli na Presidência nesta 
quinta-feira, às 17h 

 Ministra Cármen Lúcia é homenageada em sua última sessão como presidente do STF 

 STF nega recurso que pedia reconhecimento de direito a ensino domiciliar 

 STF reduz em 30% acervo de processos na gestão da ministra Cármen Lúcia 
 Questionadas leis do RJ e AM que proíbem teste com animais para indústria cosmética 

 STF lança versão do informativo de jurisprudência com resumo das decisões colegiadas 
de 2017 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Ação revisional de financiamento habitacional não impede execução da parte 
incontroversa da dívida 

 Quarta Turma passa a usar plataforma virtual para julgamento de recursos 

 Terceira Turma nega indenização por suposta violação de direitos autorais dos 
herdeiros do escultor Victor Brecheret 

 STJ condena Estado do Amazonas a indenizar vítimas da demora excessiva da Justiça 

 Primeira Seção esclarece tese sobre fornecimento de medicamento fora da lista do SUS 

 STJ restabelece ordem de prisão contra o empresário Deusmar de Queirós 

 Livro de Súmulas é atualizado e traz sete novos enunciados 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5840070
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5839298
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5839240
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5839050
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389552
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389552
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389497
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389496
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389495
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389491
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389481
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389481
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-revisional-de-financiamento-habitacional-não-impede-execução-da-parte-incontroversa-da-dívida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-revisional-de-financiamento-habitacional-não-impede-execução-da-parte-incontroversa-da-dívida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-passa-a-usar-plataforma-virtual-para-julgamento-de-recursos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-nega-indenização-por-suposta-violação-de-direitos-autorais-dos-herdeiros-do-escultor-Victor-Brecheret
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-nega-indenização-por-suposta-violação-de-direitos-autorais-dos-herdeiros-do-escultor-Victor-Brecheret
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-condena-Estado-do-Amazonas-a-indenizar-vítimas-da-demora-excessiva-da-Justiça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-esclarece-tese-sobre-fornecimento-de-medicamento-fora-da-lista-do-SUS
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-restabelece-ordem-de-prisão-contra-o-empresário-Deusmar-de-Queirós
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Livro-de-Súmulas-é-atualizado-e-traz-sete-novos-enunciados


 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Juiz brasileiro é homem, branco, casado, católico e pai 

 Inovações tecnológicas no CNJ: módulo criminal e Computação Cognitiva 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste E. 
Tribunal de Justiça. Atualizamos as seguintes páginas: 

 

 Des. Maria Inês da Penha Gaspar - Apelação 0014524-75.2016.8.19.0021 - 

Julgamento: 29/08/2018 - Vigésima Câmara Cível 
 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE NOIVADO. Versa a 
hipótese ação indenizatória, em que pretende a autora a condenação do réu ao 
pagamento dos danos materiais e morais, que alega ter sofrido, em virtude do súbito 
rompimento de noivado, por parte do demandado. O rompimento do noivado por um 
dos envolvidos consiste num exercício regular do direito, afigurando-se, outrossim, 
plenamente possível a manifestação de arrependimento por qualquer dos noivos antes 
de consumado o matrimônio. Na hipótese vertente, a autora aceitou, por livre e 
espontânea vontade, arcar com todas as despesas, relativas ao matrimônio, restando, 
outrossim, acordado entre as partes que o réu arcaria, unicamente, com a reforma da 
residência, na qual iriam morar após o casamento. Neste contexto, tem-se que após o 
rompimento do compromisso, deverão os nubentes arcar com sua respectiva parte no 
acordo, verbalmente feito entre os mesmos, absorvendo para si os gastos materiais 
eventualmente contraídos durante o noivado, não se afigurando razoável, in casu, 
atribuir a um ou a outro a responsabilidade por despesa não assumida, durante o 
relacionamento. Diante de tal assertiva, não se vislumbra, na espécie, qualquer atitude 
ilícita, por parte do demandado, que possa ensejar a pretendida indenização, sendo 
certo que, conforme reconhecido pela própria apelante, o réu não se comprometeu a 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87624-juiz-brasileiro-e-homem-branco-casado-catolico-e-pai
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87623-inovacoes-tecnologicas-no-cnj-modulo-criminal-e-computacao-cognitiva


 

arcar com nenhuma das despesas, ora reclamadas. Improcedência do pedido. 
Sentença mantida. Desprovimento da apelação. 

 

 Des. Fernando Cerqueira Chagas - Apelação 0025023-84.2010.8.19.0068 - 

Julgamento: 05/09/2018 - Décima Primeira Câmara Cível 
 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA E 
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGADA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 
MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO 
CRIADO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL 38/2002 COM A INSTITUIÇÃO DO 
PLANO DE MANEJO PELO DECRETO MUNICIPAL 119/2004. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. MUNICÍPIO, PRIMEIRO 
APELANTE, QUE REQUER A MAJORAÇAO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E 
AUTORA, SEGUNDA APELANTE, QUE PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DOS 
PEDIDOS INICIAIS. 1.Restrições ao direito de propriedade impostas por normas 
ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação 
indireta. 2.Ação de direito pessoal. Prescrição quinquenal. A restrição administrativa foi 
introduzida em 2002, razão pela qual, na ocasião do ajuizamento da presente demanda, 
em 2010, a pretensão indenizatória já se encontrava fulminada pela prescrição. 
3.Tampouco há de se acolher a tese de interrupção do prazo prescricional, pois quando 
do ajuizamento do processo administrativo perante a Prefeitura de Rio das Ostras, 
10/03/2009, o direito autoral, de igual forma, já se encontrava prescrito, considerando-

se como termo inicial a data do decreto (13/06/2002) que, ao criar a área de relevante 
interesse ecológico, impôs restrições administrativas ao uso. 4. As limitações 
administrativas esvaziaram, por completo, o conteúdo econômico do imóvel da autora, 
sendo-lhe vedado realizar construções de qualquer natureza. 5.Assim, foi retirada do 
proprietário a disponibilidade econômica da propriedade, razão pela qual não há como 
falar em ocorrência do fato gerador do IPTU, que corresponde exatamente à 
circunstância de o proprietário ou de quem faz suas vezes deter a disponibilidade 
econômica do imóvel. 6.Acolhimento do pedido de suspensão da cobrança do IPTU e 
de devolução dos valores cobrados e pagos, observada a prescrição quinquenal. 
7.Ônus sucumbenciais. Sucumbência recíproca. SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO 
PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. PRIMEIRO RECURSO PREJUDICADO. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0022873-62.2018.8.19.0000 - Relª. Desª. Denise Nicoll - j. 11/09/2018 e p. 12/09/2018 

 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048D1E9AE8E6C5762893971CBD6EA8CD27C5085F14375E


 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 160                   Divulgado em 12/09/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Concessão para a exploração do Complexo Maracanã é cancelada 

 Justiça indefere pedido de floristas para contratar seguranças armados no Cadeg 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Solenidade de posse altera funcionamento e acesso ao STF nesta quinta-feira (13) 

 Suspensos efeitos de decisão do STJ que determinou soltura de deputado condenado 

 Liminar autoriza retorno ao cargo a prefeito afastado de Mauá (SP) 

 Mantido ato do CNJ que determinou aos TJs a uniformização de abono de férias pago a 
magistrados 

 Ensino domiciliar é tema de Boletim de Jurisprudência Internacional 

 Rejeitada denúncia contra o deputado Jair Bolsonaro por incitação ao racismo 

 2ª Turma encerra ações penais sobre importação de pequena quantidade de sementes 
de maconha 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Aplicada prescrição decenal a ação em que herdeiros de mutuário falecido pleiteiam 
seguro habitacional 

 Uso exclusivo do imóvel obriga inventariante a pagar IPTU e condomínio, decide 
Terceira Turma 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-160-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5837144
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5835135
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389390
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389468
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389394
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389392
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389392
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389389
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389384
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389379
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389379
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aplicada-prescrição-decenal-a-ação-em-que-herdeiros-de-mutuário-falecido-pleiteiam-seguro-habitacional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aplicada-prescrição-decenal-a-ação-em-que-herdeiros-de-mutuário-falecido-pleiteiam-seguro-habitacional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Uso-exclusivo-do-imóvel-obriga-inventariante-a-pagar-IPTU-e-condomínio,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Uso-exclusivo-do-imóvel-obriga-inventariante-a-pagar-IPTU-e-condomínio,-decide-Terceira-Turma


 

 Paródia com fins comerciais ou lucrativos não viola Lei de Direitos Autorais 

 Relator determina prisão do empresário Deusmar de Queirós 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Consultas públicas de prisões passam a ser feitas pelo BNMP 2.0 

 Bloqueio judicial online vai alcançar Tesouro Direto 

 CNJ e Exército estendem por um ano parceria para destruição de armas 

 Cooperação vai garantir eficácia de inspeções com economia de recursos 

 Na despedida, Cármen Lúcia destaca continuidade nas ações do CNJ 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 

 
O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças, bem como ao link para andamento processual. 

 
Conheça o inteiro teor da Petição inicial da 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA 
COLETIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE DA CAPITAL 
referente aos autos do processo nº 0208406-91.2018.8.19.0001, que tramita na 7ª 

Vara Empresarial da Comarca da Capital. 
 

A referida Ação Civil Pública versa precipuamente sobre ”Promoções elegíveis apenas 
para novos assinantes. Clientes antigos impedidos de aderir a novas promoções. 
Tratamento desigual entre consumidores. Prática abusiva, eis que discriminatória.” 

 
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. 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Paródia-com-fins-comerciais-ou-lucrativos-não-viola-Lei-de-Direitos-Autorais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-determina-prisão-do-empresário-Deusmar-de-Queirós
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87601-consulta-publica-de-prisoes-passam-a-ser-feitas-pelo-bnmp-2-0
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87602-bloqueio-judicial-online-vai-alcancar-tesouro-direto
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87603-cnj-e-exercito-estendem-por-um-ano-parceria-para-destruicao-de-armas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87600-cooperacao-vai-garantir-eficacia-de-inspecoes-com-economia-de-recursos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87599-na-despedida-carmen-lucia-destaca-continuidade-nas-acoes-do-cnj
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20180011709026&FORMA=1&SEF=1&JOB=32399&PAL=&CNJ=0208406-91.2018.8.19.0001
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


 

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

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0047099-34.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Luiz Roberto Ayoub - Dm. 11/09/2018 e p. 
12/09/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 23 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 159                   Divulgado em 11/09/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
O Serviço de Pesquisa e Análise de Jurisprudência (SEPEJ), do Departamento de 
Gestão e Disseminação do Conhecimento (DECCO), elaborou dois novos temas 
para a Pesquisa Selecionada. 

 
O primeiro, intitulado Tentativa de Homicídio contra Policial Militar, discorre sobre a 
impossibilidade da desclassificação para crime de resistência 

 
O segundo tema, Ofensa aos Direitos da Personalidade, analisa a aplicação do direito à 
livre expressão do pensamento e o direito à honra e de imagem da pessoa, 
constitucionalmente assegurados, aos diversos casos concretos. 

 
Sobre a ferramenta 

mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047980420062FA13C4DC40F4174DCD7451C5085E5C1E06
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000023&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-159-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/tentativa-homicidio-PM.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/ofensa-direitos-personalidade.pdf


 

 
A Pesquisa Selecionada é uma compilação de julgados selecionados no acervo do 
PJERJ, organizada por temas e ramos do Direito. Seu conteúdo pode ser acessado 
no link: Banco do Conhecimento> Jurisprudência> Pesquisa Selecionada ou: 

Consulta>Jurisprudência>Pesquisa Selecionada. 
 

Clique no link e confira a seleção de julgados para os temas: Tentativa de Homicídio 
contra Policial Militar e Ofensa aos Direitos da Personalidade. 

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

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8095, de 10/09/2018 - Altera o art. 2º e o anexo I da Lei nº 7.947, de 
03/05/2018, e da outras providências. 

 

 Medida Provisória nº 851, de 10/09/2018 - Autoriza a administração pública a firmar 
instrumentos de parceria e termos de execução de programas, projetos e demais 
finalidades de interesse público com organizações gestoras de fundos patrimoniais 
e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça anula sentença sobre exploração de cemitérios 

 Acusado de matar o dançarino ‘DG” vai a júri 

 Órgão Especial suspende lei estadual que assegurava tecnólogos em concurso público 

 TJRJ e AGU firmam acordo para compartilhamento de recursos acadêmicos 

 Tribunal de Justiça do Rio inaugura Sala Lilás no IML de Campo Grande 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/tentativa-homicidio-PM.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/tentativa-homicidio-PM.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/ofensa-direitos-personalidade.pdf
mailto:jurisprudencia@tjrj.jus.br
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2c1212c77d8fa200832582fd0058efd5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv851.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5834186
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5834031
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5833104
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5832919
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5832605


 

 Confederação ajuíza ADI contra norma do RJ sobre atividades de educação a distância 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Execução contra devedor falecido antes da ação pode ser emendada para inclusão do 
espólio 

 Ação de alimentos não pode ser arquivada por ausência do autor em audiência 
designada com base em resolução do tribunal 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Corregedor elogia atuação firme e sensível de Cármen Lúcia na presidência do CNJ 

 CNJ fixa prazo para reintegrar juiz afastado há sete anos 

 Sistema de vídeo conferência vai ligar Corregedoria e tribunais 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Selecionada 
 

Atualizamos os links abaixo relacionados na página de Legislação Selecionada por 
Área do Direito. Consulte todo o conteúdo no seguinte caminho: Consultas/Banco do 
Conhecimento/Legislação/Legislação Selecionada. 

 
 Direito Administrativo 
 Direito Constitucional 
 Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso 
 Direito do Trabalho 

 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389253
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Execução-contra-devedor-falecido-antes-da-ação-pode-ser-emendada-para-inclusão-do-espólio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Execução-contra-devedor-falecido-antes-da-ação-pode-ser-emendada-para-inclusão-do-espólio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-alimentos-não-pode-ser-arquivada-por-ausência-do-autor-em-audiência-designada-com-base-em-resolução-do-tribunal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-alimentos-não-pode-ser-arquivada-por-ausência-do-autor-em-audiência-designada-com-base-em-resolução-do-tribunal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87598-corregedor-elogia-atuacao-firme-e-sensivel-de-carmen-lucia-na-presidencia-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87597-cnj-fixa-prazo-para-reintegrar-juiz-afastado-ha-sete-anos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87587-sistema-de-video-conferencia-vai-ligar-corregedoria-e-tribunais
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis_selec/legis_selec
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18193/dir-adm.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18404/dir-const.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/1908711/dir-crian-adol.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/951349/dir-trab.pdf


 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0016501-97.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Paulo Rangel - j. 04/09/2018 e p. 11/09/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 158                   Divulgado em 10/09/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
Informamos que na sessão do dia 30 de agosto foi julgado o Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas nº 0062689-85.2017.8.19.0000, pela Seção Cível, tendo sido 
definida a seguinte Tese Jurídica: 

 
“Devem ser reunidos, para julgamento conjunto, na forma do art. 55, § 3º, do CPC, 
os processos de revisão de contrato de alienação fiduciária de bem móvel e de 
busca e apreensão do mesmo bem, observando-se o procedimento comum e nele 
se adotando as técnicas especiais do procedimento especial da busca e apreensão, 
na forma do art. 327, § 2º, do CPC, especialmente: 

 
(1) a busca e apreensão liminar; 
(2) a purga da mora; 
(3) o reconhecimento da consolidação da propriedade; 
(4) a aferição de eventual aplicação, na sentença, do disposto no art. 3º, §§ 6º e 7º 
do decreto-lei 911/1969; 
(5) em casos excepcionais, tendo sido a “ação de revisão” regularmente proposta, 
cumprido o art. 330, § 2º do CPC, efetuado o depósito das quantias incontroversas 
e demonstrada, de forma clara, a probabilidade do direito do mutuário, poderá ser 
indeferida ou revogada a medida de busca e apreensão, caso ainda não tenha sido 
alienado o bem, na forma do art. 2° do Decreto-lei 911/69.” 

 
Esclarecemos que ainda não foi publicado o acórdão e que a tese foi definida por 
maioria de votos. 

 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AADA30432058E2820B03418ED32D0306C5085C602F3B
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-158-2018.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201729100052


 

 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.494, de 06/09/2018 - Altera o Decreto nº 5.109, de 17/06/2004, 
para dispor sobre o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, e o Decreto nº 3.298, 
de 20/12/1999, para dispor sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Artigo do diretor-geral da EMERJ é destaque no Jornal O Globo, versão digital 

 Magistrados lançam livros sobre controle jurisdicional 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Relator nega trâmite a ADPF sobre segregação de fundos de previdência de servidores 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Pesquisa Pronta aborda ciúme como qualificador em crime de homicídio 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ Serviço: conheça o processo legal quando o casamento termina 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9494.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5829339
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=389079
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pesquisa-Pronta-aborda-ciúme-como-qualificador-em-crime-de-homicídio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87583-cnj-servico-conheca-o-processo-legal-quando-o-casamento-termina


 

 Cármen Lúcia visitou 20 prisões em 17 meses 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 

Informativo que divulga as datas em que os prazos processuais foram suspensos 
em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. A página está 
organizada nos tópicos abaixo relacionados, visando facilitar a consulta do usuário 
de acordo com o seu interesse. 

 

  Suspensão de Prazos - Sistemas 

  Suspensão de Prazos - 2ª Instância 

  Suspensão de Prazos - 1ª e 2ª Instância 
ᴏ Por Assunto 
ᴏ Por Entrância 
ᴏ Por Ordem Alfabética de Comarca 
ᴏ Suspensão dos Prazos Processuais no Estado do Rio de Janeiro e na Capital 

  NUR's - Feriados Municipais 
 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0025023-84.2010.8.19.0068 - Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas - j. 05/09/2018 e p. 
10/09/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87582-carmen-lucia-visitou-20-prisoes-em-17-meses
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E421E4074815FC01F68C558F0DD5B072C5085C36010B


 

Boletim SEDIF nº 157                   Divulgado em 06/09/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.493, de 05/09/2018 - Aprova o Regulamento para a Fiscalização 
de Produtos Controlados. 

 

 Lei Estadual nº 8093, de 05/09/2018 - Altera a Lei n° 5628, 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 8092, de 03/09/2018 - dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades 
de saúde que atendam pessoas com câncer a informar, divulgar e orientar os 
pacientes e seus familiares sobre os direitos sociais das pessoas com câncer, no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça decreta prisão preventiva de PMs por crimes no Morro da Coroa 

 Justiça dá 120 dias para Prefeitura restaurar portal do Parque Guinle 

 Justiça julga ações sobre animais domésticos 

 Traficante Nem é condenado a 66 anos por duplo homicídio 

 Justiça do Rio realiza audiência com software de comunicação à distância 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Prisão preventiva de ex-presidente do Banco Prosper é substituída por medidas 
cautelares 

 Plenário julga inconstitucional lei gaúcha sobre transgênicos 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-157-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9493.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5777a8048421555d832583000063935a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/da2afa1d562d5dc58325830000633ae5
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5829007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5828850
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5828290
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5827476
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5827459
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388914
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388914
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388912


 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Empresa estrangeira com representante no Brasil não precisa pagar caução para agir 
em juízo 

 Restabelecida sentença que absolveu advogado da acusação de defender partes 
contrárias 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Cármen Lúcia preside sua última reunião do Conselho 

 América Latina discute judicialização da saúde 

 Selo Justiça em Números: tribunais devem enviar documentos até segunda 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste E. 
Tribunal de Justiça. Atualizamos seguintes páginas: 

 

 Desembargadora Rosita Maria de Oliveira Netto - Apelação 0000458-
03.2013.8.19.0084 

 Desembargador Cesar Felipe Cury - Agravo de Instrumento 0010543-
33.2018.8.19.0000 

 Desembargador Claudio Tavares de Oliveira Junior - Apelação 0007457-
92.2017.8.19.0031 

 Desembargador Carlos Eduardo Freire Roboredo - Apelação 0017605-
92.2016.8.19.0001 

 
Acesse as páginas no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência 
> Acórdãos Selecionados por Desembargador. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-estrangeira-com-representante-no-Brasil-não-precisa-pagar-caução-para-agir-em-juízo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-estrangeira-com-representante-no-Brasil-não-precisa-pagar-caução-para-agir-em-juízo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Restabelecida-sentença-que-absolveu-advogado-da-acusação-de-defender-partes-contrárias
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Restabelecida-sentença-que-absolveu-advogado-da-acusação-de-defender-partes-contrárias
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87574-carmen-lucia-preside-sua-ultima-reuniao-do-conselho
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87575-america-latina-discute-judicializacao-da-saude
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87576-tribunais-tem-ate-segunda-feira-para-concorrer-selo-justica-em-numeros
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/rosita-maria-de-oliveira-netto
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-cesar-felipe-cury
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/claudio-tavares-de-oliveira-junior
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-carlos-eduardo-freire-roboredo
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador


 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0086801-87.2016.8.19.0054 - Relª. Desª. Monica Tolledo de Oliveira - j. 30/08/2018 e p. 
06/09/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 156                   Divulgado em 05/09/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.491, de 04/09/2018 - Altera o Decreto nº 4.376, de 13/09/2002, 
que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Brasileiro de 
Inteligência, instituído pela Lei nº 9.883, de 07/12/1999. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Massoterapeuta conhecida como “Paty Bumbum” tem prisão preventiva decretada 

 Justiça decide pela prisão de homem que transmitiu HIV à namorada 

 Julgamento do traficante Nem por duplo homicídio seguirá nesta quarta-feira 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000413854CD9648AC5C1B3FA00DEA167CB9FC5085B35541A
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-156-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9491.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5825294
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5825271
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5825115


 

 Encerrada ação penal contra assessora que emitiu parecer favorável a inexigibilidade 
de licitação 

 2ª Turma cassa decisão que condenou por improbidade prefeita que nomeou marido 
para secretaria municipal 

 2ª Turma determina aplicação de medidas cautelares a empresário investigado na 
Operação Câmbio Desligo 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Para Terceira Turma, interesse social justifica julgamento de recurso mesmo após 
pedido de desistência 

 Mantido trancamento de ação penal contra ex-presidente do Bradesco por suposta 
prática de corrupção 

 Dano moral coletivo exige lesão intolerável de valores fundamentais da sociedade 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Corregedor Nacional de Justiça divulga cronograma de inspeções 

 CNJ regulamenta Cadastro Nacional de Presos e a política de apoio e acolhimento das 
vítimas 

 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas - 1ª Vice-Presidência 

 
Comunicamos a seguinte atualização do quadro de Prevenções das Massas Falidas: 

 

 Companhia Textil Ferreira Guimarães (Massa Falida) - 15ª Câmara Cível - 

Processo: 0049843-75.2013.8.19.0000 - Desembargadora Jacqueline Lima 
Montenegro. 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388802
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388802
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388801
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388801
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388794
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388794
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-interesse-social-justifica-julgamento-de-recurso-mesmo-após-pedido-de-desistência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-interesse-social-justifica-julgamento-de-recurso-mesmo-após-pedido-de-desistência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantido-trancamento-de-ação-penal-contra-ex–presidente-do-Bradesco-por-suposta-prática-de-corrupção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantido-trancamento-de-ação-penal-contra-ex–presidente-do-Bradesco-por-suposta-prática-de-corrupção
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dano-moral-coletivo-exige-lesão-intolerável-de-valores-fundamentais-da-sociedade
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87565-corregedor-nacional-de-justica-divulga-cronograma-de-inspecoes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87564-cnj-regulamenta-cadastro-nacional-de-presos-e-a-politica-de-apoio-e-acolhimento-das-vitimas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87564-cnj-regulamenta-cadastro-nacional-de-presos-e-a-politica-de-apoio-e-acolhimento-das-vitimas
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf


 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0014524-75.2016.8.19.0021 - Relª. Desª. Maria Inês da Penha Gaspar - j. 29/08/2018 e 
p. 30/08/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 22 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 155                   Divulgado em 04/09/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8092 de 03/09/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades 
de saúde que atendam pessoas com câncer a informar, divulgar e orientar os 
pacientes e seus familiares sobre os direitos sociais das pessoas com câncer, no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

NOTÍCIAS STF* 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A14CFEE1DF1D9AEAA7C993D5A1E5DCE6C508574B5743
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000022&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-155-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/da2afa1d562d5dc58325830000633ae5


 

 
 
 

 Ministro nega liminar em HC de acusado de divulgar "fake news" na internet 

 Mantida punição aplicada a procurador de Justiça envolvido em acidente por 
embriaguez 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Plano de saúde não pode recusar tratamento com base em uso off label de 
medicamento 

 Em processo eletrônico, agravante não precisa juntar cópia de recurso na origem 

 Exercício de atividade cartorária com outro cargo público é incompatível, confirma 
Segunda Turma 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 A defesa da mulher pauta três novas resoluções do CNJ 

 Justiça eleitoral poupa R$ 445 mil com medidas sustentáveis, no Rio 

 Juízes batem recorde histórico de produtividade em 2017 

 Justiça pela Paz em Casa: 15 mil sentenças em cinco dias 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 
 
 

Página de Publicações 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388674
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388643
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388643
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Plano-de-saúde-não-pode-recusar-tratamento-com-base-em-uso-off-label-de-medicamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Plano-de-saúde-não-pode-recusar-tratamento-com-base-em-uso-off-label-de-medicamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-processo-eletrônico,-agravante-não-precisa-juntar-cópia-de-recurso-na-origem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exercício-de-atividade-cartorária-com-outro-cargo-público-é-incompatível,-confirma-Segunda-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exercício-de-atividade-cartorária-com-outro-cargo-público-é-incompatível,-confirma-Segunda-Turma
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87562-a-defesa-da-mulher-pauta-tres-novas-resolucoes-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87549-justica-eleitoral-poupa-r-445-mil-com-medidas-sustentaveis-no-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87551-juizes-batem-recorde-historico-de-produtividade-em-2017
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87556-justica-pela-paz-em-casa-15-mil-sentencas-em-cinco-dias


 

Disponibilizamos o Manual Advocacia da Concorrência no link Cálculo de danos 

em cartéis: guia prática para o cálculo do sobrepreço em ações de reparação de 
danos. 

 
Para consultar essa e outras publicações consulte no seguinte caminho: Banco do 
Conhecimento > Publicações > Revistas. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0002853-96.2010.8.19.0043 - Relª. Desª. Inês da Trindade Chaves de Melo - j. 
29/09/2018 e p. 04/09/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 154                   Divulgado em 03/09/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8091, de 31/08/2018 - Dispõe sobre a disponibilidade de vistoria 
anual do DETRAN-RJ aos veículos movidos a GNV (Gás Natural Veicular) 

 

 Lei Estadual nº 8090, de 30/08/2018 - Proíbe a produção, fabricação, distribuição, 
comercialização, venda, estocagem, armazenagem, consignação, seja para 
exportação e importação, divulgação, uso e descarte nos rios, córregos, lagos, 
lagoas, lagunas, no mar e no solo, de qualquer produto cosmético, de higiene 
pessoal e de limpeza que contenham microesferas de plástico, sejam elas ocas ou 
maciças, provenientes de polímeros de polietileno, polipropileno (pp), poliacetal 
(delrin ou pom), tereflalato, polimetilmetacrilato, náilon (poliamida ou pa), ou 
similares, no Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/5818333/manual-adv-conc-maio-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/5818333/manual-adv-conc-maio-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/5818333/manual-adv-conc-maio-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/bancodoconhecimento/publicacoes
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004492D5A7A6A1A56238F7198669F26C07BC50859256128
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-154-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a8c5f6682574aa81832582fe0058ec94
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e032897b9be17cc5832582fd00589194


 

 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Traficante Nem vai a júri por videoconferência nesta terça-feira 

 Justiça do Rio condena Anthony Garotinho por injúria 

 Alexandre Frota é condenado a pagar indenização de R$ 50 mil a Chico Buarque 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Liminar suspende aumento a servidores da Justiça, MP e Defensoria do Rio de Janeiro 

 Ministra Cármen Lúcia anuncia início de funcionamento do Projeto Victor, de inteligência 
artificial 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 O princípio da preservação da empresa no olhar do STJ 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Já está no ar a Revista Eletrônica do CNJ 2018 

 Cármen Lúcia preside sua última sessão ordinária no CNJ 

 CNJ Serviço: Prescrição de crime sexual contra criança foi ampliada 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5821946
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5820896
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5818459
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388551
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388443
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388443
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/O-princípio-da-preservação-da-empresa-no-olhar-do-STJ
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87543-ja-esta-no-ar-a-revista-eletronica-do-cnj-2018
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87545-carmen-lucia-preside-sua-ultima-sessao-ordinaria-no-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87546-cnj-servico-prescricao-de-crime-sexual-contra-crianca-foi-ampliada
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


 

O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças, bem como ao link para andamento processual. 

 
Conheça o inteiro teor da Petição inicial da 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
TUTELA COLETIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE DA 
CAPITAL referente aos autos do processo nº 0159213-10.2018.8.19.0001, bem como a 
Liminar proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. PAULO ASSED ESTEFAN, da 4ª Vara 
Empresarial da Comarca da Capital.  

 
A referida Ação Civil Pública versa precipuamente sobre ” suposta prática abusiva 
de violação ao direito de informação, por ocasião de adesão ao contrato de 
financiamento de casa própria” . 

 
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 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0443279-46.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Fabio Dutra - j. 17/04/2018 e p. 03/09/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 153                   Divulgado em 31/08/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBJRP104xLCI&LAB=LEDxWEB&PORTAL=1&PRO=20180011303680&FORMA=1&SEF=1&JOB=19161&PAL=&CNJ=0159213-10.2018.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2018.001.130368-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
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=0004622E8DF28845273D039FA1100B1B5B2EC50858534D39
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-153-2018.pdf


 

 Decreto Federal nº 9.489, de 30/08/2018 - Regulamenta, no âmbito da União, a Lei 
nº 13.675, de 11/06/2018, para estabelecer normas, estrutura e procedimentos para 
a execução da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. 

 

 Decreto Federal nº 9.488, de 30/08/2018 - Altera o Decreto nº 7.892, de 23/01/2013, 
que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 
8.666, de 21/06/1993, e o Decreto nº 7.579, de 11/10/2011, que dispõe sobre o 
Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP, do 
Poder Executivo federal. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Juiz lança livro sobre Direito na Antiguidade e Idade Média 

 Novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais visita TJRJ 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF decide que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais 

 Governador do RJ questiona aumento para servidores do Judiciário e MP estaduais 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Ex-empregado não tem direito à permanência em plano de saúde custeado 
exclusivamente pelo empregador 

 Sexta Turma aplica princípio da insignificância a crime contra administração pública 

 Terceira Turma admite penhora de seguro de vida acima do limite de 40 salários 
mínimos 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9489.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/D9488.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5818509
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5816323
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388429
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388416
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ex–empregado-não-tem-direito-à-permanência-em-plano-de-saúde-custeado-exclusivamente-pelo-empregador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ex–empregado-não-tem-direito-à-permanência-em-plano-de-saúde-custeado-exclusivamente-pelo-empregador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-aplica-princípio-da-insignificância-a-crime-contra-administração-pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-admite-penhora-de-seguro-de-vida-acima-do-limite-de-40-salários-mínimos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-admite-penhora-de-seguro-de-vida-acima-do-limite-de-40-salários-mínimos


 

 

 Semana Justiça pela Paz em Casa: Rio movimenta 29.5 mil processos 

 Conciliação: mais de três milhões de processos solucionados por acordo 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Ambiental Municipal 

 
Naveguem na página de Legislação Ambiental Municipal e acessem as legislações 
disponibilizadas pelas prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. A página é atualizada 
gradativamente. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento > 
Legislação > Legislação Ambiental Municipal. 

 
Aproveite e envie sugestões para o seu aprimoramento. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0037258-15.2018.8.19.0000 - Rel. JDS. Des. Ricardo Alberto Pereira - j. 30/08/2018 
e p. 31/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 152                   Divulgado em 30/08/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87531-semana-justica-pela-paz-em-casa-rio-movimenta-29-5-mil-processos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87537-conciliacao-mais-de-tres-milhoes-de-processos-solucionados-por-acordo
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049DAEB24C6C83F4941F8CBBDD0375C4B4C508583B1148
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-152-2018.pdf


 

 Justiça aceita denúncia contra organização criminosa composta por policiais 

 Justiça mantém bloqueio de mais de R$ 6 milhões de empresa de limpeza 

 Tribunal de Justiça do Rio movimenta quase 30 mil processos na 11ª Semana pela Paz 
em Casa 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro Edson Fachin nega liminar em HCs impetrados por Eduardo Cunha 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Primeira Seção vai decidir sobre possibilidade de inclusão do tempo de contribuição 
posterior ao ajuizamento da ação, para fins de concessão de benefício previdenciário 

 Teoria do adimplemento substancial não incide em acordos de pensão alimentícia 

 Em momento de turbulência, Judiciário deve ser o garantidor da democracia, afirma 
novo presidente do STJ 

 TSE empossa ministros Og Fernandes e Mauro Campbell Marques 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Justiça está próxima de 83,4% da população 

 CNJ monitora combate à violência contra a mulher 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco do Conhecimento do PJERJ: 580.002 acessos à página em julho de 2018 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5815525
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5814695
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5813829
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5813829
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388326
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-vai-decidir-sobre-possibilidade-de-inclusão-do-tempo-de-contribuição-posterior-ao-ajuizamento-da-ação,-para-fins-de-concessão-de-benefício-previdenciário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-vai-decidir-sobre-possibilidade-de-inclusão-do-tempo-de-contribuição-posterior-ao-ajuizamento-da-ação,-para-fins-de-concessão-de-benefício-previdenciário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Teoria-do-adimplemento-substancial-não-incide-em-acordos-de-pensão-alimentícia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-momento-de-turbulência,-Judiciário-deve-ser-o-garantidor-da-democracia,-afirma-novo-presidente-do-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-momento-de-turbulência,-Judiciário-deve-ser-o-garantidor-da-democracia,-afirma-novo-presidente-do-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/TSE-empossa-ministros-Og-Fernandes-e-Mauro-Campbell-Marques
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87524-justica-esta-proxima-de-83-4-da-populacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87525-cnj-monitora-combate-a-violencia-contra-a-mulher
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento


 

O Banco do Conhecimento é composto precipuamente por jurisprudência do TJERJ, 
súmulas e enunciados, pesquisa selecionada, precedentes (IRDR, IAC...), acórdãos 
selecionados por Desembargador, banco de sentenças, banco de ações civis 
públicas, ementários de jurisprudência, informativo de suspensão de prazos e de 
expediente forense, doutrina, Coletânea dos atos oficiais do PJERJ e legislação 
selecionada. 

 
Criado em 2003, é atualizado diariamente, sendo constituído de acervo selecionado 
captado, internamente e no ambiente externo, disponibilizado de forma estruturada 
mediante portal corporativo, destinado a facilitar a realização das atividades jurídico-
administrativas da Instituição. 
A página teve 580.002 acessos em julho de 2018, registrados pelo Google Analytics. 

Acesse a página no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0010543-33.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Cesar Felipe Cury - j. 29/08/2018 e p. 
30/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 151                   Divulgado em 29/08/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8089, de 28/08/2018 - Institui a delegacia especializada de 
repressão à violência sexual contra crianças e adolescentes no Estado do Rio de 
Janeiro. 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000419727B63596DAB7295962F15BC7E2B6AC50857400563
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-151-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/22f9a88553a6050b832582f8006b57c2


 

 Lei Estadual nº 8088, de 28/08/2018 - Dispõe sobre a vistoria e a afixação de placas 
informativas de manutenção em aparelhos de ginástica e/ou musculação instalados 
ao ar livre em áreas públicas, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8082, de 28/08/2018 - Dispõe sobre a afixação de cartazes nas 
instituições que atendem a crianças e adolescentes no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, informando sobre a obrigatoriedade prevista pela Lei Federal 13.046/14, de 
manutenção de profissionais capacitados para reconhecer suspeitas e/ou casos de 
maus tratos contra crianças e adolescentes. 

 

 Lei Estadual nº 8081, de 28/08/2018 - Disciplina o controle de frota de transporte 

escolar da rede estadual do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Acusados são condenados em crime ocorrido em Campos dos Goytacazes 

 Justiça designa audiência para buscar acordo entre floristas e administração do Cadeg 

 Agenco é condenada a reparar vícios estruturais da Vila do Pan 

 Decretada a indisponibilidade de bens de ex-secretário de Barra do Piraí 

 Produtividade de magistrados e servidores do TJRJ é a maior do país 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 2ª Turma determina providências sobre vazamentos de colaborações sigilosas da 
Odebrecht 

 Liminar afasta inscrição do RJ em cadastros de inadimplentes e libera recebimento de 
R$ 5,3 milhões da União 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Novos presidente e vice do STJ tomam posse nesta quarta-feira (29) 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/46e7b4236d78c473832582f8006b29de
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a8fe30b8ae6cc8a1832582f80069c4ea
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6f31d93a723df88b832582f80057598f
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5813019
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5811653
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5810651
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5810345
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5810558
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388200
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388200
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388171
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388171
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Novos-presidente-e-vice-do-STJ-tomam-posse-nesta-quarta–feira-(29)


 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Cidadão terá Justiça mais próxima com mapa virtual do Judiciário 

 Tribunais propõem manter prioridade a casos antigos em 2019 

 Corregedor Humberto Martins: “Compromisso com a transparência” 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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). 

 

 STF - ADI 2.681/RJ - Rel. Min. CELSO DE MELLO: O Tribunal, por 

unanimidade e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido 
formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da expressão 
“e daqueles do Teatro Municipal do Rio de Janeiro aposentados antes da 
vigência da Lei nº 1.242, de 3/12/87”, constante do art. 5º, da Lei fluminense 
nº 3.741, de 20/12/2001, bem como do art. 11 da mesma lei estadual. 
(Fonte: Processo Administrativo 2018-0148071). 

 

 TJRJ - Processo nº 0046856-27.2017.8.19.0000 - Des. MAURÍCIO 
CALDAS LOPES: “Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 5.320, 

de 10 de março de 2017, do Município de Volta Redonda, que acrescenta 
parágrafo único ao art. 1º e modifica o art. 2º da lei 2.435 de 24 de agosto de 
1989", e dispõe sobre a obrigatoriedade do pagamento de tarifa de consumo 
de água e esgoto na faixa residencial e pública pelos templos religiosos 
localizados no município de Volta Redonda. (...) Representação de 
inconstitucionalidade improcedente.” (Fonte: Ofício nº 1542/2018 -SETOE-
SECIV). 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87522-cidadao-tera-justica-mais-proxima-com-mapa-virtual-do-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87518-tribunais-propoem-manter-prioridade-a-casos-antigos-em-2019
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87517-corregedor-humberto-martins-compromisso-com-a-transparencia
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf


 

 TJRJ - Processo nº 0018535-79.2017.8.19.0000 - Des. ODETE KNAACK 
DE SOUZA: Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. Mandado de 

Segurança. Artigo 14, VIII, da Lei Estadual 2.657/96, com redação trazida 
pela Lei 7.508/16, que trata da alíquota de 28% referente ao ICMS incidente 
sobre prestação de serviços de comunicação. (...) Evidente violação ao 
princípio da essencialidade. Declaração de Inconstitucionalidade da norma 
impugnada. Incidente Acolhido. Decisão por Maioria. (Fonte: Ofício nº 
1527/2018 -SETOE-SECIV). 

 

 TJRJ - Processo nº 0006007-81.2015.8.19.0000 - Des. JESSÉ TORRES 
PEREIRA JÚNIOR: Representação por Inconstitucionalidade. Lei de iniciativa 
do Legislativo municipal, que disciplinou o tempo máximo para atendimento 
em filas de supermercado. (...) O Pretório Excelso sedimentou o entendimento 
de que o tema atinente ao tempo de espera no atendimento ao público 
constitui matéria de interesse local, embora relativa à proteção do consumidor, 
não se havendo de cogitar de usurpação da competência federal ou estadual 
(CF/88, art. 24), tampouco de transgressão aos princípios da livre iniciativa e 
da livre concorrência. Jurisprudência sedimentada no STF. Improcedência do 
pleito declaratório de inconstitucionalidade. (Fonte: Ofício nº 1522/2018 -
SETOE-SECIV). 

 

 TJRJ - 0055451-15.2017.8.19.0000 - DES. MAURICIO CALDAS LOPES: 

Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 3.510, de 22 de junho de 
2017, do Município de Itaguaí, a dispor sobre empresas prestadoras de serviço 
no município de Itaguaí e aquelas que obtém isenções na forma de contratação 
de mão de obra direta, e dá outras providências. (...) A pretexto de concretizar 
comando constitucional de igualdade material entre os trabalhadores, 
proteção à mão de obra local, a lei impugnada excede sua competência 
legislativa, na medida em que impõe às empresas prestadoras de serviços e 
àquelas beneficiárias de isenções municipais, com mais de 15 funcionários, 
que contratem e mantenham em seu quadro de empregados 70% de 
trabalhadores com domicílio eleitoral há mais de um ano naquela 
municipalidade, ou mesmo com filho natural de Itaguaí. (...) Representação 
de inconstitucionalidade acolhida, para declarar a inconstitucionalidade da 
Lei nº 3.510, de 22 de junho de 2017, do Município de Itaguaí. (Fonte: Ofício 
nº 1511/2018 -SETOE-SECIV). 

 

 TJRJ - 0036112-702017.8.19.0000 - Des. LUIZ ZVEITER: “Representação 

por Inconstitucionalidade. Impugnação de nove atos normativos do município 
de Belford Roxo, que dispõem sobre a incorporação aos vencimentos dos 
servidores municipais estáveis de parcela remuneratória referente ao exercício 



 

de cargo em comissão, função gratificada e cargo eletivo municipal (...) Atos 
normativos impugnados que conferem tratamento diferenciado aos servidores 
ocupantes de cargo em comissão, função gratificada e cargo eletivo, 
beneficiando-os com o direito à incorporação após permanecerem por um 
curto espaço de tempo nos cargos (dezoito e vinte e quatro meses) em 
detrimento dos demais servidores. Cabe asseverar que, após a edição da 
emenda constitucional nº 20/1998, a incorporação de parcelas remuneratórias 
restou vedada, de forma que as normas atacadas ofendem a regra inserta 
no artigo 40, § 2º, da Constituição Federal que, por simetria, se aplica aos 
regimes dos servidores municipais. Jurisprudência pacífica desta Corte. Não 
conhecimento da Representação em relação ao pedido de inconstitucionalidade 
por arrastamento por ter sido formulado de forma genérica. Por ausência de 
quórum, atribuiu-se efeitos EX TUNC à presente declaração de 
inconstitucionalidade, a partir da data deste julgamento, ficando vencido 
nesta parte o relator. Procedência do pedido.” (Fonte: Ofício nº 1533/2018 -
SETOE-SECIV) 

 
Consulte a tabela completa no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Jurisprudência > Inconstitucionalidades Indicadas > 2018 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0082538-07.2009.8.19.0038 - Relª. Desª. Norma Suely Fonseca Quintes - Dm. 
28/08/2018 e p. 29/08/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 11 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D3692D7501F57D7642077C6B0F9908C9C50856271B1E
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000011&Version=1.0.3.54


 

Boletim SEDIF nº 150                   Divulgado em 28/08/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
O Serviço de Pesquisa e Análise de Jurisprudência (SEPEJ), do Departamento de 
Gestão e Disseminação do Conhecimento (DECCO), elaborou dois novos temas 
para a Pesquisa Selecionada. 

 
O primeiro, intitulado Violação da Intimidade na Internet, discute a 

responsabilidade civil individual, pela divulgação de fotos e imagens íntimas na rede 
mundial de computadores, prática que, segundo as decisões selecionadas, 
caracteriza uma ofensa a direitos fundamentais como a honra, intimidade, imagem e 
privacidade. Além disso, a discussão também abrange a responsabilidade do 
provedor de internet, no que diz respeito ao conteúdo disponível em suas 
plataformas. 

 
No mesmo âmbito, o segundo tema, Notícias Falsas - Divulgação na Internet, 
discorre sobre casos de publicação de notícias falsas (fake news) na rede mundial 
de computadores, prática que, também segundo as decisões selecionadas, gera 
danos morais aos ofendidos em razão da violação dos direitos fundamentais da 
honra e da imagem. 

 
Sobre a ferramenta 

 
A Pesquisa Selecionada é uma compilação de julgados selecionados no acervo do 
PJERJ, organizada por temas e ramos do Direito. Seu conteúdo pode ser acessado 
no link: Banco do Conhecimento> Jurisprudência> Pesquisa Selecionada ou: 

Consulta>Jurisprudência>Pesquisa Selecionada. 
 

Clique no link e confira a seleção de julgados para os temas: Notícias Falsas - 
Divulgação na Internet e Violação da Intimidade na Internet. 

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

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-150-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/2759078/noticias-falsas-divulgacao-internet.pdf/102fc497-a663-ca29-6cfd-fc5901a3023b
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/2759078/noticias-falsas-divulgacao-internet.pdf/102fc497-a663-ca29-6cfd-fc5901a3023b
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/violacao-intimidade-internet.pdf
mailto:jurisprudencia@tjrj.jus.br


 

 Lei Estadual nº 8079, de 27/08/2018 - Dispõe sobre o direito à continuidade do 
fornecimento de energia elétrica às famílias dos portadores de doença, cujo 
tratamento médico requeira o uso continuado de aparelhos e dá outras 
providências. 

 

 Lei Estadual nº 8075, de 27/08/2018 - Altera a Lei nº 1.893, de 20/11/1991, para 
determinar a execução de limpeza e desinfecção periódica, a cada 12 (doze) 
meses, das caixas d'água existentes em todos os prédios públicos localizados no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8073, de 27/08/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização 
do símbolo oficial do Sistema Único de Saúde - SUS, nas unidades de saúde 
públicas e privadas e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8072, de 27/08/2018 - Dispõe sobre a recomposição de perdas 
remuneratórias dos servidores do quadro permanente de serviços auxiliares do 
Ministério Público e Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8071, de 27/08/2018 - Dispõe sobre a composição das perdas 
salariais dos servidores do quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Acesso e cidadania: TJRJ se destaca ao oferecer assistência jurídica gratuita, segundo 
CNJ 

 Justiça quer ouvir floristas e administração do Cadeg sobre denúncia de coação 

 Rio de Janeiro é o estado com maior acesso à Justiça no país 

 TJRJ alcança eficiência máxima em índice de produtividade do CNJ 

 Justiça mantém indenização à família de Amarildo 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ab2d694cf184b311832582f7005c8b8a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e7ed77eee8ba6e55832582f7005b7710
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ba44d6fdd82eb9e2832582f7005af3a5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/523752f9402420a9832582f7005a8cbc
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8115077f0ee6839f832582f7005a25cb
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5810539
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5810539
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5810184
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5810148
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5810115


 

 Suspensa norma que proibia abordagem de questões de gênero nas escolas de Palmas 
(TO) 

 Mantida prisão preventiva de ex-chefe de gabinete investigada na operação Cadeia 
Velha 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Provas em ação penal originária não se dirigem exclusivamente ao relator 

 Terceira Turma admite ação de obrigação de fazer para forçar devedor a pagar 
financiamento de veículos 

 Não recolhimento de ICMS pode caracterizar crime 

 Em caso de divórcio, não é possível alterar sobrenome de ex-cônjuge à revelia 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Corregedor Humberto Martins: “Compromisso com a transparência” 

 BNMP: Cadastro permitirá conhecer a realidade da prisões brasileiras 

 Metas 2018: tribunais julgaram 103% dos processos distribuídos 

 CNJ apresenta Justiça em Números 2018, com dados dos 90 tribunais 

 Drauzio aos juízes: Visitem as cadeias 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

  
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. Informamos que a página do Desembargador Alcides da 
Fonseca Neto foi atualizada com o acórdão na Apelação 0000130-58.2017.8.19.0076, 
julgado em 25/07/2018, 20ª Câmara Cível: 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388055
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388055
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388031
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388031
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Provas-em-ação-penal-originária-não-se-dirigem-exclusivamente-ao-relator
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-admite-ação-de-obrigação-de-fazer-para-forçar-devedor-a-pagar-financiamento-de-veículos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-admite-ação-de-obrigação-de-fazer-para-forçar-devedor-a-pagar-financiamento-de-veículos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-recolhimento-de-ICMS-pode-caracterizar-crime
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-caso-de-divórcio,-não-é-possível-alterar-sobrenome-de-ex–cônjuge-à-revelia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87517-corregedor-humberto-martins-compromisso-com-a-transparencia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87515-bnmp-cadastro-permitira-conhecer-a-realidade-da-prisoes-brasileiras
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87514-metas-2018-tribunais-julgaram-103-dos-processos-distribuidos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87512-cnj-apresenta-justica-em-numeros-2018-com-dados-dos-90-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87513-drauzio-aos-juizes-visitem-as-cadeias
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/alcides-fonseca
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/alcides-fonseca


 

 
“(...) Consumidor que desperdiçou cerca de 2 horas e 30 minutos, no primeiro dia, e 
3 horas e 20 minutos, no segundo dia, num total de cinco horas e cinquenta 
minutos, nos dois dias, a fim de obter atendimento bancário. Dano temporal ou 
desvio produtivo do consumidor perfeitamente delineado, que se caracteriza quando 
o consumidor gasta seu tempo vital, atributo da personalidade, em razão da prática 
abusiva do fornecedor e do evento danoso dela resultante. De fato, o tempo na vida 
de uma pessoa constitui um bem extremamente valioso, cujo desperdício se afigura 
irrecuperável, de modo que se torna completamente descabido falar-se em “mero 
aborrecimento”, indicativo de algo simples, desimportante, suportável. No caso 
concreto, ao contrário, as práticas abusivas perpetradas pelo Apelado, de modo 
reiterado, violaram o direito da personalidade do Apelante, relacionado ao seu 
tempo vital, existencial ou produtivo, enquanto suporte da própria vida, e lhe 
causaram indiscutível dano moral, como consequência da perda irreversível de uma 
parte de sua vida. (...)” 

 
A página do Desembargador Alcides da Fonseca Neto pode ser consultada no seguinte 
caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > Acórdãos Selecionados por 
Desembargador. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0004824-52.2006.8.19.0045 - Rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo - Dm. 27/08/2018 e 
p. 28/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 149                   Divulgado em 24/08/2018 
 
 
 

COMUNICADO 

 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/alcides-fonseca
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000467426343209C75A232FF1666F5FE1207C50855542108
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-149-2018.pdf


 

Em cumprimento à r. decisão proferida à fl. 38 do processo administrativo nº 2018-
0148071, divulgamos a decisão exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
2.681/RJ., conforme a V. Ementa abaixo transcrita: 

 
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o 
pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade da expressão 
“e daqueles do Teatro Municipal do Rio de Janeiro aposentados antes da vigência 
da Lei n. 1.242, de 3/12/87”, constante do art. 5º da Lei fluminense n. 3.741, de 
20/12/2001, bem como do art. 11 da mesma lei estadual. Presidiu o julgamento a 
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 1º.8.2018. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Estabelecimentos podem cobrar valores diferentes para homens e mulheres 

 Acusado de esconder arsenal do tráfico em Friburgo é condenado a 14 anos de prisão 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Liminar suspende decisão que determinava retirada de imagens de réus no “massacre 
do Carandiru” de site jornalístico 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Posse da nova direção do STJ acontece às 17h30 de quarta-feira (29) 

 Falta de vaga em presídio adequado não autoriza concessão automática de prisão 
domiciliar 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5806785
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5798643
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387888
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387888
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Posse-da-nova-direção-do-STJ-acontece-às-17h30-de-quarta–feira-(29)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-vaga-em-presídio-adequado-não-autoriza-concessão-automática-de-prisão-domiciliar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-vaga-em-presídio-adequado-não-autoriza-concessão-automática-de-prisão-domiciliar


 

 
 

 Judiciário recebe anuários da Justiça e propõe Metas Nacionais 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Informações de Serventias Judiciais 

 
O tabelamento dos grupos de Entrância Especial para as substituições nos casos 
de impedimento, suspeição e faltas ocasionais dos magistrados está disponível no 
link Quadro de Juízos Tabelares - Entrância Especial, no seguinte caminho: Banco 
do Conhecimento > Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários 
de Segunda Instância > Informações de Serventias Judiciais. 

 
Atualizamos o link com a republicação, em 21/08/2018, da Resolução TJ/OE/RJ 
06/2017 no DJERJ, Ano 10 - nº 228/2018, Caderno I - Administrativo. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0014886-81.2015.8.19.0031 - Relª. Desª. Mônica Maria Costa - Dm. 14/08/2018 e p. 
27/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 148                   Divulgado em 24/08/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87503-judiciario-recebe-anuarios-da-justica-e-propoe-metas-nacionais
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/29992/quadro-juizos-tabelares-entrancia-especial.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/informacoes-de-serventias-judiciais
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/informacoes-de-serventias-judiciais
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202818&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202818&integra=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049AABA625A405056C3EC76C0A7168913AC508542E2507
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-148-2018.pdf


 

 Oficiais de justiça recebem capacitação para lidar com casos de violência contra a 
mulher 

 Justiça Itinerante atende no presídio Benjamin Moraes, em Bangu 

 ABRH-RJ é a primeira associação a ter câmara privada de mediação autorizada pelo 
Tribunal de Justiça 

 Feminicídio: réu é condenado em Cabo Frio por tentar matar ex-companheira 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro rejeita trâmite de ADC que não comprova existência de controvérsia judicial 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Segunda Seção fixa procedimentos a cargo da presidência nas ações sobre expurgos 
inflacionários 

 Restabelecida sentença que condenou policiais militares por tortura qualificada contra 
assaltantes 

 Em repetitivo, Primeira Seção reconhece ilegalidade na cobrança de selos de controle 
do IPI instituída por decreto-lei 

 Condenados por homicídio pagarão indenização e pensão a companheira e filha da 
vítima 

 Provimento da corregedoria não pode estabelecer prazo para requerimento de 
restauração de autos 

 Prazo para usucapião pode ser completado no decorrer do processo judicial 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ afasta substituta de cartório por nepotismo no Maranhão 

 Ministro Humberto Martins toma posse na Corregedoria na terça-feira 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5798586
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5798586
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5797546
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5798052
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5798052
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5795481
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387718
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-fixa-procedimentos-a-cargo-da-presidência-nas-ações-sobre-expurgos-inflacionários
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-fixa-procedimentos-a-cargo-da-presidência-nas-ações-sobre-expurgos-inflacionários
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Restabelecida-sentença-que-condenou-policiais-militares-por-tortura-qualificada-contra-assaltantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Restabelecida-sentença-que-condenou-policiais-militares-por-tortura-qualificada-contra-assaltantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-repetitivo,-Primeira-Seção-reconhece-ilegalidade-na-cobrança-de-selos-de-controle-do-IPI-instituída-por-decreto–lei
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-repetitivo,-Primeira-Seção-reconhece-ilegalidade-na-cobrança-de-selos-de-controle-do-IPI-instituída-por-decreto–lei
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenados-por-homicídio-pagarão-indenização-e-pensão-a-companheira-e-filha-da-vítima
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenados-por-homicídio-pagarão-indenização-e-pensão-a-companheira-e-filha-da-vítima
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Provimento-da-corregedoria-não-pode-estabelecer-prazo-para-requerimento-de-restauração-de-autos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Provimento-da-corregedoria-não-pode-estabelecer-prazo-para-requerimento-de-restauração-de-autos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-para-usucapião-pode-ser-completado-no-decorrer-do-processo-judicial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87495-cnj-afasta-substituta-de-cartorio-por-nepotismo-no-maranhao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87496-ministro-humberto-martins-toma-posse-na-corregedoria-na-terca-feira


 

 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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

 
Atualizamos o link Correlação Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ 
com a inclusão dos seguintes verbetes sumulares revisados: 

 

 Verbete Sumular 41 “Quando vencido, o beneficiário da Justiça gratuita 

deve ser condenado nos encargos sucumbenciais, na forma do art. 98, §2º. 
do CPC de 2015.” 

Referência: Processo Administrativo nº 0053332-81.2017.8.19.0000 - Julgamento 
em 05/03/2018 - Relator: Desembargador Reinaldo Pinto Alberto Filho. Votação 
unânime. 

 

 Verbete Sumular 67 “A cobrança antecipada do valor residual (VRG) pelo 

arrendador, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil 
(LEASING), podendo, para a solução do litígio, ser utilizada tanto a ação 
reintegratória específica com possível liminar, como a ação ordinária, com 
eventual antecipação de tutela, se preenchidos os requisitos da tutela 
provisória.” 

Referência: Processo Administrativo nº 0053332-81.2017.8.19.0000 - Julgamento 
em 05/03/2018 - Relator: Desembargador Reinaldo Pinto Alberto. Votação unânime. 

 
Para consultar a íntegra da tabela, acesse o link no seguinte caminho: Banco do 
Conhecimento > Jurisprudência > Assuntos de Diminuta Complexidade > 
Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0004569-47.2013.8.19.0046 - Relª. Desª. Natacha Nascimento Gomes Tostes 
Gonçalves de Oliveira - j. 23/08/2018 e p. 24/08/2018 

 
 
 

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

 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/diminuta-complexidade.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/diminuta-complexidade.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30037/diminuta-complexidade.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044DAED4AF6561AC07B72DD70BCD73058EC5085363452B


 

 
 

Boletim SEDIF nº 147                   Divulgado em 23/08/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8060, de 17/08/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de reserva de 
vagas para pessoas com deficiência nas iniciações científicas das Universidades 
Estaduais do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8064, de 17/08/2018 - Altera a Lei 5131, de 14/11/2007, que torna 
obrigatório que os estabelecimentos situados no Estado do Rio de Janeiro, que 
comercializam lâmpadas fluorescentes, coloquem à disposição dos consumidores 
lixeira para a sua coleta quando descartadas ou inutilizadas, e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8065, de 17/08/2018 - Obriga os estabelecimentos comerciais 
localizados no Estado do Rio de Janeiro a divulgar o disposto no caput do artigo 3º 
e nos incisos I e II da Lei Estadual n° 5.502 de 15/07/2009. 

 

 Lei Estadual nº 8070 de 17/08/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro de 
profissional de educação física como responsável técnico nos condomínios edilícios 
com espaços de academias nas condições que especifica. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça mantém anulação do último testamento de René Senna 

 Suspensa liminar que afastava presidente do Salgueiro do cargo 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-147-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/64e2fa9ebd8722d6832582f2005f22a7
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/15935f6377a23fc6832582f20060495b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9250dadb56638ecc832582f200607df8
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f1bd80d9791d125f832582b300577198
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5794443
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5794237


 

 Relatores votam pela licitude de contratação em atividade-fim no julgamento sobre 
terceirização 

 Ministro impõe medidas contra superlotação em unidade de internação de adolescentes 
no ES 

 STF lança Convenção Americana de Direitos Humanos anotada 

 Negada liberdade a ex-vereador acusado de matar radialista na Paraíba 

 Ministro suspende decisão que determinou penhora de valores da Dersa 

 Mantida prisão de acusado por disparos que derrubaram helicóptero da PM no Rio de 
Janeiro 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Alegação de conhecimento tardio do dano não afasta prescrição em ação proposta 
23 anos após entrega da obra 

 Prisão por dívida alimentar exige demonstração da urgência na prestação dos alimentos 

 Dissolução superveniente da pessoa jurídica autora não impede prosseguimento de 
ação 

 Quinta Turma nega habeas corpus ao ex-deputado distrital Rogério Ulysses 

 Adicional de 25% deve ser pago a todo aposentado que precise da ajuda permanente 
de terceiros 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Judiciário se reúne para preparar Encontro Nacional 

 Corregedoria Nacional encerra gestão com balanço positivo 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Marco Civil da Internet 

 
Disponibilizamos na página de Legislação Selecionada o link Marco Civil da Internet, 

com a Lei 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387588
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387588
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387589
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387589
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387570
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387576
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387569
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387568
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387568
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alegação-de-conhecimento-tardio-do-dano-não-afasta-prescrição-em-ação-proposta-23-anos-após-entrega-da-obra
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alegação-de-conhecimento-tardio-do-dano-não-afasta-prescrição-em-ação-proposta-23-anos-após-entrega-da-obra
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prisão-por-dívida-alimentar-exige-demonstração-da-urgência-na-prestação-dos-alimentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dissolução-superveniente-da-pessoa-jurídica-autora-não-impede-prosseguimento-de-ação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dissolução-superveniente-da-pessoa-jurídica-autora-não-impede-prosseguimento-de-ação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-nega-habeas-corpus-ao-ex–deputado-distrital-Rogério-Ulysses
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Adicional-de-25%25-deve-ser-pago-a-todo-aposentado-que-precise-da-ajuda-permanente-de-terceiros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Adicional-de-25%25-deve-ser-pago-a-todo-aposentado-que-precise-da-ajuda-permanente-de-terceiros
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87486-judiciario-se-reune-para-preparar-encontro-nacional
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87487-corregedoria-nacional-encerra-gestao-com-balanco-positivo
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/marco-civil-internet.pdf


 

o uso da Internet no Brasil e a Lei 13.709/2018, que dispõe sobre proteção de dados 
pessoais e altera a Lei 12.965/2014. 

 
Consulte outros assuntos no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Legislação > Legislação Selecionada > Legislação por Assunto. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0063055-27.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Mello - j. 22/08/2018 
e p. 23/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 146                   Divulgado em 22/08/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJRJ inaugura novas salas na Casa da Família do Fórum Regional da Leopoldina 

 TJRJ assina programa pioneiro de combate à violência de gênero 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 2ª Turma afasta nulidade de decisão em mandado de segurança no STJ sem prévia 
manifestação do MPF 

 Cassada decisão que negou direito de alterar nome e gênero sem perícia 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis_selec/legis_selec
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004948A435C7A572C62DF27E158956B4291C508523D2249
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-146-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5790126
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5789605
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387469
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387469
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387436


 

 
 
 

 No CPC de 1973, não é possível reconvenção apresentada em embargos de terceiro 
após contestação 

 Mesmo sem pedir penhora, credor hipotecário tem preferência na arrematação de 
imóvel 

 Comprovar parcelamento do débito fiscal é suficiente para ajuizamento de ação 
renovatória 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Justiça pela Paz em Casa: Brasil chega ao milésimo julgamento de Feminicídio 

 Mais de 180 mil armas entregues pelo Judiciário ao Exército 

 Corregedoria recomenda centros de conciliação em cartórios 

 Plenário aprova últimos relatórios de inspeção da Corregedoria 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Pesquisa Selecionada 

 
Disponibiliza pesquisas de jurisprudência sobre diversos temas jurídicos, organizadas 
pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do PJERJ. 
Atualizamos as seguintes pesquisas: 

 

 Acidente em Parque de Diversão 

 Medida Socioeducativa de Internação - Ato Infracional Análogo ao Tráfico de 
Drogas 

 Plano de Saúde - Negativa de Cobertura de Cirurgia Reparadora 

 Plano de Saúde - Negativa de Internação UTI 

 Princípio da Consunção - Estelionato e Uso de Documento Falso 

 Supermercado - Acidentes 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/No-CPC-de-1973,-não-é-possível-reconvenção-apresentada-em-embargos-de-terceiro-após-contestação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/No-CPC-de-1973,-não-é-possível-reconvenção-apresentada-em-embargos-de-terceiro-após-contestação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-sem-pedir-penhora,-credor-hipotecário-tem-preferência-na-arrematação-de-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-sem-pedir-penhora,-credor-hipotecário-tem-preferência-na-arrematação-de-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comprovar-parcelamento-do-débito-fiscal-é-suficiente-para-ajuizamento-de-ação-renovatória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comprovar-parcelamento-do-débito-fiscal-é-suficiente-para-ajuizamento-de-ação-renovatória
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87485-justica-pela-paz-em-casa-brasil-chega-ao-milesimo-julgamento-de-feminicidio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87483-mais-de-180-mil-armas-entregues-pelo-judiciario-ao-exercito
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87484-corregedoria-recomenda-centros-de-conciliacao-em-cartorios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87482-plenario-aprova-ultimos-relatorios-de-inspecao-da-corregedoria
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente-parque-diversao.pdf
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/10136/31851/negativa-cobertura-cirurgia-reparadora.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/plano-saude-negativa-intenacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/princ-cons-estel-uso-doc-falso.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/supermercado-acidentes.pdf


 

 Travamento de Porta Giratória em Agência Bancária 

 Roubo Qualificado - Desnecessidade de Prova Pericial 

 Instituição Financeira - Fraude de Terceiros 
 

A Página da Pesquisa Selecionada pode ser consultada no seguinte caminho: Banco do 
Conhecimento > Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 10 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 145                   Divulgado em 21/08/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça mantém fora dos estádios 71 acusados de integrar Força Jovem do Vasco 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro Gilmar Mendes nega pedido de revogação de prisão de Sérgio Cabral 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/trav-porta-giratoria-banco.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/roubo-quali-neces-prova.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/instituicao-financeira-fraude-terceiros.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000010&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-145-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5787626
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387337


 

 
 
 

 Emitente de CPR em fraude contra Banco Santos deve ser responsabilizada apenas na 
proporção do dano causado 

 Venda sem nota de produtos estrangeiros permitidos é caso para a Justiça Federal 

 Honorários advocatícios podem ser penhorados em valores excedentes a 50 salários 
mínimos 

 Candidato aprovado no número de vagas só pode ter nomeação recusada em situações 
excepcionais 

 Rescisão de contrato de venda não impede cobrança de aluguel pelo tempo em que 
imóvel foi ocupado 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Corregedor João Otávio de Noronha se despede do CNJ 

 CNJ mantém pena de disponibilidade a juiz do Piauí por morosidade 

 Cármen Lúcia apresenta BNMP 2.0 a presidentes de tribunais e procuradores 

 Corregedoria lança novo sistema de adoção e acolhimento 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência: 9.742 acessos em julho de 2018 

 
Os Ementários de Jurisprudência do PJERJ, fonte de conhecimento e instrumento 
de pesquisa, são organizados pelo Serviço de Publicações Jurisprudenciais 
(DICAC/SEJUR), sob a supervisão da Comissão de Jurisprudência, presidida pelo 
Desembargador GILBERTO CAMPISTA GUARINO. Na seleção das decisões que 
vão compor os Ementários, dá-se preferência aos julgados mais relevantes, 
inovadores e controversos. 

 
A página dos Ementários de Jurisprudência teve 9.742 acessos em julho de 2018, 
registrados pelo Google Analytics. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Emitente-de-CPR-em-fraude-contra-Banco-Santos-deve-ser-responsabilizada-apenas-na-proporção-do-dano-causado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Emitente-de-CPR-em-fraude-contra-Banco-Santos-deve-ser-responsabilizada-apenas-na-proporção-do-dano-causado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Venda-sem-nota-de-produtos-estrangeiros-permitidos-é-caso-para-a-Justiça-Federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Honorários-advocatícios-podem-ser-penhorados-em-valores-excedentes-a-50-salários-mínimos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Honorários-advocatícios-podem-ser-penhorados-em-valores-excedentes-a-50-salários-mínimos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Candidato-aprovado-no-número-de-vagas-só-pode-ter-nomeação-recusada-em-situações-excepcionais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Candidato-aprovado-no-número-de-vagas-só-pode-ter-nomeação-recusada-em-situações-excepcionais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rescisão-de-contrato-de-venda-não-impede-cobrança-de-aluguel-pelo-tempo-em-que-imóvel-foi-ocupado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rescisão-de-contrato-de-venda-não-impede-cobrança-de-aluguel-pelo-tempo-em-que-imóvel-foi-ocupado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87481-corregedor-joao-otavio-de-noronha-se-despede-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87479-cnj-mantem-pena-de-disponibilidade-a-juiz-do-piaui-por-morosidade
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87470-carmen-lucia-apresenta-bnmp-2-0-a-presidentes-de-tribunais-e-procuradores
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87469-corregedoria-lanca-novo-sistema-de-adocao-e-acolhimento


 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Ementários. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0022184-20.2011.8.19.0208 - Rel. Des. Carlos José Martins Gomes - j. 15/05/2018 
e p. 25/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 144                   Divulgado em 20/08/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Órgão Especial: retirado de pauta processo sobre reestruturação de cargos da Uerj 

 Fonaje: prazo para inscrição de trabalhos vai até dia 10 de outubro 

 Acusado de fazer policiais reféns tem prisão preventiva decretada 

 Liminar afasta presidente do Salgueiro e determina posse da Chapa 2 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF decidirá se entes federativos devem pagar honorários às Defensorias Públicas que 
os integram 

 Negado recurso de sargento investigado em operação que apura fraudes em reforma 
de militares 

 2ª Turma cassa decisões que garantiam benefícios a juízes com base em isonomia com 
MP 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049ACA2CB9A1E46376C1809524B3D4E29EC5081C553257
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-144-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5787152
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5783827
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5782416
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5782402
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387184
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387184
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387177
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387177
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387176
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387176


 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Dissolução parcial de sociedade decorrente de morte de sócio não afasta competência 
do juízo arbitral 

 Legitimidade passiva na ação de apuração de haveres é da cooperativa, não de todos 
os cooperados 

 TJRJ deve analisar embargos infringentes de acórdão proferido na vigência do CPC de 
1973, mas publicado sob o novo CPC 

 Ministro nega suspensão de acórdão que declarou inelegibilidade do ex-governador 
Garotinho 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Conselheiros se reúnem para 276ª Sessão Ordinária 

 Corregedoria lança sistema integrado de adoção e acolhimento 

 Metas do Judiciário: STJ tem baixa recorde do acervo após força-tarefa 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Coletânea dos Atos Oficiais do PJERJ 

 
Compilação de normas por temas de interesses dos Núcleos Regionais da CGJ, 
organizada a partir de pesquisa desenvolvida pelo M.M. Dr. Juiz de Direito Fabio 
Porto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 
A página de Coletânea dos Atos Oficiais do PJERJ foi atualizada, podendo ser 
consultada no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Legislação > Coletânea 
dos Atos Oficiais do PJERJ. 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dissolução-parcial-de-sociedade-decorrente-de-morte-de-sócio-não-afasta-competência-do-juízo-arbitral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dissolução-parcial-de-sociedade-decorrente-de-morte-de-sócio-não-afasta-competência-do-juízo-arbitral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Legitimidade-passiva-na-ação-de-apuração-de-haveres-é-da-cooperativa,-não-de-todos-os-cooperados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Legitimidade-passiva-na-ação-de-apuração-de-haveres-é-da-cooperativa,-não-de-todos-os-cooperados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/TJRJ-deve-analisar-embargos-infringentes-de-acórdão-proferido-na-vigência-do-CPC-de-1973,-mas-publicado-sob-o-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/TJRJ-deve-analisar-embargos-infringentes-de-acórdão-proferido-na-vigência-do-CPC-de-1973,-mas-publicado-sob-o-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-nega-suspensão-de-acórdão-que-declarou-inelegibilidade-do-ex–governador-Garotinho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-nega-suspensão-de-acórdão-que-declarou-inelegibilidade-do-ex–governador-Garotinho
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87463-conselheiros-se-reunem-para-276-sessao-ordinaria
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87464-corregedoria-lanca-sistema-integrado-de-adocao-e-acolhimento
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87380-metas-do-judiciario-stj-tem-reducao-historica-do-acervo-apos-forca-tarefa
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/atos-oficiais-pjerj


 

 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0032136-55.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Jessé Torres - j. 15/08/2018 e p. 16/08/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 143                   Divulgado em 17/08/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
O Serviço de Pesquisa e Análise de Jurisprudência (SEPEJ), do Departamento de 
Gestão e Disseminação do Conhecimento (DECCO), elaborou um novo tema para 
a Pesquisa Selecionada. 

 
O assunto abordado é o direito de pensão alimentícia para ex-cônjuge, discussão que 
se centra no equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade dos litigantes. 

 
Dessa maneira, diversos pontos devem ser levados em consideração na fixação da 
prestação de alimentos, como a condição financeira das partes, a capacidade de 
reinserção do ex-cônjuge no mercado de trabalho, a comprovação da dependência 
econômica, entre outros fatores. 

 
Sobre a ferramenta 

 
A Pesquisa Selecionada é uma compilação de julgados selecionados no acervo do 
PJERJ, organizada por temas e ramos do Direito. Seu conteúdo pode ser acessado 
no link: Banco do Conhecimento> Jurisprudência> Pesquisa Selecionada ou 

Consulta>Jurisprudência>Pesquisa Selecionada. 
 

Clique aqui e confira a seleção de julgados para o tema: Pensão Alimentícia - Ex-
Cônjuge. 

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

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000496EAA107659989D304E3AA72025532F8C5084E3A3125
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-143-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/pensao-alimenticia-ex-conjuge.pdf/efaaab6c-025a-0ea9-b18a-0d78a34df5a1
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/pensao-alimenticia-ex-conjuge.pdf/efaaab6c-025a-0ea9-b18a-0d78a34df5a1
mailto:jurisprudencia@tjrj.jus.br


 

 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 848, de 16/08/2018 - Altera a Lei nº 8.036, de 11/05/1990, que 
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para possibilitar a 
aplicação de recursos em operações de crédito destinadas às entidades 
hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma 
complementar do Sistema Único de Saúde. 

 

 Decreto Federal nº 9.475, de 16/08/2018 - Altera o Decreto nº 2.521, de 20/03/1998, 
que dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de 
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Estado do Rio terá de interromper cobrança da Taxa de Ocupação do Cine Íris 

 Médico Denis Furtado tem prisão preventiva decretada 

 Nupemec inaugura Casa da Família no Fórum da Leopoldina 

 Juíza determina internação de três adolescentes acusados pela morte de funkeiro 
MC G3 

 TJRJ promove assinatura do Protocolo Violeta/Laranja - Feminicídio no próximo dia 21 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida execução provisória da pena de doleiro uruguaio condenado por crime 
tributário 

 Rejeitado trâmite de recurso em que "Nem da Rocinha" pedia oitiva de testemunha em 
ação penal 

 Questionada norma que exige desistência de ações para prazo maior em pagamento de 
dívida dos estados 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9475.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5781244
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5781215
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5779591
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5779591
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5779537
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387053
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387053
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387044
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387044
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387049
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=387049


 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Equipamento de monitoração de veículo apreendido por falta de pagamento é restituído 
ao devedor 

 Segunda Turma reconhece pré-questionamento ficto e determina demolição de obra 
em área de preservação 

 Vigência de seguro habitacional está vinculada ao período de financiamento 

 Segunda Turma permite importação direta de canabidiol para criança que sofre de 
epilepsia intratável 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ monitora andamento de pesquisas sobre o Poder Judiciário 

 Em três anos, mais de 150 brasileiros foram adotados por estrangeiros 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Pesquisa Selecionada 
 

Disponibiliza pesquisas de jurisprudência sobre diversos temas jurídicos, organizadas 
pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do PJERJ. 
Atualizamos as seguintes pesquisas: 

 
· Acidente com Passageiro em Composição Férrea 
· Acusação Indevida de Crime de Furto 
· Agressão a Passageiro por Preposto de Transporte Público 
· Apropriação Indébita e Estelionato - Distinção 
· Cartão de Crédito Recusado/ Bloqueado no Exterior 
· Concurso Público - Direito Subjetivo à Nomeação 
· Concurso Público - Nomeação Tardia 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Equipamento-de-monitoração-de-veículo-apreendido-por-falta-de-pagamento-é-restituído-ao-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Equipamento-de-monitoração-de-veículo-apreendido-por-falta-de-pagamento-é-restituído-ao-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-reconhece-pré–questionamento-ficto-e-determina-demolição-de-obra-em-área-de-preservação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-reconhece-pré–questionamento-ficto-e-determina-demolição-de-obra-em-área-de-preservação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vigência-de-seguro-habitacional-está-vinculada-ao-período-de-financiamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-permite-importação-direta-de-canabidiol-para-criança-que-sofre-de-epilepsia-intratável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-permite-importação-direta-de-canabidiol-para-criança-que-sofre-de-epilepsia-intratável
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87454-cnj-monitora-andamento-de-pesquisas-sobre-o-poder-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87457-em-tres-anos-mais-de-150-brasileiros-foram-adotados-por-estrangeiros
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/colisao-onibus-composicao-ferrea.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acusacao-indevida-furto.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/agr-pass-prep-trans-pub.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/apropr-indebita-estelionato.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cartao-cred-bloqu-exter.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/conc-nomeacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/conc-tardia.pdf


 

· Corrupção de Menores - Crime Formal versus Crime Material 
· Conversão da Pena Privativa de Liberdade em Restritiva de Direito - Lei 

11.343/06 
· Furto de Energia Elétrica - Fraude no Medidor 
· Injúria Preconceituosa 
· Furto Mediante Abuso de Confiança 

 
 

A Página da Pesquisa Selecionada pode ser consultada no seguinte caminho: Banco do 
Conhecimento > Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0257955-41.2016.8.19.0001 - Relª. Desª. Cristina Tereza Gaulia - j. 14/08/2018 e p. 
17/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 142                   Divulgado em 16/08/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Polícia decreta prisão de acusados da morte de corretora de imóveis na Barra 

 Postagens ofensivas contra Marielle custarão R$ 100 mil ao Facebook 

 Eike Batista fica em silêncio em depoimento no Tribunal de Justiça do Rio 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/corrupcao-menores.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/conversao-pena-privativa-liberdade-restritiva-direito.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/conversao-pena-privativa-liberdade-restritiva-direito.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/furto-energia-eletrica.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/injuria-precon.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/furto-abuso-confianca.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000470CD04E7405BC2387E0328F1B5BC51E7C5084E1E333F
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-142-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5777647
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5776761
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5776724


 

 STF reafirma direito de transgêneros de alterar registro civil sem mudança de sexo 

 STF afirma legitimidade do MP para postular fornecimento de medicamentos por meio 
de ação civil pública 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Reconhecida validade de escrituras de dação em pagamento de empresas controladas 
pelo grupo Encol 

 Horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho não afetam benefício 
complementar já concedido 

 Ministro que não acompanhou sustentações orais não está habilitado a participar do 
julgamento 

 Proporcionalidade não pode ser invocada para reconhecer forma tentada de estupro 
de vulnerável 

 Luciano Huck receberá indenização de R$ 100 mil por divulgação não autorizada de 
seu nome em publicidade 

 Fabricante de Sempre Livre não consegue anular marca concorrente 

 Dano moral por acidente automobilístico sem vítima depende de comprovação 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Justiça Pela Paz em Casa: mutirão do Judiciário no combate à violência doméstica 

 Tribunais têm 60 dias para regularizar audiências de custódia 

 Respeito às gestantes que desejam entregar o bebê para adoção 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386930
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386926
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386926
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-validade-de-escrituras-de-dação-em-pagamento-de-empresas-controladas-pelo-grupo-Encol
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-validade-de-escrituras-de-dação-em-pagamento-de-empresas-controladas-pelo-grupo-Encol
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Horas-extras-reconhecidas-pela-Justiça-do-Trabalho-não-afetam-benefício-complementar-já-concedido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Horas-extras-reconhecidas-pela-Justiça-do-Trabalho-não-afetam-benefício-complementar-já-concedido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-que-não-acompanhou-sustentações-orais-não-está-habilitado-a-participar-do-julgamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-que-não-acompanhou-sustentações-orais-não-está-habilitado-a-participar-do-julgamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proporcionalidade-não-pode-ser-invocada-para-reconhecer-forma-tentada-de-estupro-de-vulnerável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proporcionalidade-não-pode-ser-invocada-para-reconhecer-forma-tentada-de-estupro-de-vulnerável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Luciano-Huck-receberá-indenização-de-R$-100-mil-por-divulgação-não-autorizada-de-seu-nome-em-publicidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Luciano-Huck-receberá-indenização-de-R$-100-mil-por-divulgação-não-autorizada-de-seu-nome-em-publicidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fabricante-de-Sempre-Livre-não-consegue-anular-marca-concorrente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dano-moral-por-acidente-automobilístico-sem-vítima-depende-de-comprovação
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87445-justica-pela-paz-em-casa-mutirao-do-judiciario-no-combate-a-violencia-domestica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87448-tribunais-tem-60-dias-para-regularizar-audiencias-de-custodia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87424-respeito-as-gestantes-que-desejam-entregar-o-bebe-para-adocao


 

Veicula os julgados de conteúdo relevante e de interesse para os operadores do 
Direito e para a sociedade em geral. Atualizamos os acórdãos e as funções atuais dos 
Desembargadores abaixo relacionados. 

 

 Desembargador Cezar Augusto Rodrigues Costa 

 Desembargador Celso Luiz de Matos Peres 
 Desembargadora Conceição Aparecida Mousnier Teixeira de Guimarães Pena 

 Desembargador Edson Aguiar De Vasconcelos 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0218875-85.2007.8.19.0001 - Relª. Desª. Jacqueline Lima Montenegro - j. 14/08/2018 e 
p. 16/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 141                   Divulgado em 15/08/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.469, de 14/08/2018 - Altera o Decreto nº 9.190, de 01/11/2017, 
para dispor sobre diretrizes e critérios para a qualificação de Organizações Sociais - 
OS. 

 

 Lei Federal nº 13.709, de 14/08/2018 - Dispõe sobre a proteção de dados pessoais 
e altera a Lei nº 12.965, de 23/04/2014 (Marco Civil da Internet). Parcialmente vetada. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsultas%2Fjurisprudencia%2Fcurriculo-desembargador%2Fcezar-augusto-rodrigues-costa&data=02%7C01%7C%7Cb9c4e51fbbef4e73ecdd08d603a9ecee%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636700425680072365&sdata=ki2NjXuc2xXklDISGWMvUPlYPB5GNJl5y2ASSdg1KHc%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fcelso-luiz-de-matos-peres&data=02%7C01%7C%7Cb9c4e51fbbef4e73ecdd08d603a9ecee%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636700425680072365&sdata=84j9o8s07R6KSUcsake9cvdDBX2gMyI6dtgWh%2FNwboQ%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportaltj.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsultas%2Fjurisprudencia%2Fcurriculo-desembargador%2Fconcei%25C3%25A7%25C3%25A3o-aparecida-mousnier-teixeira-de-guimar%25C3%25A3es-pena&data=02%7C01%7C%7Cb9c4e51fbbef4e73ecdd08d603a9ecee%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636700425680082374&sdata=cZ6y%2BNxoBbrjLQ9eq86iNYORdbQ%2BAb6Etzwx1em3E98%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsultas%2Fjurisprudencia%2Fcurriculo-desembargador%2Fedson-aguiar-de-vasconcelos&data=02%7C01%7C%7Cb9c4e51fbbef4e73ecdd08d603a9ecee%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636700425680082374&sdata=Y%2FgoG9%2FK0q950ldld%2Buy22K3d%2FOKyGFQhfN5vaHh8qk%3D&reserved=0
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C608942F1273B94292A53005EDEEF6EFC5084F34075C
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-141-2018.pdf
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2015-2018%2F2018%2FDecreto%2FD9469.htm&data=02%7C01%7C%7Cd9bcdcc395c84cf1791808d602e932af%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636699597921901151&sdata=juqYht6sV0G59drFkgQF1n3xwBobZC%2FN87wxWhJoeWc%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2015-2018%2F2018%2FLei%2FL13709.htm&data=02%7C01%7C%7Cd9bcdcc395c84cf1791808d602e932af%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636699597921901151&sdata=Q111QqVuv69l7e%2BhCeIyr4xFuZTHnhXeK5ZbGfTwnEs%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2015-2018%2F2018%2FMsg%2FVEP%2FVEP-451.htm&data=02%7C01%7C%7Cd9bcdcc395c84cf1791808d602e932af%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636699597921911155&sdata=x17YPwFJKRzt8diWzfyV%2B71u3HMNPjVZdIsUTaztWhQ%3D&reserved=0


 

 

 TJRJ promove seminário sobre combate à exploração sexual infantil na internet 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 2ª Turma nega pedido de anulação de júri que condenou Emile Daud Sarruf pela 
morte do marido 

 2ª Turma determina providências sobre uso de algemas por Sérgio Cabral 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Terceira Turma aplica regra de planos de saúde individuais a plano contratado por 
microempresa familiar 

 Sentença de adoção só pode ser anulada por meio de ação rescisória 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Conselheiros aprovam relatórios de inspeções da Corregedoria 

 CNJ censura juiz que deu voz de prisão a funcionários de aeroporto 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Selecionada 

 
Atualizamos a página de legislação selecionada, nas seguintes Áreas do Direito: 

 
Direito Constitucional 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%2Fnoticia%2F-%2Fvisualizar-conteudo%2F5111210%2F5772488&data=02%7C01%7C%7Cd9bcdcc395c84cf1791808d602e932af%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636699597921761035&sdata=88D0mUg5eg4QaxArdpJLqrTxr50v9X6vrcGyxDd8fyQ%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.stf.jus.br%2Fnoticias%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D386805&data=02%7C01%7C%7Cd9bcdcc395c84cf1791808d602e932af%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636699597921772493&sdata=MwM%2FZAxuimFPuwpRAqGGpfY%2BbPxrGS%2BUK4db22MCHbo%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.stf.jus.br%2Fnoticias%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D386805&data=02%7C01%7C%7Cd9bcdcc395c84cf1791808d602e932af%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636699597921772493&sdata=MwM%2FZAxuimFPuwpRAqGGpfY%2BbPxrGS%2BUK4db22MCHbo%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.stf.jus.br%2Fnoticias%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D386826&data=02%7C01%7C%7Cd9bcdcc395c84cf1791808d602e932af%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636699597921791060&sdata=bqomb2%2BdHgSY9OAMgKG4Hqju4yB4hu8T8FV80nyT0Mc%3D&reserved=0
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-aplica-regra-de-planos-de-saúde-individuais-a-plano-contratado-por-microempresa-familiar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-aplica-regra-de-planos-de-saúde-individuais-a-plano-contratado-por-microempresa-familiar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sentença-de-adoção-só-pode-ser-anulada-por-meio-de-ação-rescisória
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87421-conselheiros-aprovam-relatorios-de-inspecoes-da-corregedoria
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87418-cnj-censura-juiz-que-deu-voz-de-prisao-a-funcionarios-de-aeroporto


 

Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso 
Direito Econômico 
Direito Financeiro 
Direito Penal 
Direito Previdenciário 
Direito Tributário 

 
Consulta a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Legislação > 
Legislação Selecionada > Áreas do Direito. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0025926-96.2015.8.19.0213 - Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos - j. 08/08/2018 
e p. 09/08/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 21 
Ementário das Turmas Recursais nº 7 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 140                   Divulgado em 14/08/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsultas%2Flegis_selec%2Flegis_selec&data=02%7C01%7C%7C1ee25c685dbc4b10303e08d602b8adc4%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636699389533548914&sdata=BaG31lIcAyQ2zPhkl%2BvgHziS0ebdiGccWFWtubD2i04%3D&reserved=0
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047BBDBF16DE9F0B3E60F1B24DDA54247FC5084A212D36
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2Fejuris%2Fconsementpornum.aspx%3FCodTipPubl%3D3%26NumEmentario%3D2018000021%26Version%3D1.0.3.54&data=02%7C01%7C%7Cd9bcdcc395c84cf1791808d602e932af%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636699597921741019&sdata=6ZBCEyHiKL6WqP6iqrrW%2BRh%2BcTewh5mDI9vLKQBsSrg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2Fejuris%2Fconsementpornum.aspx%3FCodTipPubl%3D4%26NumEmentario%3D2018000007%26Version%3D1.0.3.54&data=02%7C01%7C%7Cd9bcdcc395c84cf1791808d602e932af%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636699597921751027&sdata=Cw%2BgdS8tyj2y%2FdKdB3OGbA1AFABWRm2KBO7PBMia7No%3D&reserved=0
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-140-2018.pdf


 

 Decreto Federal nº 9.468, de 13/08/2018 - Dispõe sobre o Conselho de 
Transparência Pública e Combate à Corrupção. 

 

 Decreto Federal nº 9.467, de 13/08/2018 - Altera o Decreto nº 3.011, de 30/03/1999, 
que qualifica como Organizações Militares Prestadoras de Serviços - OMPS, com 
autonomia de gestão, as Organizações Militares da Marinha que especifica. 

 

 Decreto Federal nº 9.466, de 13/08/2018 - Regulamenta a Lei nº 13.474, de 
23/08/2017, que transforma a Autoridade Pública Olímpica - APO na Autoridade de 
Governança do Legado Olímpico - Aglo, e a governança do legado olímpico. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJRJ adia votação de recurso do Estado para rever indenização à família do pedreiro 
Amarildo 

 Vara Cível de Nilópolis realiza conciliação em linguagem de libras 

 TJRJ adota modelo inovador nas cobranças de tributos municipais 

 Justiça homologa acordo para funcionamento do heliponto do Hotel Glória 

 Light não pode suspender energia do Esplanada Grill 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Plenário analisará sanção do Código Penal para importação de medicamentos sem 
registro sanitário 

 Ministro nega revogação de prisão de empresário de transportes do RJ foragido em 
Portugal 

 Inviável trâmite de HC em favor de mães de crianças menores de 12 anos denunciadas 
por homicídio 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2015-2018%2F2018%2FDecreto%2FD9468.htm&data=02%7C01%7C%7Caf5a1e3c21eb4988c64508d6020b11d9%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698643888265935&sdata=Cm4MXZDTqXGFNp%2BY%2F2ESO35gi2Q6MS7qhlygZYeUyR4%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_ato2015-2018%2F2018%2FDecreto%2FD9467.htm&data=02%7C01%7C%7Caf5a1e3c21eb4988c64508d6020b11d9%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698643888265935&sdata=A%2FL8VwgeTeS%2FiFWgQnXxetbOJS6Wo08buQU%2BXMyo3Hc%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_Ato2015-2018%2F2018%2FDecreto%2FD9466.htm&data=02%7C01%7Cflmm%40tjrj.jus.br%7Cbdac2e2e75bb436b7e3c08d601dc3bca%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698442790696040&sdata=RIDN15Nfs5Zo3K4wg1skRIkxa88O2bbCHkGXNdu7i5A%3D&reserved=0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5772714
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5772714
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5771486
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%2Fnoticia%2F-%2Fvisualizar-conteudo%2F5111210%2F5771753&data=02%7C01%7C%7Caf5a1e3c21eb4988c64508d6020b11d9%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698643888145804&sdata=VJiqevUYKS0Tmsd0TUWjzx0sRiqdCo1Ijqgja0GGXkM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%2Fnoticia%2F-%2Fvisualizar-conteudo%2F5111210%2F5770468&data=02%7C01%7C%7Caf5a1e3c21eb4988c64508d6020b11d9%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698643888155814&sdata=NbA6z6ryLZOqvtwv4xxPqVus5EV57i43O2WXHw32xXE%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fnoticias%2Fnoticia%2F-%2Fvisualizar-conteudo%2F5111210%2F5770452&data=02%7C01%7C%7Caf5a1e3c21eb4988c64508d6020b11d9%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698643888155814&sdata=9ucNLHi%2FHBw%2FPBcXQbbq3HnPu%2BBmlpLFpprFgaikCBM%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.stf.jus.br%2Fnoticias%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D386710&data=02%7C01%7C%7Caf5a1e3c21eb4988c64508d6020b11d9%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698643888175836&sdata=35h5wqEcwDg%2F8fLmlb3YQvHTFE6A6Lujt73ZLu8m85g%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.stf.jus.br%2Fnoticias%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D386710&data=02%7C01%7C%7Caf5a1e3c21eb4988c64508d6020b11d9%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698643888175836&sdata=35h5wqEcwDg%2F8fLmlb3YQvHTFE6A6Lujt73ZLu8m85g%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.stf.jus.br%2Fnoticias%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D386697&data=02%7C01%7C%7Caf5a1e3c21eb4988c64508d6020b11d9%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698643888185847&sdata=LwvctMQ4qVU6GO3V6xLIwqn5GxWMhbngdKK%2Fzdj4Hyc%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.stf.jus.br%2Fnoticias%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D386697&data=02%7C01%7C%7Caf5a1e3c21eb4988c64508d6020b11d9%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698643888185847&sdata=LwvctMQ4qVU6GO3V6xLIwqn5GxWMhbngdKK%2Fzdj4Hyc%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.stf.jus.br%2Fnoticias%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D386687&data=02%7C01%7C%7Caf5a1e3c21eb4988c64508d6020b11d9%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698643888205869&sdata=2hXjqRZ4vTCCUv38r6bU%2FzCRVTumYtqyLn2JntN9hgA%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.stf.jus.br%2Fnoticias%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D386687&data=02%7C01%7C%7Caf5a1e3c21eb4988c64508d6020b11d9%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698643888205869&sdata=2hXjqRZ4vTCCUv38r6bU%2FzCRVTumYtqyLn2JntN9hgA%3D&reserved=0


 

 Protesto de duplicata em valor maior que a dívida não gera dano moral indenizável 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Plenário do CNJ nega recurso a Garotinho contra atuação de juiz 

 CNJ abre cinco processos disciplinares para investigar magistrados 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Revista de Direito do TJRJ 

 
Editada desde o ano de 1985, constitui-se no repositório oficial de jurisprudência 
desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.  Além de decisões e acórdãos 
selecionados, cada edição contém, ainda, seções de artigos doutrinários e 
jurisprudência temática, onde um tema controvertido e atual é abordado, 
acompanhado da correspondente jurisprudência do TJERJ e dos Tribunais 
Superiores. 

 
A página da Revista de Direito do TJRJ em versão eletrônica está em 
desenvolvimento com a disponibilização gradativa dos exemplares. Já é possível 
consultar os volumes 109, 110 e 111, no seguinte caminho: Banco do 
Conhecimento > Publicações > Revistas > Revista de Direito - Versão em PDF. 

 
Para informações, sugestões e contato: sejur@tjrj.jus.br e/ou dicac@tjrj.jus.br 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0006477-91.2009.8.19.0075 - Rel. Des. Peterson Barroso Simão - j. 08/08/2018 e p. 
14/08/2018 

 
 
 

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

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Protesto-de-duplicata-em-valor-maior-que-a-dívida-não-gera-dano-moral-indenizável
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87415-plenario-do-cnj-nega-recurso-a-garotinho-contra-atuacao-de-juiz
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87412-cnj-abre-cinco-processos-disciplinares-para-investigar-magistrados
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsultas%2Fbanco-conhecimento%2Frevistas%2Frevista-de-direito-versao-pdf&data=02%7C01%7C%7Ce99f81cd738c492079c108d601f863b5%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698564619461939&sdata=m2HbJ5gH7oBwzog8leXo5k4bvwI5%2Bc4f09dOu%2FXUAtY%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tjrj.jus.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsultas%2Fbanco-conhecimento%2Frevistas%2Frevista-de-direito-versao-pdf&data=02%7C01%7C%7Ce99f81cd738c492079c108d601f863b5%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C1%7C0%7C636698564619471952&sdata=nS3Pn7kWDncj61D76iL3TDm1GgWdkPloJJe%2FpA%2B7hQ0%3D&reserved=0
mailto:sejur@tjrj.jus.br
mailto:dicac@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000473F71C580BC64F071687B1035594497FC5084C34592E


 

 
 
 

Boletim SEDIF nº 139                   Divulgado em 13/08/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça do Rio estabelece multa de R$ 50 mil ao prefeito Marcelo Crivella 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Proibição de parentes de agentes públicos contratarem com município é tema de 
repercussão geral 

 Rejeitado pedido de suspensão de processo até a modulação em caso com 
repercussão geral 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Não é possível substituição da pena privativa de liberdade em caso de violência 
doméstica contra mulher 

 Terceira Turma considera válida cláusula que limita débito automático de cartão de 
aposentados a valor mínimo 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 49ª Sessão Extraordinária do CNJ tem 121 itens em pauta 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-139-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5767634
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386492
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386492
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386526
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-é-possível-substituição-da-pena-privativa-de-liberdade-em-caso-de-violência-doméstica-contra-mulher
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-é-possível-substituição-da-pena-privativa-de-liberdade-em-caso-de-violência-doméstica-contra-mulher
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-considera-válida-cláusula-que-limita-débito-automático-de-cartão-de-aposentados-a-valor-mínimo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-considera-válida-cláusula-que-limita-débito-automático-de-cartão-de-aposentados-a-valor-mínimo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87368-proxima-sessao-de-julgamento-do-cnj-tem-121-itens-em-pauta


 

 Tribunais se mobilizam e botam Lei Maria da Penha nas ruas 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Distribuição da 1ª Vice-Presidência 
 

Atualizamos o link Estatística - Distribuição da 1ª Vice-Presidência contendo número de 
processos distribuídos, comparativos de distribuições e lista nominal de distribuição 
de julho de 2018. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0002841-75.2016.8.19.0042 - Rel. Des. Murilo Kieling - dm. 10/08/2018 e p. 13/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 138                   Divulgado em 10/08/2018 
 
 
 

COMUNICADO 

 
Comunicamos a revisão de 2 (dois) verbetes sumulares do TJRJ (41 e 67), 

publicados hoje (10/08/2018) no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Rio de 
Janeiro (DJERJ), para fins de adaptação ao novo Código de Processo Civil (Lei nº 
13.105/2015). Confira abaixo o conteúdo: 

 
Verbete Sumular 41 (Nova Redação): 
GRATUIDADE DE JUSTIÇA 
ÔNUS SUCUMBENCIAIS 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87353-tribunais-se-mobilizam-e-botam-lei-maria-da-penha-nas-ruas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/vice_pres/1vice_pres/relatorios/estatistica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045887165D8D50722CE9D84FE39FD98BBFC5084B4C5648
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-138-2018.pdf


 

Nº 41 “Quando vencido, o beneficiário da Justiça gratuita deve ser condenado nos 

encargos sucumbenciais, na forma do art. 98, §2º. do CPC de 2015.” 
Referência: Processo Administrativo nº 0053332 81.2017.8.19.0000 - Julgamento 
em 05/03/2018 - Relator: Desembargador Reinaldo Pinto Alberto Filho. Votação 
unânime. 

 
Redação Anterior: 
Nº. 41 “Quando vencido, o beneficiário da Justiça gratuita deve ser condenado nos 
encargos sucumbenciais, conforme dispõe a Lei nº. 1.060/50.” 
Referência: Súmula da Jurisprudência Predominante nº. 2001.146.00006. 
Julgamento em 24/06/2002. Relator: Desembargador Miguel Pachá. Votação unânime. 
Registro do Acórdão em 13/09/2002. 

 
Verbete Sumular 67 (Nova Redação): 
LEASING 
VALOR RESIDUAL 
COBRANÇA ANTECIPADA 
CONTRATO 
NÃO DESCARACTERIZAÇÃO 
Nº 67 “A cobrança antecipada do valor residual (VRG) pelo arrendador, não 
descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil (LEASING), podendo, para a 
solução do litígio, ser utilizada tanto a ação reintegratória específica com possível 
liminar, como a ação ordinária, com eventual antecipação de tutela, se preenchidos 
os requisitos da tutela provisória.” 
Referência: Processo Administrativo nº 0053332 81.2017.8.19.0000 - Julgamento 

em 05/03/2018 - Relator: Desembargador Reinaldo Pinto Alberto Filho. Votação 
unânime. 

 
Redação Anterior: 
Nº. 67 “A cobrança antecipada do valor residual (VRG) pelo arrendador, não 
descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil (LEASING), podendo, para a 
solução do litígio, ser utilizada tanto a ação reintegratória específica com possível 
liminar, como a ação ordinária, com eventual antecipação de tutela, se preenchidos 
os requisitos do art. 273, I e II do Código de Processo Civil.” 
Referência: Uniformização de Jurisprudência nº. 2003.018.00001 no Agravo de 
Instrumento nº. 2002.002.13237. Julgamento em 11/08/2003. Relator: 
Desembargador Marcus Faver. Votação por maioria. Registro de Acórdão em 
14/10/2003. 

 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0053332-81.2017.8.19.0000
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0053332-81.2017.8.19.0000


 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça mantém medida de segurança para acusado de ameaçar Angélica por e-
mail 

 Caso Jandyra: júri condena três integrantes de quadrilha de aborto 

 Curso de formação de peritos judiciais abre inscrições no dia 21 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Plenário suspende julgamento sobre sacrifício de animais em rituais religiosos 

 Partes e instituições interessadas fazem sustentações orais no julgamento sobre 
sacrifício de animais em rituais religiosos 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Mantida indenização a cadeirante que tinha de se esconder para pegar ônibus 
 Restabelecida condenação por contrabando de réu que importou pistola de brinquedo 

 Separação judicial já é suficiente para afastar cobertura securitária pela morte de 
cônjuge 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Especialistas explicam como caracterizar um feminicídio 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5766314
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5766314
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5765154
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5763667
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386401
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386393
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386393
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-a-cadeirante-que-tinha-de-se-esconder-para-pegar-ônibus
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Restabelecida-condenação-por-contrabando-de-réu-que-importou-pistola-de-brinquedo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Separação-judicial-já-é-suficiente-para-afastar-cobertura-securitária-pela-morte-de-cônjuge
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Separação-judicial-já-é-suficiente-para-afastar-cobertura-securitária-pela-morte-de-cônjuge
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87329-especialistas-explicam-como-caracterizar-um-feminicidio


 

 
Prevenções das Massas Falidas - 1ª Vice-Presidência 

 
Comunicamos a seguinte atualização do quadro de Prevenções das Massas Falidas: 

 

 CONSERVAS RUBI SA (Massa Falida) - Processo 0021614-
93.2013.8.19.0004 (7ª Câmara Cível) Desembargador Luciano Saboia 
Rinaldi de Carvalho. 

 
Consulte a tabela completa no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda Instância > 
Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência > Prevenções das Massas Falidas. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0475877-48.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 07/08/2018 e p. 
09/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 137                   Divulgado em 09/08/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.703, de 08/08/2018 - Institui a Política Nacional de Pisos Mínimos 
do Transporte Rodoviário de Cargas. 

 

 Decreto Federal nº 9.462, de 08/08/2018 - Altera o Regulamento do Benefício de 
Prestação Continuada, aprovado pelo Decreto nº 6.214, de 26/09/2007, e o Decreto 
nº 6.135, de 26/06/2007, que dispõe sobre o Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal - CadÚnico. 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000484827F3B5956A841D5FD8D6A83A38A44C5084A19544A
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-137-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13703.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9462.htm


 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Por causa de confrontos armados, Estado do Rio terá de pagar indenização a família de 
vítima 

 Emerj promoverá encontro para debater as medidas de proteção à mulher 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro nega habeas corpus que pedia trancamento de ação penal por desacato 

 STF reconhece imprescritibilidade de ação de ressarcimento decorrente de ato doloso 
de improbidade 

 STF restabelece decisão do STJ sobre incidência de juros em precatório fixados em 
sentença com trânsito em julgado 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Necessidade da administração pode justificar nomeação de candidato fora das vagas 
do edital 

 Afastada relação de consumo em contrato de transporte destinado a viabilizar atividade 
comercial 

 Segunda Turma confirma ilicitude em atuação de associação no mercado de seguros 

 Fabricante também responde por acidente causado por distribuidora que deixou 
garrafas de cerveja na rua 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 35ª Sessão Virtual do CNJ tem 10 processos para julgamento 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5763098
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5763098
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5762174
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386253
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386249
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386249
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386237
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386237
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Necessidade-da-administração-pode-justificar-nomeação-de-candidato-fora-das-vagas-do-edital
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Necessidade-da-administração-pode-justificar-nomeação-de-candidato-fora-das-vagas-do-edital
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-relação-de-consumo-em-contrato-de-transporte-destinado-a-viabilizar-atividade-comercial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-relação-de-consumo-em-contrato-de-transporte-destinado-a-viabilizar-atividade-comercial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-confirma-ilicitude-em-atuação-de-associação-no-mercado-de-seguros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fabricante-também-responde-por-acidente-causado-por-distribuidora-que-deixou-garrafas-de-cerveja-na-rua
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fabricante-também-responde-por-acidente-causado-por-distribuidora-que-deixou-garrafas-de-cerveja-na-rua
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87314-35-sessao-virtual-do-cnj-tem-10-processos-para-julgamento


 

 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. Atualizamos a página do Desembargador Cesar Felipe Cury 
e do Desembargador Luiz Henrique Oliveira Marques com os respectivos acórdãos, 
abaixo relacionados. 

 

 0021044-32.2012.8.19.0008(2018.001.11549) - APELAÇÃO - 1ª Ementa 
CESAR FELIPE CURY - Julgamento: 01/08/2018 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA 
CÍVEL 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE VALORES EM 
DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO. SUCESSÃO DE FATOS 
SEMELHANTES AO DOS AUTOS, INCLUSIVE AQUELE APONTADO PELO 
PERITO, QUE TORNA EVIDENTE TRATAR-SE DE ERRO DE PROCEDIMENTO 
INTERNO RECORRENTE DA CONCESSIONÁRIA, O QUE SUBTRAI DE 
FUNDAMENTO VÁLIDO A ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO IDÔNEO OU DE 
BOA-FÉ, CARACTERIZANDO-SE A REITERAÇÃO DO PADRÃO DE 
COMPORTAMENTO COMO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. 
VERBA INDENIZATÓRIA CORRETAMENTO FIXADA. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO. 

 

 0263816-42.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO - 1ª Ementa 
Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES - Julgamento: 01/08/2018 - DÉCIMA 
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C 
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. SENTENÇA 
DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. TESE DEFENSIVA DE 
USUCAPIÃO QUE SE AFASTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS 
LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI AO LONGO DOS PRAZOS 
PRESCRICIONAIS LEGAIS. CONHECIMENTO, PELO RÉU, DE QUE O IMÓVEL 
HAVERIA DE SER PARTILHADO ENTRE OS DEMAIS HERDEIROS DE SUA 
FALECIDA IRMÃ. SOBRE AS FRAÇÕES DA PROPRIEDADE CABÍVEIS AOS 
DEMAIS HERDEIROS E CO-PROPRIETÁRIOS. ANIMUS DOMINI QUE SE 
AFASTA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA 
POSSE SOBRE A COISA COMO SE PROPRIETÁRIO EXCLUSIVO FOSSE, 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-cesar-felipe-cury
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/desembargador-luiz-henrique-oliveira-marques


 

ALIADO A TAL CIRCUNSTÂNCIA A PRÓPRIA INICIATIVA DO RÉU, 
OFERECENDO O PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DA 
COISA. DE IGUAL SENTIDO, A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS 
HERDEIROS NÃO PODE SER INTERPRETADA COMO POSSE MANSA E 
PACÍFICA, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, SOBRETUDO 
A RELAÇÃO DE PARENTESCO EXISTENTE ENTRE AS PARTES. IMÓVEL 
MANTIDO EM COMUNHÃO COM OS HERDEIROS DOS ANTIGOS 
PROPRIETÁRIOS. ART. 1.206 C/C ART. 1238 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA 
CONDOMINIAL QUE DEVE FICAR A CARGO SOMENTE DO OCUPANTE DO 
IMÓVEL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

 
Acesse o link no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Acórdãos Selecionados por Desembargador. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0105602-65.2006.8.19.0001 - Des. Rel. Nagib Slaibi - j. 01/08/2018 e p. 08/08/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 136                   Divulgado em 08/08/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça condena empresário por agressão a cinegrafista do SBT 

 Liminar suspende despejo de jazigos perpétuos cujos proprietários não pagaram taxa 
de cemitérios públicos no Rio 

 TJRJ realiza campanha de doação de sangue 

 TJ do Rio suspende prisão temporária de Renata Cisne 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004403E6E8311036B9EDB96CFD7AA30D163C50849050E35
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-136-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5761755
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5757485
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5757485
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5757466
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5757663


 

 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 1ª Turma julga inviável HC de advogado acusado por apropriação indébita e formação 
de quadrilha 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Segunda-feira de Carnaval e Quarta-feira de Cinzas devem ser comprovados como 
feriados 

 Despesas de capatazia não entram no cálculo do Imposto de Importação, confirma 
Primeira Turma 

 Empresa de consultoria em direito desportivo pode registrar marca na categoria de 
serviços jurídicos 

 Ação de reintegração em cargo público por ex-preso político é imprescritível 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 XII Jornada Maria da Penha começa amanhã 

 CNJ conclui análise de caso de juiz que presidiu audiência armado 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386127
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386127
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda–feira-de-Carnaval-e-Quarta–feira-de-Cinzas-devem-ser-comprovados-como-feriados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda–feira-de-Carnaval-e-Quarta–feira-de-Cinzas-devem-ser-comprovados-como-feriados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Despesas-de-capatazia-não-entram-no-cálculo-do-Imposto-de-Importação,-confirma-Primeira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Despesas-de-capatazia-não-entram-no-cálculo-do-Imposto-de-Importação,-confirma-Primeira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-de-consultoria-em-direito-desportivo-pode-registrar-marca-na-categoria-de-serviços-jurídicos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-de-consultoria-em-direito-desportivo-pode-registrar-marca-na-categoria-de-serviços-jurídicos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-reintegração-em-cargo-público-por-ex–preso-político-é-imprescritível
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87302-xii-jornada-maria-da-penha-comeca-amanha
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87298-cnj-conclui-analise-de-caso-de-juiz-que-presidiu-audiencia-armado


 

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). 

 
Processo nº 0066084-22.2016.8.19.0000 - DES. ANTONIO JOSE FERREIRA 
CARVALHO 

“REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 2.117/2016 DO 
MUNICÍPIO DE ARARUAMA, QUE “DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE EQUIPE 
DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS” - A MATÉRIA VEICULADA NA NORMA - TRANSIÇÃO 
DEMOCRÁTICA DE GOVERNO - REFERE-SE À ORGANIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E, POR ISSO, ESTÁ 
INSERIDA NA INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - 
VIOLAÇÃO À RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM 
MATÉRIA DA ADMINSTRAÇÃO, BEM COMO OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
HARMONIA E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES - PROCEDÊNCIA DA 
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE TOTAL DA 
LEI Nº 2.117/2016 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, COM EFICÁCIA EX 
TUNC.” 

 
Processo nº 0040393-53.2013.8.19.0083 - DES. JESSE TORRES PEREIRA JUNIOR 

“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Mandado de segurança. Resolução 
n° 003/2013, que alterou o art.18 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores 
do Município de Japeri. Controle difuso e incidental do ato normativo perante este 
Órgão Especial, em respeito ao princípio da reserva de plenário, inscrito no art. 97 
da Carta da República. Eleição dos componentes da mesa diretora da Câmara 
Municipal de Japeri. Violação aos princípios da legalidade, da moralidade, da 
impessoalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, que se extraem dos 
artigos 37 da CF/88 e 77 da CE/89.Comprometimento, ademais, dos meios de 
controle e fiscalização, inclusive financeira, das Câmaras Municipais, tal como 
previstos nos artigos 31, da CF/88, e 124 da CE/89. Acolhimento da arguição, para 
declarar-se a inconstitucionalidade da Resolução n° 003/2013,da Presidência da 
Câmara de Vereadores do Município de Japeri, com retorno dos autos à Eg. 21ª 
Câmara Cível desta Corte, para prosseguimento do julgamento do recurso de 
apelação.” 

 
Processo nº 0055259-82.2017.8.19.0000 - DES. REINALDO PINTO ALBERTO FILHO 
- Representação de Inconstitucionalidade 
“Procedência da representação para declarar, com eficácia ex tunc e erga omnes, a 
inconstitucionalidade formal e material da Resolução da Câmara Municipal de 
Vereadores de Teresópolis n.º 60/2017, por violação dos preceitos inscritos nos 



 

artigos 5º, 6º e 77, caput da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, consectários 
dos artigos 1º; 37, caput; 85, parágrafo único e 86 da Carta Magna.” 

 
0023472-40.2014.8.19.0000 - Des. Claudio de Mello Tavares 

“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE 
A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-CIPAIS E CERCANIAS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 
7º, 112, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “d” E 145, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL. MATÉRIA ATINENTE À ORGANIZAÇÃO E AO FUN-CIONAMENTO 
DE ÓRGÃOS DA REDE EDUCACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PO-DER EXECUTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” 

 
Processo nº 0025358-40.2015.8.19.0000 - DES. HELDA LIMA MEIRELES 

“Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal do Rio de Janeiro nº 5.725, de 31 de 
março de 2014, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do servidor 
que der resposta no portal de serviços da Prefeitura do Rio de Janeiro e dá outras 
providências”. Representação promovida pelo Sr. Prefeito do Município. Projeto de 
lei, de iniciativa do Poder Legislativo, que desrespeita o disposto nos artigos. 7º, 
112, §1º, II, e 145, VI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O Poder 
Legislativo Municipal ao tomar a iniciativa de propor projeto de lei que visa 
“determinar” ao Poder Executivo a adoção de providências de ordem administrativa, 
de sua competência (C.E. art. 145, VI), regulando-as e definindo o modo de sua 
execução, invade a esfera de competência que a Constituição define para o Poder 
Executivo, rompendo com o princípio da separação e harmonia entre os poderes e 
o da reserva de competência privativa do Executivo para a iniciativa de certos e 
determinados tipos de leis. Ostentando marca definitiva de vício formal, cabe a 
declaração de inconstitucionalidade da lei impugnada, pelo poder judiciário. 
Representação de Inconstitucionalidade julgada procedente.” 

 
Processo nº 0066364-90.2016.8.19.0000 - Des. Antonio José Ferreira Carvalho 

“REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRETENSÃO À 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 6.003/2015 DO 
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE “TORNA OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO DE 
CARTAZ COM TELEFONES PARA DENÚNCIAS DE MAUS-TRATOS CONTRA 
ANIMAIS, NOS LOCAIS E NA FORMA QUE ESPECIFICA” - NORMA EDITADA 
PELO MUNICIPIO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL E 
SUPLEMENTAR À LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL, NO INTUITO DE 
PRESERVAR A FAUNA - MATÉRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O INTERESSE 
LOCAL - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 74, INCISO VI, C/C 358, INCISOS I E II DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - INOCORRÊNCIA - LEI 



 

ADVERSADA QUE NÃO OFENDE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA - 
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAR A 
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 6.003/2015 DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO.” 

 
Processo nº 0061216-35.2015.8.19.0000 - DES. CAMILO RIBEIRO RULIERE 

“Legislação vergastada que atenta contra o princípio licitatório, mais 
especificamente à regra que estabelece a realização de licitação para fins de 
alienação de bens imóveis públicos. Violação ao artigo 77, caput, inciso XXV da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e ao artigo 37, caput, inciso XXI da 
Constituição Federal, bem como aos artigos 9º, parágrafo 1º, 71, inciso III, todos da 
Carta Matriz Estadual. Presente a inconstitucionalidade formal 
(inconstitucionalidade orgânica) porque violada a regra de competência para a 
edição do ato impugnado. Artigo 358, incisos I e II da Constituição do Estado do Rio 
de Janeiro e artigo 22, inciso XXVII da Carta Política de 1988. E também a 
inconstitucionalidade material, quando a legislação municipal expressa uma 
incompatibilidade de conteúdo entre a lei municipal e a Constituição, ao estabelecer 
hipótese de dispensa de licitação para outorga de concessão de direito real de uso 
de bem público (para fins de industrialização), o que, além de não possuir previsão 
constitucional, está em desarmonia com o mandamento da isonomia. A hipótese de 
dispensa de licitação estabelecida pelo ato impugnado também não se enquadra 
àquelas previstas no artigo 17 da Lei Federal nº 8.666/93. Precedentes do Supremo 
Tribunal Federal e do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Na forma do artigo 
27 da Lei nº 9.868/1999, e tendo em vista razões de segurança jurídica, declara-se 
a inconstitucionalidade com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes, a contar da 
publicação do presente Acórdão, tendo em vista evitar-se qualquer prejuízo material 
ao Município, em virtude de atos praticados com base na Lei Municipal considerada 
inconstitucional por este Aresto. Procedência da Representação, com eficácia ex 
nunc, a contar da publicação do Acórdão.” 

 
Processo nº 0029224-85.2017.8.19.0000 - Des. GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO 

“Representação de inconstitucionalidade. Artigos 125, § 1º e 194, ambos do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Queimados, que tratam das 
proposições legislativas sujeitas ao regime de "urgência especial", permitindo a 
inclusão imediata da matéria na ordem do dia. Alegada ofensa aos princípios 
constitucionais da publicidade e do devido processo legal. Constituição Estadual 
que autoriza a adoção de um processo legislativo abreviado, na hipótese de 
urgência da matéria (artigo 114). Regimento Interno da Câmara de Queimados que, 
em atenção à natureza excepcional do regime de urgência, exige a sua aprovação 
por 2/3 dos vereadores (artigo 125, § 2º). Deliberação sobre o mérito da matéria 



 

que será aberta, viabilizando o controle político e jurídico por parte da coletividade. 
Improcedência do pedido.” 

 
Processo nº 0057917-16.2016.8.19.0000 - Des. OTÁVIO RODRIGUES 

“Representação por Inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador Geral de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, dos artigos 235 e 237, da Lei Complementar 
nº 075, de 02/12/2005, Código Tributário Municipal do Município de Belford Roxo. P 
R O C E D E N T E, para declarar inconstitucionais os artigos 235 e 237 da Lei 
Complementar nº 075/2005, do Município de Belford Roxo, por ofensa aos artigos 
5º, XXXIII, XXXIV, letra “a”, 37, § 3º, II e 216, § 2º, da Constituição Federal; e artigo 
12, caput, e incisos I e II, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e também 
em razão do efeito vinculante decorrente Direta de Inconstitucionalidade nº 
0021150-47.2014.8.19.0000. Jurisprudência do STF (ADI 3278). Parecer do 
Ministério Público nessa direção. R E P R E S E N T A Ç Ã O Q U E S E J U L G A 
P R O C E D E N T E. 

 
Processo nº 0009925-15.2000.8.19.0002 - Des. Nilza Bitar 
“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1798/2000, DO 
MUNICÍPIO DE NITERÓI. Lei municipal que se propôs a ratificar diversos Decretos 
do Executivo local, transformando cerca de mil cargos de provimento efetivo em 
cargos em comissão. Vício formal: Necessidade de lei stricto sensu para criação, 
transformação e extinção de cargos públicos.” 

 
Processo nº 0058153-02.2015.8.19.0000 - Des. Ana Maria Pereira de Oliveira 
“Ação Direta de Inconstitucionalidade do § 5º do artigo 21 da Lei Orgânica do 
Município de Macaé, do artigo 13 da Lei Complementar nº 196/2011, do artigo 13 
da Lei Complementar nº 193/2011 e da parte final do artigo 10 da Lei 
Complementar nº 206/2012. Liminar deferida para suspender a legislação 
impugnada com efeitos ex nunc, impedindo a concessão de novas incorporações 
com base nessa legislação, mantidas aquelas já percebidas pelos servidores” 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0001516-69.2007.8.19.0078 - Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior j. 
31/07/2018 e p. 03/08/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-136-2018.pdf


 

 
Ementário de Jurisprudência Cível nº 20 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 135                   Divulgado em 07/08/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.702, de 06/08/2018 - Altera a Lei nº 12.787, de 11/01/2013, que 
dispõe sobre a política nacional de irrigação, para estabelecer exceção à sanção de 
retomada da unidade parcelar em projetos públicos de irrigação, caso o imóvel 
esteja hipotecado em favor de instituições financeiras oficiais que tenham prestado 
assistência creditícia ao agricultor irrigante, e as Leis nos 12.873, de 24/10/2013, 
6.088, de 16/07/1974, e 13.502, de 01/11/2017. Parcialmente vetado. 

 

 Lei Federal nº 13.701, de 06/08/2018 - Cria o cargo de natureza especial de 
Interventor Federal no Estado do Rio de Janeiro, cargos em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Funções Comissionadas do Poder 
Executivo (FCPE) destinados a compor o Gabinete de Intervenção Federal no 
Estado do Rio de Janeiro; e dispõe sobre o pagamento da gratificação de 
representação de que trata a Medida Provisória nº 2.215-10, de 31/08/2001. 
Parcialmente vetado. 

 

 Mensagem de Veto Total nº 421, de 06/08/2018 - Projeto de Lei nº 76, de 2018 - 
Complementar (nº 500/18 - Complementar na Câmara dos Deputados), que 
“Autoriza, no prazo que especifica, o retorno ao Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Simples Nacional) dos optantes excluídos desse regime 
tributário em 01/01/2018.”. 

 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000020&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-135-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13702.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-420.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13701.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-419.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-419.htm


 

 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Lei Maria da Penha, 12 anos: especialistas cobram mais políticas públicas 

 Desembargador Siro Darlan apresentará palestra sobre ‘Ética e Justiça’ 

 Estado do Rio terá de pagar pensão à família de vítima de tiroteio entre PMs e 
traficantes 

 Light não poderá fazer cobranças de irregularidades nas faturas de consumo 

 Abertas as inscrições para o 7º Prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos Humanos 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministra nega pedido de fechamento da fronteira com a Venezuela 

 Relatora encerra audiência pública sobre descriminalização do aborto 

 Rejeitado HC de acusada de encomendar morte de empregado para receber seguro 
de vida 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Mulheres acusadas de homicídio com requintes de crueldade continuam presas 

 Mantida ação contra homem acusado de se apropriar de benefícios de indígenas 
idosos 

 Falta de informação adequada sobre risco cirúrgico justifica indenização por danos 
morais 

 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Pesquisa Selecionada - Novos Temas 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5757186
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5756934
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5756912
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5756912
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5756608
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5754235
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386012
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386005
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385970
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385970
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mulheres-acusadas-de-homicídio-com-requintes-de-crueldade-continuam-presas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-ação-contra-homem-acusado-de-se-apropriar-de-benefícios-de-indígenas-idosos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-ação-contra-homem-acusado-de-se-apropriar-de-benefícios-de-indígenas-idosos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-informação-adequada-sobre-risco-cirúrgico-justifica-indenização-por-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-informação-adequada-sobre-risco-cirúrgico-justifica-indenização-por-danos-morais


 

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 disponibilização das seguintes pesquisas em 
Direito do Consumidor / Contratos: 

 

 Cruzeiro Marítimo e Dano Moral 

 Imóvel em Construção - Atraso na Entrega 

 Plano de Saúde - Mudança de Faixa Etária 

 Seguro de Veículo - Questionário de Avaliação 

 Superendividamento 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0281676-61.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 31/07/2018 
e p. 02/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 134                   Divulgado em 06/08/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ouvidoria da Mulher: auxílio no acompanhamento da movimentação processual 

 Consumidora será indenizada pela cobrança a mais em sua conta de energia elétrica 

 TJ do Rio rejeita tese de usucapião em disputa de imóvel entre herdeiros 

 Aluna será indenizada por ser atingida por pó de mico na escola 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cruzeiro-maritimo-dano-moral.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/imovel-construcao-atraso-entrega.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/plano-saude-faixa-etaria.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/superendividamento.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000423AC88DE8DB45BAE919AD586C806F437C50845572A18
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-134-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5751386
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5751830
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5747799
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5748561


 

 

 “STF decide com a racionalidade que o Direito impõe”, afirma ministra Cármen Lúcia ao 
reabrir audiência pública sobre aborto 

 Boletim de Jurisprudência reúne decisões de cortes e órgãos internacionais sobre 
aborto 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Mantida prisão de empresários suspeitos de participar de esquema criminoso na 
Secretaria de Saúde do RJ 

 Preso por esquema de desvio de combustível no Rio tem pedido de liberdade negado 

 Empresa em recuperação judicial pode participar de licitação, decide Primeira Turma 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Conselheiros se reúnem no CNJ para a 275ª Sessão Ordinária 

 CNJ organiza e fiscaliza proteção à mulher em 27 estados 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças, bem como ao link para andamento processual. 

 
Conheça o inteiro teor da Petição inicial do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro referente aos autos do processo nº 0154847-25.2018.8.19.0001, bem como 
a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. MARIA CHRISTINA BERARDO 
RUCKER, da 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385822
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385822
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385686
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385686
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-de-empresários-suspeitos-de-participar-de-esquema-criminoso-na-Secretaria-de-Saúde-do-RJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-de-empresários-suspeitos-de-participar-de-esquema-criminoso-na-Secretaria-de-Saúde-do-RJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Preso-por-esquema-de-desvio-de-combustível-no-Rio-tem-pedido-de-liberdade-negado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-em-recuperação-judicial-pode-participar-de-licitação,-decide-Primeira-Turma
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87263-conselheiros-se-reunem-no-cnj-para-a-275-sessao-ordinaria
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87269-cnj-organiza-e-fiscaliza-protecao-a-mulher-em-27-estados
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=20180011266050&FORMA=1&SEF=1&JOB=6770&PAL=&CNJ=0154847-25.2018.8.19.0001


 

A referida Ação Civil Pública versa precipuamente sobre prestação inadequada de 
serviço público de transporte coletivo urbano. 

 
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 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0021044-32.2012.8.19.0008 - Rel. Des. Cesar Cury - j. 01/08/2018 e p. 03/08/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 133                   Divulgado em 03/08/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.457, de 02/08/2018 - Dispõe sobre a execução, no território 
nacional, da Resolução 2396/17, de 21/12/2017, do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, que trata das ameaças à paz e à segurança internacionais 
representadas pelos combatentes terroristas estrangeiros. 

 

 Lei Federal nº 13.699, de 02/08/2018 - Altera a Lei nº 10.257, de 10/07/2001 
(Estatuto da Cidade), para instituir diretriz de política urbana que visa a garantir 
condições condignas de acessibilidade, utilização e conforto nas dependências 
internas das edificações urbanas, inclusive nas destinadas à moradia e ao serviço 
dos trabalhadores domésticos. 

 

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=0004E46E49743304B07EC3073EB6BAE88752C508464D2251
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-133-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9457.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13699.htm


 

 Lei Estadual nº 8.058, de 01/08/2018 - Autoriza o Poder Executivo a realizar 
compensação de dívidas reconhecidas com as concessionárias ou autorizatárias de 
serviços públicos e fornecedoras de combustíveis com créditos tributários, na forma 
que especifica. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Varig terá imóveis leiloados pelo Tribunal de Justiça do Rio 

 Justiça condena consumidor por comentário ofensivo nas redes sociais 

 Acusados de praticar aborto que levou à morte de gestante vão a júri no próximo dia 
9 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Com destaque para o respeito às divergências, ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber 
abrem audiência pública 

 Iniciado julgamento sobre prescrição de ação de ressarcimento decorrente de 
improbidade administrativa 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Condenada por chefiar quadrilha que vendia cura pela fé tem liminar negada 

 CDC é aplicável para desconsideração de personalidade jurídica de cooperativa 
habitacional 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Corregedoria define mínimo de equipamentos para cartório funcionar 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/590ae3d04a083acb832582f2005e3104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5747271
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5747255
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5746998
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5746998
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385625
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385625
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385573
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385573
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenada-por-chefiar-quadrilha-que-vendia-cura-pela-fé-tem-liminar-negada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/CDC-é-aplicável-para-desconsideração-da-personalidade-jurídica-de-cooperativa-habitacional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/CDC-é-aplicável-para-desconsideração-da-personalidade-jurídica-de-cooperativa-habitacional
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87258-corregedoria-define-minimo-de-equipamentos-para-cartorio-funcionar


 

 Jornada Maria da Penha: inscrições terminam na próxima terça-feira 
 
 
 

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 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 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0263816-42.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques - j. 01/08/2018 
e p. 02/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 132                   Divulgado em 02/08/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87262-jornada-maria-da-penha-inscricoes-terminam-na-proxima-terca-feira
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E3EDA3ECA372EA58EA0FF1E0C44C52C4C508463E5834
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-132-2018.pdf


 

 Decreto Federal nº 9.455, de 01/08/2018 - Regulamenta, para o Exército, o disposto 
nos § 1º e § 2º do art. 10 da Lei nº 6.880, de 09/12/1980, para dispor sobre a 
convocação e a incorporação de brasileiros com reconhecida competência técnico-
profissional ou com notória cultura científica no serviço ativo do Exército, em caráter 
voluntário e temporário. 

 

 Decreto Federal nº 9.454, de 01/08/2018 - Regulamenta o disposto na Medida 
Provisória nº 838, de 30/05/2018, e na Medida Provisória nº 847, de 31/07/2018, 
que dispõem sobre a concessão de subvenção econômica à comercialização de 
óleo diesel rodoviário. 

 

 Lei Estadual nº 8.057, de 20/07/2018 - Cria o Cadastro Estadual de Comércio e 
Registro Animal (CECRA) e dispõe sobre a reprodução, criação, doação, permuta, 
compra e venda de cães e gatos domésticos no âmbito do estado do Rio de 
Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8.056, de 20/07/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação 
de painéis de empregos nos terminais rodoviários e estações de trens, barcas e metrôs. 

 

 Lei Estadual nº 8.055, de 19/07/2018 - Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da 
Lei do Orçamento Anual de 2019 e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8.053, de 17/07/2018 - Altera a Lei 3.243, de 06/09/1999, que 
impede que concessionárias de serviços públicos interrompam o fornecimento do 
bem ou do serviço sem aviso prévio ao consumidor. 

 

 Lei Estadual nº 8.052, de 17/07/2018 - Cria a campanha “Não Espere 24 Horas”, a 
fim de divulgar a Lei 11.259/2005, conhecida como “Lei da Busca Imediata”, que 
alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

 

 Lei Estadual nº 8.051, de 17/07/2018 - Dispõe sobre monitoramento de casos de 
violência sexual, ataques e estupros ocorridos nas escolas de nível médio, de 
ensino tecnológico e nas universidades públicas e privadas no âmbito do estado do 
Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8.050, de 17/07/2018 - Dispõe sobre a proibição de eutanásia de cães, 
gatos e demais animais domésticos e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8.049, de 17/07/2018 - Estabelece normas para o funcionamento de 
instituições de longa permanência de idosos no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9455.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9454.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fcae4409179c210b832582dd005f497e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/35384707045f7dc6832582dc0062ed9c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a6292110696d35ea832582dc0062a369
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/726bf8f4c33734f0832582dc0060f867
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/1444d446bf22938b832582dc0060a232
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2f6412dcc231c94f832582dc006059c2
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5faf9298631bd28e832582dc006020dd
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0671da33055da7d5832582dc005fdaa6


 

 Lei Estadual nº 8.048, de 13/07/2018 - Dispõe sobre a colocação de brinquedos para 
pessoas com deficiência em parques, praças e outros locais públicos que são 
destinados à prática de esportes e lazer. 

 

 Lei Estadual nº 8.047, de 05/07/2018 - Dispõe sobre a criação de ação orçamentária e 
abertura de crédito adicional especial e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8.043, de 04/07/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de registro 
de denúncia de maus tratos contra animais, na forma que menciona. 

 

 Lei Estadual nº 8.042, de 04/07/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos que fabricam, comercializam, transportam e armazenam telefonia 
móvel (telefones celulares) no âmbito do estado do Rio de Janeiro, bem como 
outros aparelhos eletrônicos que possuam IMEI (Identificação Internacional de 
Equipamento Móvel), registrarem o crime de roubo ou furto ocorrido no território 
estadual, imediatamente, na delegacia de polícia. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Determinada internação de menor acusado do atropelamento de um casal em Duque de 
Caxias 

 Desembargador mantém reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Plenário julga válida data limite para idade de ingresso na educação infantil e 
fundamental 

 Plenário julga lista com 14 ADIs de relatoria do ministro Celso de Mello 

 Prorrogadas inscrições para audiência pública sobre transferência de controle acionário 
de estatais 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/dc49448073a05e9a832582dc005f7af9
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/74d2cc5dd3dcdfae832582dc005f3150
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/20aab3cb0a8a3b82832582dc005dee84
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/93e731ea66f60bba832582dc005da66a
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5744462
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5744462
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5743549
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385446
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385446
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385457
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385432
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385432


 

 
 

 STJ nega liminar a bancário que sacava valores de beneficiários do INSS sem 
autorização 

 Policial acusado de integrar milícia tem pedido de liberdade rejeitado 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Alcance do BacenJud 2.0 aumenta com bloqueio de investimentos 

 Juízes pedem melhor classificação das ações ligadas à saúde 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Enunciados aprovados no Fórum Nacional de Juízes Criminais - FONAJUC 
 

O Banco do Conhecimento disponibiliza os enunciados votados durante o I 
FONAJUC, cujo tema central foi o “Aprimoramento da Justiça Criminal e 
Enfrentamento ao Crime organizado”, bem como os enunciados do II FONAJUC, 
cujo tema central foi a “Valorização da Magistratura e Efetividade da Justiça 
Criminal”. 

 
Os enunciados podem ser consultados no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Jurisprudência > Enunciados > Enunciados de outros Órgãos. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0017913-76.2010.8.19.0054 - Jds. Des. Maria da Gloria Oliveira Bandeira de Mello - 
j. 31/07/2018 e p. 02/08/2018 

 
 
 

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

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-nega-liminar-a-bancário-que-sacava-valores-de-beneficiários-do-INSS-sem-autorização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-nega-liminar-a-bancário-que-sacava-valores-de-beneficiários-do-INSS-sem-autorização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Policial-acusado-de-integrar-milícia-no-Pará-tem-pedido-de-liberdade-rejeitado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87255-alcance-do-bacenjud-2-0-aumenta-com-bloqueio-de-investimentos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87257-juizes-pedem-melhor-classificacao-das-acoes-ligadas-a-saude
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
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046EA55068E26839D7420D933711397DAAC50845514142


 

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 131                   Divulgado em 01/08/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 847, de 31/07/2018 - Dispõe sobre a concessão de subvenção 
econômica na comercialização de óleo diesel rodoviário no território nacional, sob a 
forma de equalização de parte dos custos a que estão sujeitos os distribuidores de 
óleo diesel, nas importações. 

 

 Medida Provisória nº 846, de 31/07/2018 - Altera a Medida Provisória nº 841, de 
11/06/2018, que dispõe sobre o Fundo Nacional de Segurança Pública e sobre a 
destinação do produto da arrecadação das loterias, a Lei nº 9.615, de 24/03/1998, 
que institui normas gerais sobre desporto, e a Lei nº 11.473, de 10/05/2007, que 
dispõe sobre cooperação federativa no âmbito da segurança pública. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Lei que reconhecia juízes eclesiásticos de paz é declarada inconstitucional 

 Banco terá de indenizar cliente que perdeu mais de cinco horas na fila 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Plenário conclui julgamento de listas de ADIs de relatoria da ministra Cármen Lúcia 

 Partido questiona novo entendimento do TCU sobre pensão por morte para filhas 
solteiras de servidor 

 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-131-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv847.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv846.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5742194
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5740977
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385381
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385264
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385264


 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Motorista embriagado que matou motociclista ao tentar atropelar travestis continuará 
preso 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Semana Justiça pela Paz em Casa: 1,3 mil audiências marcadas no Rio 

 Meta 8: Tribunais se movimentam para enfrentar a violência doméstica 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças, bem como ao link para andamento processual. 

 
Conheça o inteiro teor da Petição inicial da 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
TUTELA COLETIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE DA 
CAPITAL referente aos autos do processo nº 0159213-10.2018.8.19.0001, bem 

como a concessão parcial da Tutela de Urgência proferida pelo MM. Juiz de Direito, 
Dr. PAULO ASSED ESTEFAN, da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital. 

 
A referida Ação Civil Pública versa precipuamente sobre “suposta prática abusiva de 
violação ao direito de informação, por ocasião de adesão ao contrato de financiamento 
de casa própria”. 

 
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. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Motorista-embriagado-que-matou-motociclista-ao-tentar-atropelar-travestis-continuará-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Motorista-embriagado-que-matou-motociclista-ao-tentar-atropelar-travestis-continuará-preso
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87232-semana-justica-pela-paz-em-casa-1-3-mil-audiencias-marcadas-no-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87245-meta-8-tribunais-se-movimentam-para-enfrentar-a-violencia-domestica
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=20180011303680&FORMA=1&SEF=1&JOB=19161&PAL=&CNJ=0159213-10.2018.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2018.001.130368-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1


 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0005270-21.2015.8.19.0019 - Rel. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto - j. 25/06/2018 e 
p. 05/07/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 19 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 130                   Divulgado em 31/07/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Tribunal de Justiça do Rio mantém bloqueio de metade do valor da venda de Diego 
Souza ao São Paulo 

 Justiça nega isenção de IPTU para Associação Israelita do Rio de Janeiro 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Negada liberdade a empresário preso na Operação Efeito Dominó 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047C0325EB0BA3600581F9ACE42F089FB5C50830434E33
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000019&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-130-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5739838
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5739838
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5738173
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-liberdade-a-empresário-preso-na-Operação-Efeito-Dominó


 

 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ e Ouvidorias incentivam conciliação em 7 mil casos 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência: 8.773 acessos em junho de 2018 

 
Os Ementários de Jurisprudência do PJERJ, fonte de conhecimento e instrumento 
de pesquisa, são organizados pelo Serviço de Publicações Jurisprudenciais 
(DICAC/SEJUR), sob a supervisão da Comissão de Jurisprudência, presidida pelo 
Desembargador GILBERTO CAMPISTA GUARINO. Na seleção das decisões que 
vão compor os Ementários, dá-se preferência aos julgados mais relevantes, 
inovadores e controversos. 

 
A página dos Ementários de Jurisprudência teve 8.773 acessos em junho de 2018, 
registrados pelo Google Analytics. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Ementários. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0000130-58.2017.8.19.0076 - Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto - j. 25/07/2018 e 
p. 31/07/2018 

 
 
 

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

 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87236-cnj-e-ouvidorias-incentivam-conciliacao-em-7-mil-casos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047AFCAFD9BFDD350D77E63FB34181AC09C5084345645A


 

 
 

Boletim SEDIF nº 129                   Divulgado em 30/07/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJ do Rio decreta prisão de falsa médica 

 Ex-integrantes do Legião Urbana terão que dividir lucro de turnê com produtora 

 Tribunal de Justiça do Rio já agendou 1.391 audiências para a 11ª Semana da Justiça 
pela Paz em Casa 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF realiza audiência pública sobre descriminalização do aborto nos dias 3 e 6 de 
agosto 

 Governadores pedem parte da receita de contribuições desvinculadas do orçamento 
da seguridade social 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Cumulação de indenização e inversão da cláusula penal por atraso na entrega de 
imóvel serão temas de audiência pública 

 Ex-assessor da Alerj alvo da Operação Cadeia Velha continuará preso 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-129-2018.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5737292
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5737556
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5726781
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5726781
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385093
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385093
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385038
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385038
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cumulação-de-indenização-e-inversão-da-cláusula-penal-por-atraso-na-entrega-de-imóvel-serão-temas-de-audiência-pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cumulação-de-indenização-e-inversão-da-cláusula-penal-por-atraso-na-entrega-de-imóvel-serão-temas-de-audiência-pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ex–assessor-da-Alerj-alvo-da-Operação-Cadeia-Velha-continuará-preso


 

 CNJ divulga boas práticas reconhecidas pelo Instituto Innovare 

 Secretários municipais avaliam e-NatJus como ferramenta para sustentar SUS 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Pesquisa Selecionada 
 

A Pesquisa Selecionada reúne o resultado de buscas realizadas no acervo do 
TJRJ, sobre determinados temas jurídicos, organizados por ramos do direito e 
assuntos. Na página de Pesquisa Selecionada foram registrados pelo Google 
Analytics 26.814 acessos, no primeiro semestre de 2018. A equipe de Pesquisa e 

Análise de Jurisprudência disponibilizou os seguintes temas: 
 

Prazos 

Processo Eletrônico 
 

Sentença e Coisa Julgada 

Relativização da Coisa Julgada 
 

Política Nacional do Meio Ambiente 

Impacto ambiental 
 

Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Pesquisa Selecionada 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0021883-24.2014.8.19.0061 - Rel. Des. Patrícia Ribeiro Serra Vieira - j. 26/06/2018 
e p. 05/07/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87224-cnj-divulga-boas-praticas-reconhecidas-pelo-instituto-innovare
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87221-secretarios-municipais-avaliam-e-natjus-como-ferramenta-para-sustentar-sus
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/processo-eletronico.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/relat-coisa-julgada.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3892225/impacto-ambiental.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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004692C4C11A8FFFB81A5DEF4A74F9B3D77C508312A1B52


 

Boletim SEDIF nº 128                   Divulgado em 27/07/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.451, de 26/07/2018 - Regulamenta o art. 58 da Lei nº 13.146, 
de 06/07/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - 
Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça aceita denúncia e decreta prisão preventiva de acusados de homicídio na 
Zona Oeste 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Operadoras questionam no STF leis do RJ sobre telemarketing e fidelização em 
serviço de telefonia 

 Magistrados ajuízam ação para que Congresso Nacional vote revisão do subsídio 
de ministros do STF 

 Ministro suspende decisão que impedia aumento de contribuição previdenciária de 
servidores do RJ 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Homem que esfaqueou companheira por ela ter pedido a separação deve continuar 
em prisão preventiva 

 Investigado por integrar suposto grupo criminoso que arrecadou quase R$40 milhões 
permanece preso 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-128-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9451.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5725551
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5725551
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384916
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384916
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384913
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384913
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384904
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384904
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homem-que-esfaqueou-companheira-por-ela-ter-pedido-a-separação-deve-continuar-em-prisão-preventiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homem-que-esfaqueou-companheira-por-ela-ter-pedido-a-separação-deve-continuar-em-prisão-preventiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Investigado-por-integrar-suposto-grupo-criminoso-que-arrecadou-quase-R$40-milhões-permanece-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Investigado-por-integrar-suposto-grupo-criminoso-que-arrecadou-quase-R$40-milhões-permanece-preso


 

 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares, 
Tutelas Antecipadas e Sentenças, bem como ao link para andamento processual. 

 
Conheça o inteiro teor da Petição inicial referente aos autos do processo nº 
0150299-54.2018.8.19.0001, bem como a Liminar proferida pela MM. Juíza de Direito, 

Dra. KATERINE JATAHY KITSOS NYGAARD, da 5ª Vara Empresarial da Comarca 
da Capital. 

 
A referida Ação Civil Pública versa precipuamente sobre comercialização de planos 
de TV por assinatura com ofertas e planos elegíveis apenas para novos clientes. 

 
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 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0033739-32.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Carlos José Martins Gomes - j. 28/06/2018 e p. 
05/07/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 127                   Divulgado em 26/07/2018 

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=20180011227512&FORMA=2&SEF=1&JOB=8714&PAL=&CNJ=0150299-54.2018.8.19.0001
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
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=00049597F39B54A5DA78C76E866447E663DDC508323C5434
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-127-2018.pdf


 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Banco do Brasil terá que indenizar cliente por saque indevido 

 Ministro Luiz Fux será homenageado no lançamento do livro O Novo Processo Civil 
Brasileiro 

 Justiça nega revogação de prisão temporária de Renata Cirne, namorada do médico 
Denis Furtado 

 TJRJ promove primeiro pregão eletrônico pelo sistema Comprasnet 

 UCI terá que indenizar cliente por queda 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro autoriza participação da deputada Cristiane Brasil em convenção nacional do 
PTB 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Diretórios nacionais de partidos políticos não podem ser responsabilizados por dívidas 
contraídas por diretórios municipais 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Mediação: Justiça do Rio realiza 1ª audiência por meio do WhatsApp 

 Mais de 5.700 cartórios estão autorizados a fazer apostilamento 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5724432
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5722991
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5722991
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5723702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5723702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5723106
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5722720
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384854
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384854
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Diretórios-nacionais-de-partidos-políticos-não-podem-ser-responsabilizados-por-dívidas-contraídas-por-diretórios-municipais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Diretórios-nacionais-de-partidos-políticos-não-podem-ser-responsabilizados-por-dívidas-contraídas-por-diretórios-municipais
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87200-mediacao-justica-do-rio-realiza-1-audiencia-por-meio-do-whatsapp
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87207-mais-de-5-700-cartorios-estao-autorizados-a-fazer-apostilamento


 

 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Incidente de Assunção de Competência - IAC 
 

Comunicamos a atualização da página dos Precedentes, no item Incidentes de 
Assunção de Competência - IAC, com a inclusão do Aviso TJ nº 53/2018. 

 
AVISO TJ Nº 53/2018 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
Desembargador MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais, 

 
AVISA aos Senhores Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das Câmaras Cíveis, 
dos Juízos com competência em matéria fazendária e cível, bem como aos 
membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado 
e dos Municípios, advogados, servidores e demais interessados que foram 
admitidos pela E. Seção Cível deste Tribunal de Justiça, por maioria, os Incidentes 
de Assunção de Competência (IAC) nº 0053667-03.2017.8.19.0000 e nº 0039361-
29.2017.8.19.0000, "a fim de que possa ser padronizada a solução das seguintes 
questões: (I) é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública quando se forma 
litisconsórcio passivo entre ente público e particular; (II) o fato de ser o litisconsorte 
pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado tem alguma influência na 
solução da questão; (III) a solução da questão se altera conforme o litisconsórcio 
seja necessário ou facultativo". 

 
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2018. 

 
Desembargador MILTON FERNANDES DE SOUZA 
Presidente do Tribunal de Justiça 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0152129-89.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Leila Albuquerque - j. 25/07/2018 e p. 
26/07/2018 

 
 
 

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

 

http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/3607550/iac.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/3607550/iac.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/3607550/iac.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211315
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004523D8DE474F430680AA100332C1EADCEC50842085A64


 

 
 
 

Boletim SEDIF nº 126                   Divulgado em 25/07/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.450, de 24/07/2018 - Institui a Política Nacional de Trabalho no 
âmbito do Sistema Prisional, voltada à ampliação e qualificação da oferta de vagas 
de trabalho, ao empreendedorismo e à formação profissional das pessoas presas e 
egressas do sistema prisional, e regulamenta o § 5º do art. 40 da Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, que regulamenta o disposto no inciso XXI do caput do art. 37 da 
Constituição e institui normas para licitações e contratos da administração pública 
firmados pelo Poder Executivo federal. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Corregedor da Justiça do Rio aborda depoimento de menores em artigo de jornal 

 Juiz determina a volta de Sergio Cabral para sua cela de origem 

 Rogério 157 é condenado a 32 anos de reclusão 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Negada liminar em mandado de segurança contra abertura de CPI das delações 
premiadas 

 Confederação questiona norma sobre porte de arma a oficiais da reserva 

 Negada liminar a ex-diretor jurídico de grupo varejista acusado de corrupção e lavagem 
de dinheiro 

 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-126-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9450.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5721825
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5720364
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5721148
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384790
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384790
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384699
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384685
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384685


 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Negado pedido para restabelecer repasse do Ministério da Saúde a município que 
não tem médico 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Aplicativo “Justiça Aqui” é instalado no Brasil e no exterior 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 
 

Comunicamos a atualização do quadro dos Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas - IRDR, Precedentes, com a inclusão do Aviso TJ nº 52/2018, referente 
ao IRDR nº 0025749-87.2018.8.19.0000. 
AVISO TJ Nº 52/2018 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
Desembargador MILTON FERNANDES DE SOUZA, no uso de suas atribuições 
legais; 

 
CONSIDERANDO a admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas nº 0025749-87.2018.8.19.0000; 

 
AVISA aos Senhores Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das Câmaras Cíveis, 
bem como dos Juízos com competência em matéria fazendária e cível que foi 
determinada, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, a suspensão de todos os 
processos pendentes, individuais ou coletivos que tramitam neste Tribunal, 
relacionados a pedido de pensão por morte de militar falecido após a EC 41/2003, 
seja em 1ª ou 2ª instância, não estando abrangidos: (i) feitos já na fase de 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-para-restabelecer-repasse-do-Ministério-da-Saúde-a-município-que-não-tem-médico
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-para-restabelecer-repasse-do-Ministério-da-Saúde-a-município-que-não-tem-médico
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87201-aplicativo-justica-aqui-e-instalado-no-brasil-e-no-exterior
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/precedentes-irdr-iac
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211164
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc41.htm


 

liquidação e cumprimento de sentença; (ii) pedidos de tutela de urgência; (iii) exame 
de gratuidade. 

 
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2018. 

 
Desembargador MILTON FERNANDES DE SOUZA 
Presidente do Tribunal de Justiça 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0020430-41.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 09/07/2018 
e p. 11/07/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 9 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 125                   Divulgado em 24/07/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJRJ realiza processo participativo sobre metas do CNJ para 2019 

 3ª Vara Cível da Capital é pioneira na recertificação pelo Sistema de Gestão da 
Qualidade 

 Estado é condenado por erro em cirurgia para extrair baço de paciente 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044354B5F8F458AF46D08454557472E219C50837535E23
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000009&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-125-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5712047
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5712004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5712004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5710874


 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF mantém decisão que permite continuidade de leilão de distribuidoras da Eletrobras 

 ADI contra lei fluminense que fixa limite orçamentário para publicidade terá rito 
abreviado 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 HC não pode ser usado para contestar decisão em agravo que negou direito a visita 

 União consegue suspensão de execuções relativas a complementações do Fundef 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Semana Justiça Pela Paz em Casa: Rio organiza articulação de serviços 

 XII Jornada Maria da Penha já está com inscrições abertas 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Ambiental Municipal 
 

Naveguem na página de Legislação Ambiental Municipal e acessem as legislações 
disponibilizadas pelas prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. A página gradativamente 
é atualizada 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento > 
Legislação > Legislação Ambiental Municipal 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384615
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384550
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384550
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/HC-não-pode-ser-usado-para-contestar-decisão-em-agravo-que-negou-direito-a-visita
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/União-consegue-suspensão-de-execuções-relativas-a-complementações-do-Fundef
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87192-semana-justica-pela-paz-em-casa-rio-organiza-articulacao-de-servicos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87194-xii-jornada-maria-da-penha-ja-esta-com-inscricoes-abertas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal


 

 
Aproveite e envie sugestões para o seu aprimoramento. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0197229-43.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves 
de Oliveira - j. 19/07/2018 e p. 20/07/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 124                   Divulgado em 23/07/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 845, de 20/07/2018 - Institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Ferroviário. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJ do Rio inaugura a segunda etapa da reforma do Fórum Central 

 Juíza autoriza acolhimento de bebê raptado em São Paulo 

 Justiça determina prisão e afastamento de políticos de Casimiro de Abreu por compra 
de votos 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041A439857DECB094048EEC09684890A2BC5083E460F2A
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-124-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv845.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5709921
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5703286
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5704004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5704004


 

 

 Partidos questionam proibição de showmícios em campanhas eleitorais 

 Ministro julga improcedente ação de associações de magistrados sobre exigências para 
porte de armas 

 Associação questiona cobrança de ICMS sobre programas de computador 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Exame toxicológico de entorpecente apreendido é necessário para comprovar 
materialidade delitiva 

 Negado habeas corpus em favor de investigado pela morte da vereadora Marielle 

 Unificação de penas não pode alterar marco temporal para concessão de benefícios da 
execução penal 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Meio ambiente: Justiça Federal no Rio adere a rede de sustentabilidade 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Selecionada 

 
Atualizamos os links abaixo relacionados na página de Legislação Selecionada por 
Área do Direito. Consulte todo o conteúdo no seguinte caminho: Consultas/ Banco 
do Conhecimento/ Legislação/ Legislação Selecionada. 

 
 Direito Administrativo 
 Direito Ambiental 
 Direito Civil 
 Direito Constitucional 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384534
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384533
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384533
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384437
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exame-toxicológico-de-entorpecente-apreendido-é-necessário-para-comprovar-materialidade-delitiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exame-toxicológico-de-entorpecente-apreendido-é-necessário-para-comprovar-materialidade-delitiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-habeas-corpus-em-favor-de-investigado-pela-morte-da-vereadora-Marielle
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Unificação-de-penas-não-pode-alterar-marco-temporal-para-concessão-de-benefícios-da-execução-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Unificação-de-penas-não-pode-alterar-marco-temporal-para-concessão-de-benefícios-da-execução-penal
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87188-meio-ambiente-justica-federal-no-rio-adere-a-rede-de-sustentabilidade
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis_selec/legis_selec
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis_selec/legis_selec


 

 Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso 
 Direito do Consumidor 
 Direito do Trabalho 
 Direito Econômico 
 Direito Empresarial 
 Direito Financeiro 
 Direito Internacional 
 Direito Penal 
 Direito Processual Penal 
 Direito Tributário 
 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
 Justiça Militar 
 Ministério Público 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0025472-71.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Murilo Kieling - dm. 20/07/2018 e p. 23/08/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 123                   Divulgado em 20/07/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Bradesco terá que informar movimentações sobre conta para recursos da saúde do 
Estado 

 Testemunhas confirmam voos de Cabral e família em helicópteros oficiais 

 Justiça manda Niterói indenizar irmãos que cavaram a sepultura do pai 

 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C358A3B2007043BCC04AF8284959EA34C5083F052C0C
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-123-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5702895
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5702895
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5702640
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5702196


 

 
 
 

 Revogada prisão preventiva de acusado de tráfico de pequena quantidade de droga 

 Liminar suspende tramitação de ações que discutem vínculo de emprego em transporte 
de cargas 

 Mantida prisão preventiva de acusado de homicídio motivado por disputa sindical no 
interior paulista 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Indulto previsto pelo Decreto 8.615, de 2015, não exige parecer do Conselho Penitenciário 

 Humberto Martins nega pedido para ex-presidente conceder entrevistas dentro da prisão 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Procedimentos relativos a presas grávidas e lactantes devem ser padronizados 

 Sistemas do CNJ ficarão indisponíveis a partir das 19h desta sexta (20/07) 

 Corregedor de Justiça intima magistrados envolvidos no caso do HC de Lula 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 

 
Conheça o inteiro teor das Petições Iniciais nas Ações Civis Públicas abaixo 
relacionadas: 

 

 Processo nº 0148076-31.2018.8.19.0001, proposta pelo Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro, que versa sobre “Bilhete Único Intermunicipal. 
Necessidade de comprovação, a casa noventa dias, de renda mensal 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384411
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384340
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384340
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384327
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384327
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indulto-previsto-pelo-Decreto-8.615,-de-2015,-não-exige-parecer-do-Conselho-Penitenciário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Humberto-Martins-nega-pedido-para-ex–presidente-conceder-entrevistas-dentro-da-prisão
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87181-procedimentos-relativos-a-presas-gravidas-e-lactantes-devem-ser-padronizados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87183-sistemas-do-cnj-ficarao-indisponiveis-a-partir-das-19h-desta-sexta-20-7
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87176-corregedor-de-justica-intima-magistrados-envolvidos-no-caso-do-hc-de-lula
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2018.001.120769-0&tipoConsulta=publica&CNJ=0148076-31.2018.8.19.0001


 

máxima para usufruir do desconto da integração. Lei estadual. Arguição de 
Inconstitucionalidade. Teoria do desvio produtivo do consumidor”. 

 

 Processo nº 0133852-88.2018.8.19.0001, proposta pelo Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro, que versa sobre “Serviços de 
telecomunicações. Ofertas discriminatórias. Triagem entre consumidores 
visitantes do site. Clientes antigos impedidos de aderir às promoções”. 

 
Consulte no Banco de Ações Civis Públicas no seguinte caminho: Consulta > Banco 
do Conhecimento > Banco de Ação Civil Pública. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0108342-15.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 09/07/2018 e 

p. 11/07/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 122                   Divulgado em 19/07/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJRJ conclui segunda etapa de reforma do Fórum Central na segunda, dia 23 

 Justiça determina prisão preventiva de PM acusado da morte de estudante 

 Mediação garante acordo entre sindicato de servidores e Prefeitura de Cordeiro 

 Rede estadual de proteção às mulheres debate realização da Semana da Justiça pela 
Paz em Casa 

 TJRJ promove 5º Circuito Cultural - Rio Antigo 
 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2018.001.108820-2&tipoConsulta=publica&CNJ=0133852-88.2018.8.19.0001
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=0004C41D0ECB8B0B970F6971E98C5E47896AC50837551039
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-122-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5699943
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5699280
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5699743
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5698807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5698807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5696532


 

 
 
 

 Partido questiona decisão do TCU sobre destinação de recursos complementares do 
Fundef 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Exercício da função de flanelinha sem registro não configura contravenção penal 

 Suspensa aplicação de falta grave que não foi objeto de procedimento administrativo 
disciplinar 

 Pedido de liberdade ao ex-presidente Lula é negado liminarmente pelo ministro 
Humberto Martins 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Prêmio Conciliar é Legal: regulamento já está disponível 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ação Civil Pública 

 
Conheça o inteiro teor das Petições Iniciais nas Ações Civis Públicas abaixo 
relacionadas: 

 

 Processo nº 0159213-10.2018.8.19.0001, proposta pelo Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro, que versa sobre “Casa Própria Cooperativa Habitacional. Contrato de 
adesão para financiamento de casa própria. Violação ao direito à informação. 
Inexistência de crédito para repasse do valor. Fila de espera para entrega da carta de 
crédito”. 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384268
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384268
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exercício-da-função-de-flanelinha-sem-registro-não-configura-contravenção-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensa-aplicação-de-falta-grave-que-não-foi-objeto-de-procedimento-administrativo-disciplinar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensa-aplicação-de-falta-grave-que-não-foi-objeto-de-procedimento-administrativo-disciplinar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-liberdade-ao-ex–presidente-Lula-é-negado-liminarmente-pelo-ministro-Humberto-Martins
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-liberdade-ao-ex–presidente-Lula-é-negado-liminarmente-pelo-ministro-Humberto-Martins
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87174-premio-conciliar-e-legal-regulamento-ja-esta-disponivel
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2018.001.130368-0&tipoConsulta=publica&CNJ=0159213-10.2018.8.19.0001


 

 

 Processo nº 0154825-64.2018.8.19.0001, proposta pelo Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro, que versa sobre “Transporte público. Concessionária de serviço público. 
Péssimas condições dos veículos. Coletivos sem cadastro junto ao Município. 
Suspensão da operação da linha sem aviso ou autorização”. 

 

 Processo nº 0154847-25.2018.8.19.0001, proposta pelo Ministério Público do Estado do 
Rio de Janeiro, que versa sobre “Transporte público. Concessionária de serviço público. 
Mal estado de conservação dos coletivos. Insuficiência de frota. Falta de vistorias e 
licenças”. 

 
Consulte no Banco de Ações Civis Públicas no seguinte caminho: Consulta > Banco do 
Conhecimento > Banco de Ação Civil Pública. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0431911-40.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 17/07/2018 e p. 
19/07/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 121                   Divulgado em 18/07/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça realiza mediação com auxílio do aplicativo WhatsApp 

 Plantão do TJRJ nega habeas corpus ao 'Doutor Bumbum' 

 “Black blocs” são condenados por associação criminosa e corrupção de menores 
 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2018.001.126588-4&tipoConsulta=publica&CNJ=0154825-64.2018.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2018.001.126605-0&tipoConsulta=publica&CNJ=0154847-25.2018.8.19.0001
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=0004E7AC99ABA380FD4D437125F3F7CC38F0C5083D424F4B
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-121-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5694848
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5693482
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5692373


 

 
 
 

 Mantida exigência de regularidade previdenciária para recompra de títulos da dívida 
pública do FIES 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Advogado acusado de manter oficina de armas de fogo em casa permanece preso 

 Ex-diretor do grupo OAS condenado na Operação Lava Jato tem prisão mantida 

 Negado pedido de liberdade de Eduardo Cunha no processo da condenação no caso do 
Porto Maravilha 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Acessibilidade: Justiça do Rio tem 1ª sessão de mediação com Libras 

 Novo cadastro de adoção será lançado nacionalmente em agosto 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Suspensão de Prazos 

 
Atualizamos o Informativos de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense com os 
Atos Oficiais do PJERJ organizados por assunto e comarcas. Consulte o link no 

seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento > Informativo de Suspensão 
de Prazos e de Expediente Forense > Institucional - Atos Oficiais do PJERJ > 2018. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384181
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384181
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Advogado-acusado-de-manter-oficina-de-armas-de-fogo-em-casa-permanece-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ex–diretor-do-grupo-OAS-condenado-na-Operação-Lava-Jato-tem-prisão-mantida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-de-Eduardo-Cunha-no-processo-da-condenação-no-caso-do-Porto-Maravilha
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-de-Eduardo-Cunha-no-processo-da-condenação-no-caso-do-Porto-Maravilha
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87165-acessibilidade-justica-do-rio-tem-1-sessao-de-mediacao-com-libras
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87169-novo-cadastro-de-adocao-sera-lancado-nacionalmente-em-agosto
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31302/suspensao-prazos-2018.pdf


 

 

 0367935-93.2011.8.19.0001 - Rel. Des. Nildson Araújo da Cruz - j. 14/12/2017, p. 
18/07/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 18 
Ementário das Turmas Recursais nº 6 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 120                   Divulgado em 17/07/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.447, de 16/07/2018 - Dispõe sobre a antecipação do abono 
anual devido aos segurados e aos dependentes da Previdência Social no ano de 
2018. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça arresta verba do Estado para o Hospital Pedro Ernesto 

 Justiça condena empresa que administrou UTI do Hospital Miguel Couto 

 Decretada prisão temporária de médico e mãe investigados por morte de advogada 

 Justiça manda Metrô indenizar passageira vítima de assédio em vagão lotado 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000414FBD2E89C3A2C3EDA4C3110162B69B8C50837176362
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000018&Version=1.0.3.54
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2018000006&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-120-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9447.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5690909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5690394
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5690407
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5689279


 

 Ex-prefeito de Itaguaí tem prisão preventiva decretada 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida prisão de ex-gerente da Petrobras condenado na Operação Lava-Jato 

 Rejeitado trâmite de ADPF ajuizada contra estatuto da Caixa Econômica Federal 

 Presidente do STF suspende resolução da ANS que mudou regras de coparticipação e 
franquias dos planos de saúde 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Mantida prisão preventiva de homem acusado de tentar matar quatro policiais 

 Ministra determina soltura de réu preso com base em enunciado contrário à 
jurisprudência 

 Não é legítima nomeação de advogado dativo em comarcas com Defensoria 
estruturada 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ distribui manual para prevenir violência contra magistrados 

 Cármen Lúcia quer chegar a 1000 júris de feminicídio 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5686996
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384075
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384066
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384048
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384048
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-preventiva-de-homem-acusado-de-tentar-matar-quatro-policiais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministra-determina-soltura-de-réu-preso-com-base-em-enunciado-contrário-à-jurisprudência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministra-determina-soltura-de-réu-preso-com-base-em-enunciado-contrário-à-jurisprudência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-é-legítima-nomeação-de-advogado-dativo-em-comarcas-com-Defensoria-estruturada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-é-legítima-nomeação-de-advogado-dativo-em-comarcas-com-Defensoria-estruturada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87162-cnj-distribui-manual-para-prevenir-violencia-contra-magistrados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87161-carmen-lucia-quer-chegar-a-1000-juris-de-feminicidio


 

Atualizamos a Página de Inconstitucionalidades Indicadas - 2018 para divulgar a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 553/RJ referente ao parágrafo 1º do artigo 
226, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que prevê a destinação de no 
mínimo 10% dos recursos provenientes do Fundo de Participação dos Estados, 
garantidos na Constituição Federal (art. 159, inciso I), para compor o Fundo de 
Desenvolvimento Econômico, dos quais 20% deveriam ser investidos em projetos 
de microempresas e de empresas de pequeno porte.  

 
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, Ministra 

Cármen Lúcia (Presidente), julgou procedente o pedido quanto ao art. 226, § 1º, da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro e prejudicado o pedido em relação ao art. 
56 do ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Falou pelo requerente o 
Dr. Carlos da Costa e Silva Filho, Procurador do Estado do Rio de Janeiro. 
Ausentes, justificadamente, os Ministros Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Celso de 
Mello. Plenário, 13/06/2018.” 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0031813-16.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Luiz Felipe Francisco - j. 12/07/2018 e p. 
16/07/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 119                   Divulgado em 16/07/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Prefeito Marcelo Crivella é proibido de utilizar Prefeitura para interesses religiosos 

 Tribunal de Justiça do Rio vai participar de audiência pública sobre Decreto de Indulto 
Natalino 

 Concilia reúne representantes de municípios no TJ do Rio 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4222249/inconstitucionalidade-2018.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000494CD5A2D9C2E47B3B632A66A60E56712C5083A585C47
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-119-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5686643
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5685528
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5685528
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5678783


 

 Mediação do Nupemec soluciona disputa por adoção de criança de 5 anos 

 Vereador Carlos Macedo será julgado em um tribunal do júri do Rio 

 Justiça publica edital para dar continuidade a processo contra Crivella 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro nega revogação de medidas cautelares impostas a empresário investigado na 
Operação Lava-Jato 

 Ministro cassa decisão do CNJ que assegurou regra de aposentadoria revogada a juiz 
do Trabalho 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Presidente do STJ concede liminar para afastar hediondez em tráfico privilegiado de 
drogas 

 Policial denunciado por integrar organização criminosa em São Gonçalo (RJ) continua 
preso 

 Terceira Turma rejeita pedido para suspender ação até trânsito em julgado de 
recuperação judicial 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Semana Justiça pela Paz em Casa: Rio traça estratégia de atendimento 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Pesquisa Selecionada - Novas Pesquisas 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5677863
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5677829
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5677712
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383967
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383967
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383961
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383961
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-do-STJ-concede-liminar-para-afastar-hediondez-em-tráfico-privilegiado-de-drogas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-do-STJ-concede-liminar-para-afastar-hediondez-em-tráfico-privilegiado-de-drogas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Policial-denunciado-por-integrar-organização-criminosa-em-São-Gonçalo-(RJ)-continua-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Policial-denunciado-por-integrar-organização-criminosa-em-São-Gonçalo-(RJ)-continua-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-rejeita-pedido-para-suspender-ação-até-trânsito-em-julgado-de-recuperação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-rejeita-pedido-para-suspender-ação-até-trânsito-em-julgado-de-recuperação-judicial
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87158-semana-justica-pela-paz-em-casa-rio-traca-estrategia-de-atendimento


 

 
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 disponibilização das pesquisas abaixo elencadas. 

 

 Dano Moral em Evento de Casamento (Direito do Consumidor > Relação de 
Consumo) 

 

 Tutela de Urgência Satisfativa (Direito Processual Civil > Tutela Provisória) 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0011047-65.2016.8.19.0014 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 11/07/2018 e p. 
12/07/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 118                   Divulgado em 13/07/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.696, de 12/07/2018 - Institui a Política Nacional de Leitura e Escrita. 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Proteção para a mulher: TJRJ já deferiu mais de 10 mil medidas protetivas de urgência 
este ano 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/dano-moral-evento-casamento.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/tutela-urgencia.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D1FB25D51DF405B94A89D71E3AE09E6AC5083952170F
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-118-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13696.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5676311
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5676311


 

 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida prisão preventiva de vereador de Petrópolis acusado de associação criminosa 
e peculato 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Mantida prisão preventiva de homem denunciado pela morte da ex-namorada grávida 

 Município tem legitimidade para mover ação civil pública em defesa de servidores 
contra banco 

 Identificação posterior de numeração pela perícia não afasta crime de porte de arma 
de uso restrito 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Justiça Itinerante presta serviços a mães e bebês em prisão do Rio 

 Presídios federais são a exceção na crise carcerária nacional 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas - 1ª Vice-Presidência 
 

Comunicamos a seguinte atualização do quadro de Prevenções das Massas Falidas: 
 

 PERACIO EXPORTADORA CAFÉ S A (MASSA FALIDA) - 0000633-
55.2013.8.19.0000 (Des. Cláudia Telles de Menezes - 5ª Câmara) 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383858
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383858
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-preventiva-de-homem-denunciado-pela-morte-da-ex–namorada-grávida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Município-tem-legitimidade-para-mover-ação-civil-pública-em-defesa-de-servidores-contra-banco
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Município-tem-legitimidade-para-mover-ação-civil-pública-em-defesa-de-servidores-contra-banco
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Identificação-posterior-de-numeração-pela-perícia-não-afasta-crime-de-porte-de-arma-de-uso-restrito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Identificação-posterior-de-numeração-pela-perícia-não-afasta-crime-de-porte-de-arma-de-uso-restrito
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87149-justica-itinerante-regulariza-situacao-de-maes-e-bebes-em-prisao-do-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87153-presidios-federais-sao-a-excecao-na-crise-carceraria-nacional
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf


 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0013371-82.2007.8.19.0001 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 09/07/2018 e 
p. 11/07/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 117                   Divulgado em 12/07/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Bradesco terá que informar movimentações sobre recursos da saúde do estado 

 Justiça aceita denúncia contra oficiais da PM acusados de fraude em Hospital de Niterói 

 Ecad perde ação contra Riotur para aumento de direitos autorais pelo Fifa Fun Fest 

 TJ do Rio faz progressão/promoção para 341 serventuários 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Presidente do STF nega liminar para suspender tramitação da MP do Frete 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Suspensas execuções trabalhistas contra empresas em falência 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/prevencoes-historicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E3DF917A77C595941F322257BA3F084CC50837541363
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-117-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5675587
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5673091
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5673054
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5669494
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383792
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensas-execuções-trabalhistas-contra-empresas-em-falência


 

 Mãe acusada de traficar drogas na própria casa tem pedido de prisão domiciliar 
indeferido 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Manutenção nos servidores do CNJ agendada para hoje, às 19h 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Suspensão de Prazos - 2ª Instância 

 
Atualizamos o Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense - 2ª 
Instância com o Aviso TJ nº 48/2018 e o Ato Executivo nº 173/2018. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0046449-89.2015.8.19.0000 - Rel. Des. Camilo Ribeiro Rulière - j. 19/03/2018 e p. 
22/03/2018 

 

 0004734-96.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto - j. 05/03/2018 
p. 16/03/2018 

 

 0036980-82.2016.8.19.0000 - Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira - j. 05/03/2018 e p. 
16/03/2018 

 
 
 

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

 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mãe-acusada-de-traficar-drogas-na-própria-casa-tem-pedido-de-prisão-domiciliar-indeferido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mãe-acusada-de-traficar-drogas-na-própria-casa-tem-pedido-de-prisão-domiciliar-indeferido
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87146-manutencao-nos-servidores-do-cnj-agendada-para-hoje-as-19h
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=211004&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211005&integra=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CD1FD17670A7997D2010B6C12371E0A8C5075D4F0F42
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046EADA5BA2F56E1690AB650990A1027EAC507553B1702
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004143EE84DF95533E3030779C8AD3BD5C6C5075547072C


 

 

Boletim SEDIF nº 116                   Divulgado em 11/07/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.690, de 10/07/2018 - Altera a Lei nº 13.502, de 01/11/2017, que 
dispõe sobre a organização básica da Presidência da República e dos Ministérios, 
para criar o Ministério da Segurança Pública, e as Leis nos 11.134, de 15/07/2005, e 
9.264, de 07/02/1996; e revoga dispositivos da Lei nº 11.483, de 31/05/2007. 
Mensagem de veto 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça nega trancamento da ação contra PMs acusados de matar a menina Maria 
Eduarda 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida execução da pena de empresário condenado por homicídio de advogado em 
Vila Velha 

 Ministro reconsidera decisão e permite trâmite de ação que questiona cassação de 
aposentadoria de servidores 

 Competência para julgar ação contra ato do CNJ que impedia notificação via postal é da 
Justiça Federal 

 Mantida prisão preventiva de prefeito acusado de fraudes na compra de merenda 
escolar 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-116-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-379.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5668950
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5668950
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383731
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383731
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383725
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383725
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383692
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383692
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383686
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383686


 

 
 

 Preso em flagrante com mais de uma tonelada de maconha tem pedido de liberdade 
negado 

 Negada prisão domiciliar para acusado de mandar sequestrar idoso e exigir resgate de 
R$ 20 milhões 

 Ministra Laurita Vaz nega 143 habeas corpus padronizados em favor do ex-presidente 
Lula 

 STJ nega liminar a Lula e afirma incompetência de desembargador plantonista para 
decidir questão 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Corregedor apura conduta de magistrados no caso do HC do ex-presidente Lula 

 Votações em bloco dobraram julgamentos do CNJ no 1º semestre de 2018 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Súmula do TJERJ 

 
A página da Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro disponibiliza os verbetes sumulares em ordem numérica, 
atualizada até o verbete nº 384, contendo também as informações sobre suspensão, 
cancelamento e alteração de verbetes sumulares. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0008426-70.2014.8.19.0045 - Rel. Des. Luiz Felipe Francisco - j. 05/07/2018, p. 
09/07/2018 

 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Preso-em-flagrante-com-mais-de-uma-tonelada-de-maconha-tem-pedido-de-liberdade-negado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Preso-em-flagrante-com-mais-de-uma-tonelada-de-maconha-tem-pedido-de-liberdade-negado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-prisão-domiciliar-para-acusado-de-mandar-sequestrar-idoso-e-exigir-resgate-de-R$-20-milhões
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-prisão-domiciliar-para-acusado-de-mandar-sequestrar-idoso-e-exigir-resgate-de-R$-20-milhões
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministra-Laurita-Vaz-nega-143-HCs-padronizados-em-favor-do-ex–presidente-Lula
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministra-Laurita-Vaz-nega-143-HCs-padronizados-em-favor-do-ex–presidente-Lula
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-nega-HC-para-Lula-e-afirma-incompetência-de-desembargador-plantonista-para-decidir-questão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-nega-HC-para-Lula-e-afirma-incompetência-de-desembargador-plantonista-para-decidir-questão
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87140-corregedor-apura-conduta-de-magistrados-no-caso-do-hc-do-ex-presidente-lula
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87142-votacoes-em-bloco-dobraram-julgamentos-do-cnj-no-1-semestre-de-2018
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/sumulas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/sumulas.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042A8D6DAC81FB62865567009B49AF3851C5083636333F


 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível n° 17 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 115                   Divulgado em 10/07/2018 
 
 
 

COMUNICADO 

 
A equipe de Pesquisa e Análise de Jurisprudência disponibilizou três novos temas 
na Pesquisa Selecionada, todos relacionados ao Direito Processual Civil. A página 

reúne o resultado de buscas, realizadas no acervo do TJRJ, sobre determinados 
temas jurídicos, organizados por ramos do direito e assuntos. 

 
Agora podem ser consultadas decisões selecionadas sobre: Designação de 
Audiência de Conciliação ou de Mediação (art. 334 do NCPC) e Improcedência 
Liminar do Pedido (art. 332 do NCPC), ambos pertencentes ao título: “Processo de 
Conhecimento”; e, ainda, Tutela de Urgência Satisfativa (arts. 303 e 304 do NCPC), 
em “Tutela Provisória”. 

 
A Pesquisa Selecionada está permanentemente disponível no portal do TJRJ. Basta 
acessar Banco do Conhecimento> Pesquisa Selecionada, a partir do menu 

Consulta, na barra superior do site. 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Restaurante terá que indenizar cliente idosa que caiu em escada 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000017&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-115-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/desig-aud-conc-med.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/desig-aud-conc-med.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/improcedencia-liminar-pedido.pdf/19d67e9b-c204-2fce-4c10-4fdcc3b9dff5
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/improcedencia-liminar-pedido.pdf/19d67e9b-c204-2fce-4c10-4fdcc3b9dff5
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31851/tutela-urgencia.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5668354


 

 Comlurb e Fundação Parques e Jardins são condenadas por invasão de percevejos em 
prédio 

 TJRJ é o primeiro tribunal estadual autenticado pelas mídias sociais 

 TJ do Rio suspende alíquota previdenciária de 14% 

 Justiça determina que Supervia instale câmeras nas estações 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Suspensa decisão que determinou à Google Brasil a retirada de publicações em blog 

 Presidente do STF determina que União se abstenha de bloquear R$ 575 milhões do 
Rio de Janeiro 

 ADPF questiona criação de fundos em regime de capitalização na previdência de 
servidores públicos 

 Relator aplica rito abreviado a ADI que discute incidência de ISS em serviços ligados à 
área têxtil 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Morte de consignante não extingue dívida oriunda de crédito consignado 

 Rejeitado pedido de anulação de falta grave por apologia do PCC em presídio 

 Exigência de perícia para concessão de liberdade condicional requer fundamentação 
concreta 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Meio ambiente: tribunal leva coleta de pilha para mais oito fóruns do RJ 

 XIII Semana Nacional da Conciliação será entre os dias 5 e 9 de novembro 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5666653
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5666653
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5666315
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5661549
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5661165
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383664
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383602
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383602
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383603
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383603
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383561
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383561
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Morte-de-consignante-não-extingue-dívida-oriunda-de-crédito-consignado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-pedido-de-anulação-de-falta-grave-por-apologia-do-PCC-em-presídio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exigência-de-perícia-para-concessão-de-liberdade-condicional-requer-fundamentação-concreta
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exigência-de-perícia-para-concessão-de-liberdade-condicional-requer-fundamentação-concreta
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87130-meio-ambiente-tribunal-leva-coleta-de-pilha-para-mais-oito-foruns-do-rj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87125-xiii-semana-nacional-da-conciliacao-confirmada-para-ocorrer-entre-os-dias-5-e-9-de-novembro


 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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 

 
o Responsabilidade Civil > Infecção Hospitalar 
o Contratos > Teoria da Imprevisão ou Onerosidade Excessiva 

 

 Direito de Família > Casamento > Violação de Deveres Conjugais 
 

Consulte mais pesquisas no Banco do Conhecimento, no seguinte caminho: 
Consultas > Banco do Conhecimento > Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0438654-27.2016.8.19.0001 - Rel. Des. Otávio Rodrigues - j. 20/06/2018 e 21/06/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 114                   Divulgado em 09/07/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 844, de 06/07/2018 - Atualiza o marco legal do saneamento 
básico e altera a Lei nº 9.984, de 17/07/2000, para atribuir à Agência Nacional de 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/infecao-hospitalar.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/contratos-teoria-onerosidade.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/violacao-deveres-conjugais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048775E964BCE3A2FC4754E52E06571C18C5082E490162
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-114-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv844.htm


 

Águas competência para editar normas de referência nacionais sobre o serviço de 
saneamento, a Lei nº 10.768, de 19/11/2003, para alterar as atribuições do cargo de 
Especialista em Recursos Hídricos, e a Lei nº 11.445, de 05/01/2007, para 
aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País. 

 

 Medida Provisória nº 843, de 05/07/2018 - Estabelece requisitos obrigatórios para a 
comercialização de veículos no Brasil, institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e 
Logística e dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas. 

 

 Decreto Federal nº 9.442, de 05/07/2018 - Altera as alíquotas do Imposto sobre 
Produtos Industrializados - IPI incidente sobre veículos equipados com motores 
híbridos e elétricos. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Crescem pedidos de recuperação judicial no TJRJ 

 Justiça do Rio aceita denúncia contra homem que atropelou 18 pessoas em 
Copacabana 

 Deputado e mais oito réus terão de devolver ao Rio R$ 21,9 milhões gastos no Pan 
2007 

 Júri condena dois por morte de analista em Campos dos Goytacazes 

 Município de São Gonçalo deverá indenizar por troca de identidade de pacientes 

 Light é condenada por interrupção de energia em festa infantil 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro nega MS que pretendia proibir tramitação de PEC durante intervenção federal 

 Suspensa decisão da Justiça do Trabalho que manteve trâmite de ação sobre 
terceirização no transporte de carga 

 Íntegra do voto do ministro Celso de Mello no julgamento sobre condução coercitiva 

 Ministro convoca audiência sobre destinação de recursos de loterias para Fundo 
Nacional de Segurança Pública 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv843.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9442.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5660980
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5650173
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5650173
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5650444
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5650444
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5650158
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5650122
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5648340
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383385
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383382
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383382
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383372
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383360
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383360


 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Guarda de drogas permite prisão dentro de domicílio mesmo sem mandado judicial 

 Terceira Turma reafirma não obrigatoriedade do custeio de fertilização in vitro pelos 
planos de saúde 

 Alteração de marco para concessão de benefícios da execução penal, por unificação 
das penas, não tem respaldo legal 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ Serviço: regras para órgãos de governo durante o período eleitoral 

 Scanner corporal humaniza revista íntima e estimula visitas a internos 

 Seminário do BacenJud vai discutir medidas para acelerar o bloqueio de valores 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Coletânea Judiciais e Extrajudiciais do PJERJ 

 
Consulte a página de Coletânea de Atos Judiciais e Extrajudiciais do PJERJ com 
normas de interesse dos Núcleos Regionais da CGJ. A referida página foi 
organizada a partir de pesquisa desenvolvida pelo M.M. Dr. Juiz de Direito FABIO 
PORTO do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
dos Atos 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0173954-36.2010.8.19.0001 - Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade - j. 20/06/2018 
e p. 05/07/2018 

 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Guarda-de-drogas-permite-prisão-dentro-de-domicílio-mesmo-sem-mandado-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reafirma-não-obrigatoriedade-do-custeio-de-fertilização-in-vitro-pelos-planos-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reafirma-não-obrigatoriedade-do-custeio-de-fertilização-in-vitro-pelos-planos-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alteração-de-marco-para-concessão-de-benefícios-da-execução-penal,-por-unificação-das-penas,-não-tem-respaldo-legal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alteração-de-marco-para-concessão-de-benefícios-da-execução-penal,-por-unificação-das-penas,-não-tem-respaldo-legal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87127-cnj-servico-regras-para-orgaos-de-governo-durante-o-periodo-eleitoral
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87129-scanner-corporal-humaniza-revista-intima-e-estimula-visitas-a-presos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87124-seminario-do-bacenjud-vai-discutir-medidas-para-acelerar-o-bloqueio-de-valores
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B4590147BF0214A1D8D9B410DF68FAF8C5082F065522


 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 113                   Divulgado em 05/07/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.441, de 04/07/2018 - Discrimina ações do Programa de 
Aceleração do Crescimento - PAC a serem executadas por meio de transferência 
obrigatória. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Tribunal de Justiça do Rio funcionará das 8 às 12 horas na próxima sexta-feira, dia 6 

 Pousada terá que indenizar Angra dos Reis por construção irregular 

 Tribunal de Justiça tem projetos de inclusão social 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Associação questiona norma do Conselho Monetário que altera regras para pagamento 

de correspondentes bancários 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Recurso em conjunto e preparo único inviabilizam pretensão de prazo em dobro 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-113-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9441.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5647829
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5647607
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5646338
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383269
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383269
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recurso-em-conjunto-e-preparo-único-inviabilizam-pretensão-de-prazo-em-dobro


 

 Terceira Turma não admite novas provas sobre fato antigo apresentadas em momento 

processual inoportuno 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ firma protocolo com Conselho de Psicologia para atender vítimas de violência 

 CNJ altera horário de expediente da próxima sexta-feira (06/07) 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. A página do Desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo 
foi atualizada com o acórdão no processo nº 0056908-82.2017.8.19.0000 
(2017.002.70421). 

 
Ementa: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. 
ALIMENTOS. EX-MULHER. DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU ALIMENTOS EM 
FAVOR DA AUTORA EM 12,66 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCONFORMISMO DO 
ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA E AUSÊNCIA 
DE NECESSIDADE, UMA VEZ QUE A ALIMENTANDA EXERCE ATIVIDADE 
LABORATIVA NO RAMO DE CONFEITARIA COM RENDIMENTOS 
CONSIDERÁVEIS. 1. Alimentos entre ex-cônjuges. Dever de mútua assistência (art. 
1.566, III, CC). 2. Diante da relação horizontal entre os cônjuges, o pedido de 
alimentos após o término do casamento é excepcional e está atrelado diretamente à 
condição econômico financeira daquele que deve suportar a obrigação e à 
necessidade de quem recebe, dentro de um critério de proporcionalidade que não 
fomente a ociosidade de quem recebe nem sirva de empecilho para a nova 
realidade de vida de quem presta (arts. 1694 e 1704, CC), sendo de regra fixado a 
tempo certo. 3. Casamento que perdurou dez anos em um relacionamento afetivo 
de mais de vinte, sobrevindo prole que hoje conta com cinco anos de idade sob a 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-não-admite-novas-provas-sobre-fato-antigo-apresentadas-em-momento-processual-inoportuno
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-não-admite-novas-provas-sobre-fato-antigo-apresentadas-em-momento-processual-inoportuno
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87118-cnj-firma-protocolo-com-conselho-de-psicologia-para-atender-vitimas-de-violencia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87114-cnj-altera-horario-de-expediente-da-proxima-sexta-feira-6-7
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/marco-aur%C3%A9lio-bezerra-de-melo


 

guarda da credora de alimentos. 4. A adoção do regime da separação convencional 
de bens acarretou a que a moradia do ex-casal ficasse com o ex-cônjuge-varão, 
conforme os termos do pacto antenupcial. 5. Autora que vem residindo com a filha 
em um quarto da residência de seus pais por não ter condições de manter o custo 
de um imóvel para morar com a filha, tem 39 anos e está praticamente afastada de 
seu mercado de trabalho desde o nascimento da filha, conforme declarações de 
rendimentos e depoimento da locadora de parte do imóvel que aluga para a 
produção de gêneros alimentícios (pâtisserie). 6. Alimentante que milita na 
advocacia, reside sozinho em imóvel próprio em área nobre desta cidade, possui 
bens e aplicações financeiras relevantes, além de existirem provas de que sempre 
sustentou a família com seus rendimentos, sendo proprietário de bens supérfluos de 
valor considerável (Enunciado nº 573 da VI Jornada de Direito Civil do CJF/STJ). 7. 
Evidências de que o padrão financeiro das partes era de classe média alta e o 
cônjuge mulher não exerce atividade laborativa remunerada suficiente para arcar 
com metade das despesas da família, bem como por já possuir 39 anos de idade, 
não terá condições de fácil reinserção no mercado de trabalho, seja como 
administradora ou artesã de bolos. 8. Comprovação da possibilidade financeira do 
alimentante e necessidade momentânea da autora, que em homenagem ao 
princípio da solidariedade e da boa-fé objetiva, bem como do dever jurídico de 
mútua assistência justificam a obrigação do cônjuge de prestar alimentos 
transitórios. 9. Decisão parcialmente reformada para reduzir os alimentos 
provisórios para o equivalente a 6 salários mínimos por mês, pelo período de 36 
meses, mantendo-se os demais termos da decisão atacada. Precedentes do STJ e 
do TJRJ. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0404583-38.2012.8.19.0001 - Relª. Desª. CRISTINA TEREZA GAULIA - j. 08/05/2018 e 
p. 11/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 112                   Divulgado em 04/07/2018 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048C8B26665FD59AB21221F138063CB234C50816231934
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-112-2018.pdf


 

 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.688, de 03/07/2018 - Institui o Diário Eletrônico da Ordem dos 
Advogados do Brasil e altera a Lei nº 8.906, de 04/07/1994 (Estatuto da OAB), para 
dispor sobre a publicação de atos, notificações e decisões no Diário Eletrônico da 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

 Decreto Federal nº 9.440, de 03/07/2018 - Aprova o III Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. 

 

 Lei Estadual nº 8022, de 29/06/2018 - Altera a Lei nº 4.291, de 22/03/2004, e a Lei 
nº 5.628, de 29/12/2009, para unificar o cartão eletrônico concedido aos alunos da 
rede pública estadual, as pessoas com deficiência e de doenças crônicas e aos 
idosos. 

 

 Lei Estadual nº 8023, de 29/06/2018 - Institui o selo fiscal de controle, obriga sua 
afixação em vasilhames de 20 (vinte), 15 (quinze) ou 10 (dez) litros 
acondicionadores de água mineral natural e água adicionada de sais e dá outras 
providências. 

 

 Lei Estadual nº 8024, de 29/06/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
fornecimento de microfone e fone de ouvido (head-sets) pelas empresas de 
telemarketing a seus funcionários e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8026, de 29/06/2018 - Obriga as montadoras de veículos, por 
intermédio de suas concessionárias ou importadoras, a fornecerem veículo reserva 
similar, nos casos em que menciona. 

 

 Lei Estadual nº 8027, de 29/06/2018 - Dispõe sobre a proibição de supermercados 
e hipermercados de cobrança diferenciada na venda de bebidas geladas e em 
temperatura ambiente. 

 

 Lei Estadual nº 8029, de 29/06/2018 - Dispõe sobre a destinação de bens e 
produtos apreendidos no combate ao furto, roubo de cargas, contrabando e 
descaminho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13688.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9440.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6df9e0f7cd241b1c832582bf00544f35
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/272ef319d8823c5f832582bf0054b3ab
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/dad046f3fc08ab36832582bf0055618d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a14d268aecdc55b8832582bf005cafa4
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d94e3a83bc46dd13832582bf0060a13e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/df9756c4ba1afe58832582bf00615157


 

 Lei Estadual nº 8030, de 29/06/2018 - Veda a utilização do termo “tutor” para o 
exercício das atividades de acompanhamento das disciplinas ofertadas na 
educação à distância e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8031, de 29/06/2018 - Cria o sistema especial de registros estatísticos 
de casos denominados como “balas perdidas” e registros de mortes de policiais fora 
do serviço. 

 

 Lei Estadual nº 8032, de 29/06/2018 - Dispõe sobre o transporte do apenado no 
estado do rio de janeiro na forma que menciona. 

 

 Lei Estadual nº 8033, de 02/07/2018 - Assegura a participação de formados em 
cursos superiores de tecnologia em concursos públicos para provimento de cargos, 
empregos ou funções de nível superior da administração pública estadual direta ou 
indireta. 

 

 Lei Estadual nº 8034, de 02/07/2018 - Estabelece procedimento ao órgão de 
trânsito responsável pela suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH, quando exercendo o direito de defesa, no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8035, de 02/07/2018 - Dispõe sobre a realização de exames de 
saúde prévios a entrada no sistema prisional. 

 

 Lei Estadual nº 8036, de 02/07/2018 - Autoriza o Poder Executivo, em parceria com 
o Poder Judiciário, a criar a Vara Criminal do Complexo Penitenciário de Gericinó, 
na Comarca do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8037, de 02/07/2018 - Modifica o artigo 5º da Lei nº 2.804, de 08 de 
outubro de 1997, estabelecendo a oferta de linha social para o trajeto Charitas-
Praça XV no serviço de transporte aquaviário de passageiros no Estado do Rio de 
Janeiro e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8038, de 02/07/2018 - Cria o programa de logística reversa de 
resíduo eletrônico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8039, de 29/06/2018 - Dispõe sobre a responsabilização das 
empresas por defeitos e vícios da execução de obras e dá outras providências. 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8e1b2d7bb367e462832582bf0061a037
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/df41ec90109c5a5c832582bf0061f4d3
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fe7d379cac525094832582bf00695b7d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7d9317bf9623cf5d832582bf0069e31a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c3158425ce01d738832582bf006a3931
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7a71b1288c7922da832582bf006a8b04
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/08f6eb44b629d0d4832582bf006acd8a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6edebaeb8dd7a442832582bf006b180e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a3ae0bb43cee8156832582bf006f2ce6
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d44acd2ac33d3aff832582bf006ffc92


 

 Lei Estadual nº 8041 de 29/06/2018 - Altera as disposições contidas nos artigos 1º, 
3º e 4º da Lei nº 2.486, de 21/12/1995, que torna obrigatória a instalação de 
balanças de precisão nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça aceita denúncia contra piloto de lancha que atropelou banana boat em Cabo 
Frio 

 Justiça proíbe Prefeitura de Itaguaí de utilizar recursos para realização da "expo" local 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ação pede que STF afirme direito de transexuais e travestis de cumprir pena em 
presídio feminino 

 Expediente do STF sofrerá alterações nesta sexta (6) em razão do jogo Brasil x Bélgica 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Terceira Turma admite alimentos em valores distintos para filhos de diferentes 
relacionamentos 

 Mero desejo pessoal não justifica alteração do prenome 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Relatório mostra como tribunais executam objetivos do Poder Judiciário 

 Corregedoria Nacional faz balanço das inspeções 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f1bd80d9791d125f832582b300577198
http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5643661
http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5643661
http://www.tjrj.jus.br/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5642650
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383132
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383132
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383124
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-admite-alimentos-em-valores-distintos-para-filhos-de-diferentes-relacionamentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-admite-alimentos-em-valores-distintos-para-filhos-de-diferentes-relacionamentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mero-desejo-pessoal-não-justifica-alteração-do-prenome
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87109-relatorio-mostra-como-tribunais-executam-objetivos-do-poder-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87110-corregedoria-nacional-faz-balanco-das-inspecoes


 

 
 

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 Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro.  

 
Foram inseridos os seguintes atos (publicados) no mês de junho de 2018: 

 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 171, DE 28/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 170, DE 25/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 168, DE 21/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 167, DE 20/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 166, DE 20/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 165, DE 20/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 161, DE 19/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 160, DE 19/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 159, DE 19/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 158, DE 19/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 156, DE 18/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 153, DE 11/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 151, DE 08/06/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 150, DE 04/06/2018 

 
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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 000260754-2018.8.19.0000 - Rel. Des. Antônio Iloizio Barros Bastos - j. 26/06/2018 
e p. 28/06/2018 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210905&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210793&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210792&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210767&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210766&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210764&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210730&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210729&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210728&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210727&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210692&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210538&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210530&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210468&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-112-2018.pdf


 

 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 16 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 111                   Divulgado em 03/07/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.435, de 02/07/2018 - Regulamenta o disposto no art. 10 da Lei 
nº 11.776, de 17/09/2008, quanto à designação e à atuação dos servidores 
integrantes do quadro da Agência Brasileira de Inteligência para prestar serviço no 
exterior e dispõe sobre a retribuição no exterior, nos termos estabelecidos na Lei nº 
5.809, de 10/10/1972. 

 

 Decreto Federal nº 9.432, de 29/06/2018 - Regulamenta a Política Nacional de 
Avaliação e Exames da Educação Básica. 

 

 Decreto Federal nº 9.427, de 28/06/2018 - Reserva aos negros trinta por cento das 
vagas oferecidas nas seleções para estágio no âmbito da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional. 

 

 Lei Estadual nº 8.021, de 29/06/2018 - Introduz alterações nos artigos 17 e 43 da 
Lei Estadual nº 3.350, de 29/12/1999. 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000016&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-111-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9435.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9432.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9427.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/991ec579510330c3832582bf0053d22b


 

 Lei Estadual nº 8.019, de 29/06/2018 - Dispõe sobre o prazo para autuação de 
infrações dos contribuintes pelos órgãos de controle de trânsito do estado e dá 
outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8.017, de 29/06/2018 - Veda a cobrança de juros de mora sobre 
título, fatura ou boleto cujo vencimento ocorra aos sábados, domingos ou feriados 
estaduais e municipais no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 8.016, de 29/06/2018 - Dispõe sobre a percepção dos proventos 
concedidos por servidores militares inativos. 

 

 Lei Estadual nº 8.014, de 29/06/2018 - Dispõe sobre a aceitação, pelas 
concessionárias de serviço público, do pagamento de tarifa por meio de cartão de 
débito. 

 

 Lei Estadual nº 8.013, de 29/06/2018 - Altera a Lei 3.601/01, de 11/07/2001, e dá 
outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8.012, de 29/06/2018 - Institui a criação do Conselho Comunitário 
de Desenvolvimento e Cidadania nas comunidades ocupadas pelas forças de 
segurança. 

 

 Lei Estadual nº 8.008, de 26/06/2018 - Institui o Programa de Atenção às Vítimas de 
Estupro, com objetivo de dar apoio e identificar provas periciais. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Juíza decide por acolhimento de crianças indígenas na Casa do Índio 

 Desembargador Werson Rêgo responde a dúvidas dos consumidores sobre aumento 
nos planos de saúde 

 Certificados de habilitação para adoção no Rio são entregues pela 2ª Vara da Infância 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/978d3ed9acb68ec5832582bf00535d82
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fe5504afe58bc1cf832582bf00523612
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5d4a21f415ba7f65832582bf00511b17
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/07766fb07e4b4f03832582bf0050241a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6439fc28e51a0925832582bf004f72b5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ee6dd94c86d3d160832582bf004efa97
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/72ee11ee5c79ec0a832582bb00584668
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5641487
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5638715
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5638715
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5638934


 

 Magistrados questionam regra do CPC sobre impedimento de juízes 

 Liminar autoriza porte de arma para todas as guardas municipais 

 Ministro convoca audiência para discutir medidas tomadas em ação sobre paralisação 
dos caminhoneiros 

 Prazos processuais ficarão suspensos no mês de julho 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Novo CPC não afasta honorários no cumprimento individual de sentença coletiva 
contra a Fazenda 

 Por uso indevido, jornalista terá que transferir domínio com nome de empresa do Grupo 
Maggi 

 Audiência pública discutirá cumulação de indenização e inversão da cláusula penal 
por atraso na entrega de imóvel 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Justiça enquadra autores de exposição íntima na web na Lei Maria da Penha 

 Portaria do CNJ suspende prazos processuais durante o recesso 

 Corregedoria normatiza troca de nome e gênero em cartório 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Gestão de Acervos Arquivísticos do PJERJ 
 

O Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos (DEGEA) disponibiliza, no site 
do PJERJ, informações gerenciais e operacionais, tabela de temporalidade, 
legislação, pesquisas de proveniência e procedência do acervo permanente de 
valor histórico. 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382974
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382862
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382839
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382839
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382863
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Novo-CPC-não-afasta-honorários-no-cumprimento-individual-de-sentença-coletiva-contra-a-Fazenda
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Novo-CPC-não-afasta-honorários-no-cumprimento-individual-de-sentença-coletiva-contra-a-Fazenda
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Por-uso-indevido,-jornalista-terá-que-transferir-domínio-com-nome-de-empresa-do-Grupo-Maggi
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Por-uso-indevido,-jornalista-terá-que-transferir-domínio-com-nome-de-empresa-do-Grupo-Maggi
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Audiência-pública-discutirá-cumulação-de-indenização-e-inversão-da-cláusula-penal-por-atraso-na-entrega-de-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Audiência-pública-discutirá-cumulação-de-indenização-e-inversão-da-cláusula-penal-por-atraso-na-entrega-de-imóvel
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87097-justica-enquadra-autores-de-exposicao-intima-na-web-na-lei-maria-da-penha
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87095-portaria-do-cnj-suspende-prazos-processuais-durante-o-recesso
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87092-corregedoria-normatiza-troca-de-nome-e-genero-em-cartorio


 

Atualizamos os cronogramas de atendimento de coleta de caixas-arquivo no link 
Informações Operacionais da página do DEGEA. 

 
Consulte a página, nos seguintes caminhos: 

 
 Banco do Conhecimento > Gestão Arquivística > Informações Operacionais. 
 Institucional > Diretorias Gerais > Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão 

do Conhecimento (DGCOM) > Departamento de Gestão de Acervos 
Arquivísticos (DEGEA). 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0387374-51.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Werson Rêgo - dm. 25/06/2018 e p. 27/06/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 110                   Divulgado em 29/06/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF declara constitucionalidade do fim da contribuição sindical obrigatória 

 Relator aguardará audiência pública para decidir em ADIs sobre MP do Frete 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Citação de parte ilegítima não permite interrupção de prazo prescricional da pretensão 
em relação à parte legítima 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir_gerais/dgcon/degea/informacoes-operacionais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043A5A9B93BFF8C5AA40322C2086F25310C508304F0562
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-110-2018.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382819
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382753
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Citação-de-parte-ilegítima-não-permite-interrupção-de-prazo-prescricional-da-pretensão-em-relação-à-parte-legítima
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Citação-de-parte-ilegítima-não-permite-interrupção-de-prazo-prescricional-da-pretensão-em-relação-à-parte-legítima


 

 Parcelamento tributário simplificado não pode ter limite fixado em portaria 

 Indicação de auxiliares não é suficiente para evitar substituição de perito sem aptidão 
técnica 

 Destrancada ação contra atleta norte-americano por falsa comunicação de crime 
durante a Rio 2016 

 Prazos processuais ficam suspensos de 2 a 31 de julho 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Acessibilidade: comarca de Valença (RJ) cria sala de audiência adaptada 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Suspensão de Prazos Processuais e Expediente Forense 

 
Atualizamos o Informativo de Suspensão de Prazos Processuais e Expediente 
Forense com o ponto facultativo do dia 02 de julho de 2018 (segunda-feira), nas 
repartições públicas estaduais, não havendo expediente forense, em razão da 
participação da Seleção Brasileira de Futebol nos jogos da Copa do Mundo FIFA 
2018 (Aviso TJ nº 46 de 28 de junho de 2018 e o Decreto nº 46.345 de 28 de junho 
de 2018). 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0017470-21.2013.8.19.0087 Des. Rel. Sérgio Nogueira de Azeredo j. 26/06/2018 e 
p. 28/06/2018 

 
 
 

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

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Parcelamento-tributário-simplificado-não-pode-ter-limite-fixado-em-portaria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indicação-de-auxiliares-não-é-suficiente-para-evitar-substituição-de-perito-sem-aptidão-técnica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indicação-de-auxiliares-não-é-suficiente-para-evitar-substituição-de-perito-sem-aptidão-técnica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Destrancada-ação-contra-atleta-norte–americano-por-falsa-comunicação-de-crime-durante-a-Rio-2016
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Destrancada-ação-contra-atleta-norte–americano-por-falsa-comunicação-de-crime-durante-a-Rio-2016
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.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87089-acessibilidade-comarca-de-valenca-rj-cria-sala-de-audiencia-adaptada
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=00046EE9C2A553A772060EAA02A6757FC6BFC5083144154A


 

 
 
 

Boletim SEDIF nº 109                   Divulgado em 28/06/2018 
 
 
 

COMUNICADO 
 

Comunicamos que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada 
em 13 de junho, julgou procedente a ADI nº 4609 para declarar a 
inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 1º da Emenda à Constituição do 
Rio de Janeiro nº 27/2002, e dos artigos 1º e 2º da Lei Estadual 1.532/1989. 

 
 

As normas determinavam o pagamento de pensão a ex-governador e a ex-vice-
governador, bem como pensão às viúvas de ex-governadores. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 VEP nega pedido de transferência de Cabral para unidade da PM 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro Ricardo Lewandowski concede liminar em ADI contra Lei das Estatais 

 STF mantém prazo final para adesão ao regime de previdência complementar da 
Funpresp 

 Rejeitada reclamação que alegava usurpação de competência do STF na operação 
Carne Fraca 

 Leia a íntegra do voto do ministro Celso de Mello na ADI sobre sátira a candidatos nas 

eleições 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-109-2018.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4085616
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/816114d61937b58b03256be5004dd5fd
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/816114d61937b58b03256be5004dd5fd
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/16ed683481bde63403256536005102ad
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5633339
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382615
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382611
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382611
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382609
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382609
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382607
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382607


 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Seguradora consegue reduzir prazo prescricional em restituição de segurado 

 Em plano de saúde coletivo, operadora também responde por erro em corte de 
inadimplentes 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Em 11 anos, CNJ aplica 87 punições a magistrados e servidores 

 Férias de julho: pais devem estar atentos à resolução CNJ sobre viagens 

 Lançada a 2ª edição da revista sobre gestão por competências no Judiciário 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas - 1ª Vice-Presidência 

 
Comunicamos a seguinte atualização do quadro de Prevenções das Massas Falidas: 

 
BANCO BANCORP S A (Massa Falida) - Processo nº 0033296-81.2018.8.19.0000 
(6ª Vara Empresarial da Capital) - Desembargador Carlos Azeredo de Araújo - 9ª 
CÂMARA. 

 
Consulte a tabela completa no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda 
Instância > Consultas disponibilizadas pela 1ª Vice-Presidência > Prevenções das 
Massas Falidas. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seguradora-consegue-reduzir-prazo-prescricional-em-restituição-de-segurado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-plano-de-saúde-coletivo,-operadora-também-responde-por-erro-em-corte-de-inadimplentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-plano-de-saúde-coletivo,-operadora-também-responde-por-erro-em-corte-de-inadimplentes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87087-em-11-anos-cnj-aplica-87-punicoes-a-magistrados-e-servidores
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87088-ferias-de-julho-pais-devem-estar-atentos-a-resolucao-cnj-sobre-viagens
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87077-lancada-a-2-edicao-da-revista-sobre-gestao-por-competencias-no-judiciario
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf


 

 0037511-37.2017.8.19.0000 - Desª. Relª. Maria Inês da Penha Gaspar - j. 05/03/2018 e 
p. 13/03/2018 

 

 0011079-62.2015.8.19.0028 - Des. Rel. Ferdinaldo Nascimento - j. 19/03/2018 e p. 
22/03/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 108                   Divulgado em 27/06/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 8006, de 25/06/2018 - Modifica a Lei nº 5.502, de 15/07/2009, que 
dispõe sobre a substituição e recolhimento de sacolas plásticas em 
estabelecimentos comerciais localizados no estado do Rio de Janeiro, como forma 
de colocá-las à disposição do ciclo de reciclagem e proteção ao meio ambiente 
fluminense. 

 

 Lei Estadual nº 8007, de 26/06/2018 - autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito com a garantia da União e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Loterj terá de pagar prêmio de bilhete para adolescente 

 BarraShopping terá de indenizar cliente por assalto em estacionamento 

 Justiça ouve primeiras testemunhas na ação contra uso de helicópteros por Sérgio 
Cabral 

 Corregedor debate com juízes melhorias no atendimento à população 

 Porta dos Fundos não aceita retirar do ar vídeo que mostra Jesus como voyeur 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042184D40F47F2535C8260193933E40D21C50755072059
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A06AC2498A4DAB565B4C897612C51A6EC5075D362256
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-108-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f04d5ab51177ce7a832582b90050b783
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c38dfe563e4108af832582a5005773cf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5632586
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5632122
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5631684
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5631684
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5631493
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5631664


 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro Fachin remete ao Plenário agravo contra decisão em que declarou 
prejudicada petição de Lula 

 Confira o expediente no STF nesta quarta-feira (27) em razão do jogo da seleção 
brasileira 

 2ª Turma anula diligências realizadas no apartamento funcional da senadora Gleisi 
Hoffmann 

 Encerrada ação penal contra deputado Fernando Capez no TJ-SP por ausência de 
justa causa 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Confirmada indenização para filhos de homem absolvido após três anos em prisão 
preventiva 

 Prazo para acionista pedir prestação de contas de seus investimentos é de três anos 

 Negado habeas corpus que pedia liberdade do deputado Edson Albertassi 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ veta gasto com academia de ginástica para magistrados do Rio 

 Absolvido desembargador alagoano acusado de beneficiar cartel da merenda escolar 

 Cartórios são proibidos de fazer escrituras públicas de relações poliafetivas 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382551
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382551
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382552
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382552
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382495
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382495
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382482
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382482
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Confirmada-indenização-para-filhos-de-homem-absolvido-após-três-anos-em-prisão-preventiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Confirmada-indenização-para-filhos-de-homem-absolvido-após-três-anos-em-prisão-preventiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-para-acionista-pedir-prestação-de-contas-de-seus-investimentos-é-de-três-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-habeas-corpus-que-pedia-liberdade-do-deputado-Edson-Albertassi
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87079-cnj-veta-gasto-com-academia-de-ginastica-para-magistrados-do-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87075-absolvido-desembargador-alagoano-de-beneficiar-cartel-da-merenda-escolar
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87073-cartorios-sao-proibidos-de-fazer-escrituras-publicas-de-relacoes-poliafetivas


 

Pesquisa Selecionada - Novos Temas 

 
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 disponibilização das seguintes pesquisas: 

 

 Teoria da Imprevisão ou Onerosidade Excessiva (Direito Administrativo / 
Contratos Administrativos) 

 Acidente em Rede Elétrica - Concessionária de Serviço Público (Direito do 

Consumidor / Responsabilidade Civil) 

 Improcedência Liminar do Pedido (Direito Processual Civil / Processo do 
Conhecimento) 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento > 
Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0004741-88.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Jessé Torres - j. 19/02/2018 e p. 06/03/2018 

 

 0044557-14.2016.8.19.0000 - Rel. Des. Claudio de Mello Tavares - j. 09/10/2017 e 
p. 20/10/2017 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 08 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 107                   Divulgado em 26/06/2018 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1070547/teoria-imprev-oner-excess.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente-rede-eletrica-concessionaria-servico-publico.pdf/4a854ca5-b15b-c4ef-b2cd-06449fd7b018
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/improcedencia-liminar-pedido.pdf/19d67e9b-c204-2fce-4c10-4fdcc3b9dff5
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046139429614665C8E7DD3FF7643A33BBBC5074D064250
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AA2BBAF2BFEBE45A28F526D110C1719EC507110B542A
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000008&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-107-2018.pdf


 

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.420, de 25/06/2018 - Altera o Decreto nº 6.170, de 25/07/2007, 
para dispor sobre hipótese de dispensa de formalização de termo de execução 
descentralizada e para alterar a designação dos órgãos de que trata. 

 

 Lei Federal nº 13.685, de 25/06/2018 - Altera a Lei nº 12.732, de 22/11/2012, para 
estabelecer a notificação compulsória de agravos e eventos em saúde relacionados 
às neoplasias, e a Lei nº 12.662, de 05/06/2012, para estabelecer a notificação 
compulsória de malformações congênitas. 

 

 Lei Estadual nº 8003, de 25/06/2018 - Estabelece prazo para desbloqueio de linhas 
telefônicas e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 8004, de 25/06/2018 - Dispõe a garantia da realização por parte das 
maternidades, hospitais e instituições similares da rede pública estadual, do exame 
do estudo cromossômico, denominado teste de cariótipo, nos recém-nascidos com 
diagnóstico de doenças cromossômicas ou genéticas. 

 

 Lei Estadual nº 8005, de 25/06/2018 - Altera a Lei nº 6499 de 06/08/2013, que 
concede anistia administrativa aos militares estaduais. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Adiado julgamento de acusados de derrubar helicóptero da PM 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Ação rescisória é cabível para desconstituir sentença que homologa renúncia do 
direito discutido no processo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9420.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13685.htm
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2MzYzI3ZTM0N2M4ZDYwYmI4MzI1ODJiODAwNTkzZDk2P09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2YzZmQ3ZmViY2IwMTM4MjM4MzI1ODJiODAwNTk4MzMyP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6ea28275408f0a79832582b80062561a
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5628516
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-rescisória-é-cabível-para-desconstituir-sentença-que-homologa-renúncia-do-direito-discutido-no-processo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-rescisória-é-cabível-para-desconstituir-sentença-que-homologa-renúncia-do-direito-discutido-no-processo


 

 Defensoria Pública pode acessar registro de ocorrências em unidades de internação 
de adolescentes 

 Para Terceira Turma, negativa de questão de fato após voto do relator não fere direito 

do advogado 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ dedica as próximas quatro semanas para conclusão de programas 

 Número de presas grávidas ou lactantes diminui nos últimos 5 meses 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Revista de Recursos Repetitivos - Organização Sistemática 

 
O Banco do Conhecimento disponibilizou link para a Revista de Recursos 
Repetitivos do STJ organizada de modo a conferir agilidade na consulta e 
profundidade nos temas. O sumário apresenta a relação das matérias pela ordem 
em que aparecem nos Códigos respectivos e nos demais diplomas legais aplicáveis 
ao tema. 

 
Consulte essa e outras Revistas no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > 
Publicações > Revistas. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0047862-69.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Bernardo Moreira Garcez Neto - j. 19/03/2018 e 
p. 22/03/2018 

 

 0048829-17.2017.8.19.0000 - Relª. Desª. Teresa de Andrade Castro Neves - j. 
16/04/2018 e p. 24/04/2018 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Defensoria-Pública-pode-acessar-registro-de-ocorrências-em-unidades-de-internação-de-adolescentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Defensoria-Pública-pode-acessar-registro-de-ocorrências-em-unidades-de-internação-de-adolescentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-negativa-de-questão-de-fato-após-voto-do-relator-não-fere-direito-do-advogado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-negativa-de-questão-de-fato-após-voto-do-relator-não-fere-direito-do-advogado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87072-cnj-dedica-as-proximas-quatro-semanas-para-conclusao-de-programas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87060-numero-de-presas-gravidas-ou-lactantes-diminui-no-brasil
https://ww2.stj.jus.br/web/revista/eletronica/publicacao/?aplicacao=revista.repetitivos
https://ww2.stj.jus.br/web/revista/eletronica/publicacao/?aplicacao=revista.repetitivos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000401988BE33EA171A95C4B32EDAE10FE12C5075D494443
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004382737571CB698E6CED3C92BB549AE39C5080C091748


 

 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 106                   Divulgado em 25/06/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
Foi publicado hoje (25/06/2018), no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de 
Janeiro, o verbete sumular nº 384 do TJRJ. O enunciado conta com a seguinte 
redação: 

 
Novo Verbete (Nº 384): 

 
CORTINA DE VIDRO EM VARANDA 
LICENCIAMENTO URBANÍSTICO 
DESNECESSIDADE 

 
“A instalação de cortina de vidro, ou sistema retrátil de fechamento sem perfis de 
alumínio, ou semelhante, em material incolor e transparente, executada por 
profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia - CREA, 
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ, não 
configura obra a depender de licenciamento urbanístico, desde que não implique 
em transformação da varanda em um novo cômodo habitável da unidade.” 

 
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0037429 40.2016.8.19.0000 Julgamento 
em 21/05/2018 - Relator: Desembargador Maldonado de Carvalho. Votação por 
maioria. 

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 842, de 22/06/2018 - Altera a Lei nº 13.340, de 28/09/2016, 
para conceder rebate para liquidação de operações de crédito rural do Programa 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-106-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv842.htm


 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e revoga dispositivos da Lei nº 
13.606, de 09/01/2018. 

 

 Lei Federal nº 13.684, de 21/06/2018 - Dispõe sobre medidas de assistência 
emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente 
de fluxo migratório provocado por crise humanitária; e dá outras providências. 
Parcialmente vetada. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Porta dos Fundos não aceita retirar do ar vídeo que mostra Jesus como voyeur 

 Estado terá de pagar indenização de R$ 900 mil a família devido a morte por bala 
perdida 

 Casa Rosa é condenada por poluição sonora e não poderá funcionar como boate 

 Igreja Universal vai indenizar fiel agredido durante culto na Catedral 

 Justiça decide que Decolar.com e TAM terão que indenizar passageiros por 
cancelamento de voo 

 Justiça decreta a prisão preventiva de homem que ateou fogo em porteiro 

 American Airlines terá de indenizar tenista por atraso em voo 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro Luiz Fux autoriza TJ-RJ a antecipar expediente da Justiça do estado 

 STF declara inconstitucionais dispositivos da Lei das Eleições que vedavam sátira a 
candidatos 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Quinta Turma não reconhece ilegalidade em decisão do MP que reconsiderou 
transação penal 

 Adjudicação pelo cônjuge só é possível no caso de bens divisíveis 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13684.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-347.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5627873
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5627873
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5627486
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5627168
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5621482
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5621482
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5620776
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5620664
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382284
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382174
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382174
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-não-reconhece-ilegalidade-em-decisão-do-MP-que-reconsiderou-transação-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-não-reconhece-ilegalidade-em-decisão-do-MP-que-reconsiderou-transação-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Adjudicação-pelo-cônjuge-só-é-possível-no-caso-de-bens-divisíveis


 

 Juizado especial tem competência para ação de cobrança de taxas de manutenção 
proposta por associação 

 Empresas terão de indenizar estudante que ficou tetraplégica em tiroteio entre 
seguranças e bandidos 

 Sexta Turma rejeita alegação de insignificância em atividade clandestina de 
telecomunicação 

 Dívida do condomínio com terceiro pode acarretar penhora de bem de família 

 Sexta Turma aplica nova lei e afasta aumento da pena por uso de arma branca em 
roubo 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ lança plataforma para facilitar monitoramento das Metas do Judiciário 

 Depoimento especial: Justiça do Rio prepara criação de mais seis salas 

 Justiça concede 236 mil medidas protetivas em 2017 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Coletânea de Atos Judiciais e Extrajudiciais do PJERJ 
 

Compilação de normas por temas de interesses dos Núcleos Regionais da CGJ, 
organizada a partir de pesquisa desenvolvida pelo M.M. Dr. Juiz de Direito Fabio 
Porto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Acesse no seguinte caminho: Banco do Conhecimento/ Legislação / Coletânea dos 
Atos Oficiais do PJERJ. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0001670-41.2015.8.19.0035 - Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior - j: 
20/02/2018 e p: 23/02/2018 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juizado-especial-tem-competência-para-ação-de-cobrança-de-taxas-de-manutenção-proposta-por-associação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juizado-especial-tem-competência-para-ação-de-cobrança-de-taxas-de-manutenção-proposta-por-associação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresas-terão-de-indenizar-estudante-que-ficou-tetraplégica-em-tiroteio-entre-seguranças-e-bandidos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresas-terão-de-indenizar-estudante-que-ficou-tetraplégica-em-tiroteio-entre-seguranças-e-bandidos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-rejeita-alegação-de-insignificância-em-atividade-clandestina-de-telecomunicação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-rejeita-alegação-de-insignificância-em-atividade-clandestina-de-telecomunicação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dívida-do-condomínio-com-terceiro-pode-acarretar-penhora-de-bem-de-família
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-aplica-nova-lei-e-afasta-aumento-da-pena-por-uso-de-arma-branca-em-roubo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-aplica-nova-lei-e-afasta-aumento-da-pena-por-uso-de-arma-branca-em-roubo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87062-cnj-lanca-plataforma-para-facilitar-monitoramento-das-metas-do-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/87046-depoimento-especial-justica-do-rio-prepara-criacao-de-mais-seis-salas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87047-justica-concede-236-mil-medidas-protetivas-em-2017
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000486583C4753D6478B101BC922B38C05F8C5074D340333


 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 105                   Divulgado em 21/06/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.417 de 20/06/2018 - Transfere a Secretaria Nacional de 
Políticas para Mulheres e o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher da Secretaria 
de Governo da Presidência da República para o Ministério dos Direitos Humanos. 

 

 Lei Estadual nº 8.002, de 20/06/2018 - Dispõe sobre a vedação da cobrança do 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, após a comunicação 
de venda do veículo. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Corregedor destaca, em artigo no jornal O Globo, alta produtividade dos juízes 

 Glória Pires receberá indenização de R$ 40 mil de empresa de cosméticos 

 Rede de Lojas Leader tem Plano de Recuperação homologado pela Justiça 

 Consumidora vai receber indenização por refrigerador defeituoso 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Plenário inicia julgamento de ação que questiona proibição de programas com sátiras a 
candidatos 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-105-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9417.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c38dfe563e4108af832582a5005773cf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5620059
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5616624
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5618009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5614605
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382032
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382032


 

 STF decide que delegados de polícia podem firmar acordos de colaboração premiada 

 Supremo afasta aplicação de aposentadoria especial para guardas municipais 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Roubo de dinheiro na hora da conferência não descaracteriza pagamento ao credor 

 Quinta Turma mantém extinção de ação penal privada que não incluiu advogados do 

réu no polo passivo 

 Terceira Turma reconhece cessão de locação de imóvel ante silêncio de locador 
notificado 

 Foro para governadores e conselheiros é restrito a fatos relacionados ao cargo 

 Ministro garante a peritos médicos previdenciários direito de cumprir jornada normal 
durante jogos do Brasil na Copa 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Servidores não podem atuar como mediadores extrajudiciais, diz CNJ 

 Violência doméstica: Justiça pela Paz em Casa movimenta tribunais 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

 
A página do Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
disponibiliza também os feriados municipais separados por Núcleos Regionais. 
Atualizamos o 10º NUR para inserir o Decreto nº 043/2018, do Município de 
Natividade, que dispõe sobre a excepcional transferência do Feriado Municipal do 
dia 20 de junho de 2018. 

 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=382031
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381978
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Roubo-de-dinheiro-na-hora-da-conferência-não-descaracteriza-pagamento-ao-credor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-mantém-extinção-de-ação-penal-privada-que-não-incluiu-advogados-do-réu-no-polo-passivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-mantém-extinção-de-ação-penal-privada-que-não-incluiu-advogados-do-réu-no-polo-passivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-cessão-de-locação-de-imóvel-ante-silêncio-de-locador-notificado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-cessão-de-locação-de-imóvel-ante-silêncio-de-locador-notificado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Foro-para-governadores-e-conselheiros-é-restrito-a-fatos-relacionados-ao-cargo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-garante-a-peritos-médicos-previdenciários-direito-de-cumprir-jornada-normal-durante-jogos-do-Brasil-na-Copa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-garante-a-peritos-médicos-previdenciários-direito-de-cumprir-jornada-normal-durante-jogos-do-Brasil-na-Copa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87044-servidores-nao-podem-atuar-como-mediadores-extrajudiciais-diz-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87041-violencia-domestica-justica-pela-paz-em-casa-movimenta-tribunais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30938/calend-10-nurc.pdf


 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0053086-23.2015.8.19.0205 - Rel. Des. Carlos Eduardo Freire Roboredo - j. 22/02/2018 
e p. 27/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 104                   Divulgado em 20/06/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.683, de 19/06/2018 - Altera as Leis nos 13.089, de 12/01/2015 
(Estatuto da Metrópole), e 12.587, de 03/01/2012, que institui as diretrizes da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana. Parcialmente vetada. 

 

 Lei Federal nº 13.682, de 19/06/2018 - Altera as Leis nos 10.177, de 12/01/2001, 
7.827, de 27/09/1989, 8.167, de 16/01/1991, e 10.260, de 12/07/2001, as Medidas 
Provisórias nos 2.156-5, de 24/08/2001, e 2.157-5, de 24/08/2001, e a Lei 
Complementar nº 129, de 08/01/2009, para modificar a metodologia de cálculo dos 
encargos financeiros incidentes sobre as operações de crédito não rural com 
recursos de Fundos Constitucionais de Financiamento e a sistemática de 
remuneração dos respectivos bancos administradores; e revoga dispositivos da Lei 
nº 9.126, de 10/11/1995, e da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24/08/2001. 
Parcialmente vetada. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Médica que negou atendimento a bebê não será mais julgada por um tribunal do júri 
 Casal acusado de tentativa de latrocínio contra médico participa de audiência no TJRJ 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-105-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-104-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13683.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-343.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13682.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-342.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5614074
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5614031


 

 Suspensa liminar que impedia aumento da tarifa de ônibus do Rio 

 Ex-prefeito de Cabo Frio é condenado por improbidade e tem direitos políticos 
suspensos 

 Comarca de Valença inaugura sala de audiência para pessoas com deficiência 

 Plano de saúde terá de fornecer Canabidiol a paciente de 15 anos 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Citação por edital de herdeiros conhecidos e com endereços discriminados, mesmo 
que de outra comarca, não é válida 

 Transação para quitar débitos de contrato de locação é nula sem autorização do 
cônjuge do fiador 

 Médico e plano de saúde pagarão R$ 100 mil por não solicitarem exames a mãe de 
criança que nasceu com microcefalia 

 STJ garante direito de ex-companheiro visitar animal de estimação após dissolução 
da união estável 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ aprova nota de rejeição a projeto para férias extras aos advogados 

 Feminicídio: 10,7 mil processos aguardavam decisão da Justiça em 2017 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 

 
Informamos que o quadro de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, na 
página dos Precedentes, foi atualizado. Consulte a página no seguinte caminho: 
Banco do Conhecimento > Jurisprudência > Precedentes. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5612371
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5612323
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5612323
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5612169
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5611377
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Citação-por-edital-de-herdeiros-conhecidos-e-com-endereços-discriminados,-mesmo-que-de-outra-comarca,-não-é-válida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Citação-por-edital-de-herdeiros-conhecidos-e-com-endereços-discriminados,-mesmo-que-de-outra-comarca,-não-é-válida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Transação-para-quitar-débitos-de-contrato-de-locação-é-nula-sem-autorização-do-cônjuge-do-fiador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Transação-para-quitar-débitos-de-contrato-de-locação-é-nula-sem-autorização-do-cônjuge-do-fiador
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Médico-e-plano-de-saúde-pagarão-R$-100-mil-por-não-solicitarem-exames-a-mãe-de-criança-que-nasceu-com-microcefalia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Médico-e-plano-de-saúde-pagarão-R$-100-mil-por-não-solicitarem-exames-a-mãe-de-criança-que-nasceu-com-microcefalia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-garante-direito-de-ex–companheiro-visitar-animal-de-estimação-após-dissolução-da-união-estável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-garante-direito-de-ex–companheiro-visitar-animal-de-estimação-após-dissolução-da-união-estável
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87024-cnj-aprova-nota-de-rejeicao-a-projeto-para-ferias-extras-aos-advogados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87032-feminicidio-10-7-mil-processos-aguardavam-decisao-da-justica-em-2017
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3607547/irdr.pdf


 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0068329-69.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Sirley Abreu Biondi - j. 17/05/2018 e p. 
21/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 103                   Divulgado em 19/06/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
Conforme o Aviso TJ nº 44/2018 publicado hoje (19/06/2018) no DJERJ, 
comunicamos que na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.956-DF, em trâmite 
no Supremo Tribunal Federal, o relator, Ministro Luiz Fux, proferiu decisão em tutela 
antecipada determinando a suspensão dos processos judiciais, individuais ou 
coletivos, em curso nas instâncias inferiores e cujo pedido ou causa de pedir 
envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória nº 
832/2018 ou da Resolução nº 5.820, de 30/05/2018, da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT). A MP nº 832/2018 institui a Política de Preços 
Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, 

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.412, de 18/06/2018 - Atualiza os valores das modalidades de 
licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

 Lei Federal nº 13.681, de 18/06/2018 - Disciplina o disposto nas Emendas 
Constitucionais nos 60, de 11/11/2009, 79, de 27/05/2014, e 98, de 06/12/2017; 
dispõe sobre as tabelas de salários, vencimentos, soldos e demais vantagens 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-104-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-103-2018.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210690&integra=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv832.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv832.htm
http://www.antt.gov.br/cargas/Tabelas_de_Precos_Minimos_do_Transporte_Rodoviario_de_Cargas.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9412.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13681.htm


 

aplicáveis aos servidores civis, aos militares e aos empregados dos ex-Territórios 
Federais, integrantes do quadro em extinção de que trata o art. 89 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias e o art. 31 da Emenda Constitucional nº 
19, de 04/06/1998; e dá outras providências. Parcialmente vetada. 

 

 Lei Estadual nº 7990, de 15/06/2018 - Veda a cobrança de valores decorrentes da 
lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) na mesma conta, fatura ou 
boleto bancário, no qual se remunere o serviço, no âmbito do estado do Rio de 
Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 7991, de 15/06/2018 - Adiciona o § 3º ao artigo 1º da Lei 6.717, de 
18/03/2014, que proíbe o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete 
ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face, nos estabelecimentos comerciais, 
públicos ou abertos ao público. 

 

 Lei Estadual nº 7993, de 15/06/2018 - Altera a Lei nº 4.528, de 28/03/2005, para 
instituir o direito a processo seletivo diferenciado no acesso por profissionais do 
magistério a cursos de formação de professores de nível superior. 

 

 Lei Estadual nº 7996, de 15/06/2018 - Dispõe sobre a livre escolha, pelo 
consumidor, do representante técnico dos fabricantes, importadores e 
comerciantes, dentre os que compõem a respectiva rede de assistência técnica 
autorizada ou credenciada, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 7997, de 15/06/2018 - Simplifica o atendimento às pessoas com 
deficiência no requerimento de atualização de laudos médicos junto às unidades de 
saúde do estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7998 de 18/06/2018 - Estabelece modelos diferenciados de copos, 
garrafinhas, garrafas e garrafões para envase e venda ao consumidor de água 
potável purificada e adicionada de sais minerais, comercialmente registradas e 
autorizadas. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ex-governador Garotinho é condenado a prestar serviços à comunidade 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-341.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/12cd9d72b5473b62832582b1005cf103
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d5b668fe393706c1832582b1005dafc9
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f68b2264b1ea3713832582b1005e1471
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/25654367d61ce785832582b1005edd9f
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a3a6782fd336188d832582b1005f4849
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c38dfe563e4108af832582a5005773cf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5609341


 

 Juíza Glória Heloíza destaca a importância da atenção à infância e à juventude em 
encontro do Conselho Tutelar 

 Tribunal de Justiça nega gratuidade de Justiça para Dado Dolabella 

 Desembargadores do TJRJ participam de debate com ministro Luís Roberto Barroso 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministra rejeita HC de condenado pela morte de criança de 10 anos em acidente de 
trânsito 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Quinta Turma afasta consunção entre crimes de desacato e resistência 
 Mero pedido de denunciação não gera suspensão automática de prazos processuais 

 Advogada terá de restituir valor depositado por engano em conta judicial vinculada a 
processo em que atuava 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Fórum da Saúde debate acesso a remédios para doenças raras 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência: 7.942 acessos em maio de 2018 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5608365
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5608365
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5607529
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5605987
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381745
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381745
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-afasta-consunção-entre-crimes-de-desacato-e-resistência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mero-pedido-de-denunciação-não-gera-suspensão-automática-de-prazos-processuais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Advogada-terá-de-restituir-valor-depositado-por-engano-em-conta-judicial-vinculada-a-processo-em-que-atuava
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Advogada-terá-de-restituir-valor-depositado-por-engano-em-conta-judicial-vinculada-a-processo-em-que-atuava
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87027-forum-da-saude-debate-acesso-a-remedios-para-doencas-raras


 

Os Ementários de Jurisprudência do PJERJ, fonte de conhecimento e instrumento 
de pesquisa, são organizados pelo Serviço de Publicações Jurisprudenciais 
(DICAC/SEJUR), sob a supervisão da Comissão de Jurisprudência, presidida pelo 
Desembargador GILBERTO CAMPISTA GUARINO. Na seleção das decisões que 
vão compor os Ementários, dá-se preferência aos julgados mais relevantes, 
inovadores e controversos. 

 
A página dos Ementários de Jurisprudência teve 7.942 acessos em maio de 2018, 
registrados pelo Google Analytics. 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Ementários. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 Representação por Inconstitucionalidade nº 0066372-67.2016.8.19.0000 - 
Legislação: Lei do Município do Rio de Janeiro nº 5.968/2015 - Relator: Des. 
Custodio de Barros Tostes 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 102                   Divulgado em 18/06/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
A Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro admitiu, por 
unanimidade, o Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0051597-
13.2017.8.19.0000, requerido no processo de Conflito de Competência nº 0018282-
91.2017.8.19.0000. A sessão ocorreu no dia 14 de junho (quinta-feira), sendo 
relator do IAC o Desembargador Luiz Felipe Francisco. 

 
Segue a ementa do acórdão: 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/ementarios
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/ementarios
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000401A5C60A4DF95BF7506A74DE08C87A8FC5075923631D
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-102-2018.pdf


 

“Incidente de Assunção de Competência - IAC, instaurado neste órgão colegiado e 
que foi requerido em processo de Conflito de Competência. Competência originária 
dos Tribunais para julgamento do Conflito. Discussão jurídica acerca de qual órgão 
de primeiro grau - se o Juizado Fazendário ou a Vara de Fazenda Pública - deve 
julgar as demandas em que o polo passivo seja formado não só por pessoas de 
direito público, mas também por pessoas jurídicas de direito privado, em 
litisconsórcio necessário com aqueles, quando a demanda não ultrapassa os 60 
(sessenta) salários mínimos. Suscitante que demandou em face do Estado e do 
Município do Rio de Janeiro, bem como do Hospital Memorial Fuad Chidid Ltda, por 
necessitar de transporte clínico em UTI móvel de uma unidade hospitalar para 
outra. Matéria de evidente repercussão social, por envolver questões de saúde 
pública, sem repetição em múltiplos processos e com relevante questão de direito. 
Constatada a divergência jurisprudencial acerca do tema, bem como o 
preenchimento dos requisitos do art. 947 do CPC, impõe-se deslocamento da 
competência, para o julgamento do Conflito, do órgão fracionário (Quarta Câmara 
Cível) para esta Seção Cível. Admissão do presente Incidente.” 

 
Íntegra do acórdão 

 
Esclarecemos que o acórdão está pendente de publicação. 

 
Mais informações... 

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7.987, de 13/06/2018 - Estabelece o uso eficiente da água nos 
estaleiros e nas edificações que especifica, situadas no estado do Rio de Janeiro, e 
dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7.988, de 14/06/2018 - Estabelece procedimentos para que o 
Auditor Fiscal da Receita Estadual desconsidere atos ou negócios jurídicos 
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou 
a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária e revoga o artigo 75-
A da lei nº 2657/1996. 

 

 Lei Estadual nº 7.989, de 14/06/2018 - Dispõe sobre o sistema de controle interno 
do Poder Executivo do estado do Rio de Janeiro, cria a Controladoria Geral do 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BC946A53B9C802855948658DC1A42455C5082C192F38
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201729000012
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b415a1ed79158379832582ad00782196
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/90dde4209bc3c01e832582ad00785cab
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c38dfe563e4108af832582a5005773cf


 

Estado do Rio de Janeiro e o Fundo de Aprimoramento de Controle Interno, 
organiza as carreiras de controle interno e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ministro do STF se diz contrário à criação de Assembleia Constituinte 

 Liminar impede que fabricante de camisas retrô use símbolos da CBF 

 Justiça decide internar jovem envolvido em acidente que resultou na morte de casal 
em Caxias 

 Justiça Itinerante leva cidadania a presos do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, 
em Bangu 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF deve definir se vedação ao nepotismo alcança a nomeação para cargos políticos 

 1ª Turma afasta penhorabilidade de bem de família do fiador na locação comercial 

 Questionada alteração de regras sobre partilha de cadeiras no Legislativo após 
aplicação dos quocientes eleitorais 

 Suspensas decisões que proibiam a União de descontar dias parados de auditores 
da Receita Federal 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Patrocinador não pode ser acionado solidariamente com entidade fechada de 
previdência em revisão de benefício 

 Manifestação de interesse do sócio define data de apuração de haveres em dissolução 

parcial de sociedade 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5605987
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5605305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5603930
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5603930
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5603143
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5603143
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381696
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381644
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381643
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381643
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381593
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381593
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Patrocinador-não-pode-ser-acionado-solidariamente-com-entidade-fechada-de-previdência-em-revisão-de-benefício
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Patrocinador-não-pode-ser-acionado-solidariamente-com-entidade-fechada-de-previdência-em-revisão-de-benefício
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Manifestação-de-interesse-do-sócio-define-data-de-apuração-de-haveres-em-dissolução-parcial-de-sociedade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Manifestação-de-interesse-do-sócio-define-data-de-apuração-de-haveres-em-dissolução-parcial-de-sociedade


 

 
 
 
 

 Justiça mais eficaz no enfrentamento à violência contra a mulher 

 Conselheiros se reúnem no CNJ para 274ª Sessão Ordinária 

 Provimento regula regras para registro de terras indígenas 

 15º Prêmio Innovare tem 654 práticas e destaca o combate à corrupção 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. Atualizamos a Página do Desembargador Paulo Sérgio 
Prestes dos Santos com a decisão no processo nº 0059492-
22.2017.8.19.0001(2018.001.10602), julgado em 13/06/2018, Segunda Câmara 
Cível: 

 
“Apelação cível. Direito Administrativo. Ação de invalidação de ato administrativo 
consistente em imposição de multas administrativas em virtude de condutas 
violadoras da legislação consumerista. Ausência de preço nos produtos expostos à 
venda no interior de loja, ausência de informações sobre os direitos do consumidor 
e obstáculos à prestação de serviços de assistência técnica. Alegação de que o 
processo sancionatório estaria eivado de nulidade pelo fato de uma parcela da 
penalidade haver sido reanalisada pelo ente estatal que não se acolhe. 
Possibilidade de reformatio in pejus no âmbito do processo administrativo. 
Inteligência do art. 64 da Lei n. 9.764/99 e da Súmula 473/STF, corroborada por 
doutrina e jurisprudência. No mérito propriamente dito, a pretensão de desfazimento 
do ato administrativo deve fundar-se em vício que acomete algum de seus 
requisitos de validade, pois sem eles o ato carecerá da idoneidade que o permita 
produzir os efeitos almejados pelo Administrador. Valoração do ato segundo os 
pressupostos de competência, forma, finalidade, motivo e objeto que não encontra 
óbices ao seu referendo. Exposição de preços que desatende aos ditames da 
legislação de regência, máxime o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor. Uma 
informação que demanda de consumidor a expertise de realizar operações que 
requeiram alguma intuitividade ou interação com um aparato tecnológico não pode 
ser qualificada como de fácil entendimento (ou clara, na dicção legal). Na mesma 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87010-justica-mais-eficaz-no-enfrentamento-a-violencia-contra-a-mulher
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87014-conselheiros-se-reunem-no-cnj-para-274-sessao-ordinaria
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87018-provimento-regula-regras-para-registro-de-terras-indigenas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87017-15-premio-innovare-tem-654-praticas-e-destaca-o-combate-a-corrupcao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador/paulo-sergio-prestes-dos-santos
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador/paulo-sergio-prestes-dos-santos
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=9661
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=9661


 

linha, não é de fácil constatação (ostensiva) a informação de preço ocultada por 
detrás de cliques e telas, que demandem do consumidor qualquer coisa para além 
das ações humanas de olhar o produto, identificar facilmente a localização de seu 
preço e compreender facilmente essa expressão pecuniária. Política de 
atendimento a clientes que buscam serviço de assistência técnica que há de ser 
reputada como desleal e abusiva (art. 6º do Código de Defesa do Consumidor) na 
medida em que faz surgir uma desvantagem para o consumidor que comparece à 
loja sem o prévio agendamento, pois terá de esperar mais tempo pelo mesmo 
atendimento ofertado àqueles que marcaram horário de forma antecipada. 
Comodidade que adquire caracteres de oportunidade, deixando de ser um 
mecanismo de facilitação e otimização do tempo de todos os consumidores para 
converter-se em defeito, na medida em que a prestação de serviço deixa de 
oferecer os resultados que dela todos razoavelmente possam esperar, o que inclui a 
eficiência do atendimento dos clientes (art. 20 do Código de Defesa do 
Consumidor). Controle de juridicidade da conduta atribuída ao ente público no 
exercício de seu mister. Ato administrativo que não apresenta vícios sob a ótica da 
razoabilidade e da proporcionalidade. Manutenção da sentença. Desprovimento do 
recurso.” 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0005802-47.2018.8.19.0000 - Rel. Des. André Emílio Ribeiro Von Melentovytch - j. 
17/05/2018 e p. 22/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 101                   Divulgado em 15/06/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FD91B6D44DE5805378B3FA8F22AFE09BC5081C334535
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-101-2018.pdf


 

 Lei Federal nº 13.679, de 14/06/2018 - Altera as Leis nos 12.304, de 02/08/2010, e 
12.351, de 22/12/2010; e dispõe sobre a política de comercialização de petróleo, de 
gás natural e de outros hidrocarbonetos. 

 

 Lei Federal nº 13.680, de 14/06/2018 - Altera a Lei nº 1.283, de 18/12/1950, para 
dispor sobre o processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal 
produzidos de forma artesanal. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Estados Unidos homologa Plano de Recuperação Judicial da Oi 

 Adriana Almeida, a “viúva da Mega Sena”, tem mais um habeas corpus negado 

 Estudante expulso deverá ser reintegrado pela Escola Britânica 

 Supervia terá de indenizar ambulante por agressão 

 Tribunal de Justiça do Rio atinge 100% da meta de audiências de custódia 

 Justiça suspende aumento da tarifa de ônibus municipais do Rio 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Plenário declara a impossibilidade da condução coercitiva de réu ou investigado 
para interrogatório 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Pedido de reparação por não pagamento de vale-pedágio prescreve em dez anos 

 Médico e hospital terão de pagar indenização por erro que causou sequelas em bebê 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13679.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13680.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5602849
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5602808
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5602414
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5601576
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5601065
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5600816
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381510
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381510
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-reparação-por-não-pagamento-de-vale–pedágio-prescreve-em-dez-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Médico-e-hospital-terão-de-pagar-indenização-por-erro-que-causou-sequelas-em-bebê


 

 
 
 

 Provimento regulamenta teletrabalho nos cartórios de notas e de registro 

 Corregedoria fixa regras de manifestação para o Judiciário nas redes sociais 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 

Foram inseridos os seguintes atos (publicados) disciplinando o expediente forense e a 
suspensão de prazos processuais no período do evento esportivo Copa do Mundo: 

 
Ato Executivo nº 152, de 8 de junho de 2018 (Publicação 11.06.2018- DJERJ, ADM, 
n. 179, p. 4.) 

 
Ato Executivo nº 155, de 12 de junho de 2018 (Publicação 13.06.2018 - DJERJ, 
ADM, n. 181, p. 3.) 

 
Decreto do Poder Executivo nº 46.335/2018 

 
Acesse a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Informativo de 
Suspensão de Prazos e de Expediente Forense. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0059492-22.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos - j. 13/06/2018 

e p. 15/06/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87007-corregedoria-regulamenta-teletrabalho-nos-cartorios-de-notas-e-de-registro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87012-corregedoria-estabelece-regras-de-comportamento-nas-redes-sociais-para-membros-e-servidores-do-poder-judiciario
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210531&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210531&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210589&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210589&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210546&integra=1
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=00047135F210B960BA5A8CE303FC1EA99449C5082A3D4142


 

Boletim SEDIF nº 100                   Divulgado em 14/06/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.677, de 13/06/2018 - Altera a Lei Complementar nº 26, de 
11/09/1975, para dispor sobre a possibilidade de movimentação da conta do 
Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep). 

 

 Decreto Federal nº 9.408, de 13/06/2018 - Altera o Decreto nº 3.998, de 05/10/2001, 
que regulamenta, para o Exército, a Lei nº 5.821, de 10/11/1972, que dispõe sobre 
as promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas. 

 

 Decreto Federal nº 9.409, de 13/06/2018 - Dispõe sobre prazo de saque das contas 
individuais do Fundo PIS-Pasep. 

 

 Decreto Federal nº 9.410, de 13/06/2018 - Aprova a Estrutura Regimental e o 
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do 
Gabinete de Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro e remaneja cargos 
em comissão e funções de confiança. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Plano de Recuperação Judicial da Oi é homologado na Holanda 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Suspenso julgamento sobre compatibilidade da condução coercitiva com a Constituição 

 Suspenso julgamento sobre resolução do Senado que autoriza cessão de dívida ativa a 
bancos 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-100-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13677.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9408.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9409.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9410.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5595191
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381408
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381314
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381314


 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Defensoria Pública pode representar vítima e réu na mesma ação penal 

 Quarta Turma confirma anulação de transferência de créditos tributários federais por 

fraude 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Nova ferramenta faz integração digital entre tribunais e sistema de justiça 

 Banco de mandados de prisão passa por manutenção hoje (14/06/2018) 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Pesquisas de Proveniência 

 
O Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos disponibiliza diversas 
pesquisas, realizadas para validação das instituições geradoras de arquivo como 
fontes documentais. Consulte o link Casa da Suplicação do Brasil (1808-1833), no 
seguinte caminho: Institucional > Diretorias Gerais > Diretoria-Geral de 
Comunicação e de Difusão do Conhecimento (DGCOM) > Departamento de Gestão 
de Acervos Arquivísticos (DEGEA) > Acervo Permanente > Pesquisas > 
Proveniência > Casa da Suplicação do Brasil (1808-1833). 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0376012-96.2008.8.19.0001 - Relª. Desª. Sônia de Fátima Dias - j. 22/05/2018 e p. 
28/05/2018 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Defensoria-Pública-pode-representar-vítima-e-réu-na-mesma-ação-penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-confirma-anulação-de-transferência-de-créditos-tributários-federais-por-fraude
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-confirma-anulação-de-transferência-de-créditos-tributários-federais-por-fraude
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87006-nova-ferramenta-faz-integracao-digital-entre-tribunais-e-sistema-de-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87008-banco-de-mandados-de-prisao-passa-por-manutencao-hoje-14-6
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/dgcon/degea/fundos-documentais/pesquisa-permanentes
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F1CABA157F35E865E0002339854EC4E7C5081E4F2860


 

 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 99                   Divulgado em 13/06/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.406, de 12/06/2018 - Regulamenta o Decreto-Lei nº 227, de 
28/02/1967, a Lei nº 6.567, de 24/09/1978, a Lei nº 7.805, de 18/07/1989, e a Lei nº 
13.575, de 26/12/2017. 

 

 Decreto Federal nº 9.407, de 12/06/2018 - Regulamenta o disposto no inciso VII do 
§ 2º e no § 5º do art. 2º da Lei nº 8.001, de 13/03/1990. 

 

 Lei Federal nº 13.676, de 11/06/2018 - Altera a Lei nº 12.016, de 07/08/2009, para 
permitir a defesa oral do pedido de liminar na sessão de julgamento do mandado de 
segurança. 

 

 Lei Estadual nº 7.986, de 11/06/2018 - Proíbe a aplicação de multas de trânsito aos 
trabalhadores, quando no exercício da função. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Eike Batista prestará depoimento no TJRJ em processo por danos materiais 

 Suspensa a ordem para bloqueio de R$ 2,8 milhões de Anitta 

 American Airlines é condenada por alterar classe de voo de passageiro 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-99-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9407.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13676.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c38dfe563e4108af832582a5005773cf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5594108
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5593048
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5592700


 

 
 

 STF julga inconstitucional norma que criou o Fundo de Desenvolvimento Econômico 
do RJ 

 Suspenso julgamento de inquérito aberto para apurar abusos no uso de algemas em 

Sérgio Cabral 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Quinta Turma afasta princípio da insignificância na apreensão de uma dúzia de 
camarões 

 Negado pedido do ex-presidente Lula para atribuir efeito suspensivo a recurso especial 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Mulheres em situação de vulnerabilidade: CNJ auxilia com novas diretrizes 

 Debate mostra avanço da sustentabilidade no Poder Judiciário 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Pesquisas Selecionada - Novos Temas 

 
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 disponibilização das seguintes pesquisas no 
ramo do Direito do Consumidor: 

 

 Presença de Corpo Estranho em Alimentos e 

 Propaganda Enganosa ou Abusiva. 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381287
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381287
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381233
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381233
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-afasta-princípio-da-insignificância-na-apreensão-de-uma-dúzia-de-camarões
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-afasta-princípio-da-insignificância-na-apreensão-de-uma-dúzia-de-camarões
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-do-ex–presidente-Lula-para-atribuir-efeito-suspensivo-a-recurso-especial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87001-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade-cnj-auxilia-com-novas-diretrizes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87002-debate-mostra-avanco-da-sustentabilidade-no-poder-judiciario


 

Acesse a página no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento > 
Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0024477-58.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes - j. 17/05/2018 e 
p. 22/05/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 14 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 98                   Divulgado em 12/06/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 841, de 11/06/2018 - Dispõe sobre o Fundo Nacional de 
Segurança Pública e sobre a destinação do produto da arrecadação das loterias. 

 

 Decreto Federal nº 9.404, de 11/06/2018 - Altera o Decreto nº 5.296, de 02/12/2004, 
para dispor sobre a reserva de espaços e assentos em teatros, cinemas, auditórios, 
estádios, ginásios de esporte, locais de espetáculos e de conferências e similares 
para pessoas com deficiência, em conformidade com o art. 44 da Lei nº 13.146, de 
06/07/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E7CACD8BAB3022ABCC0524B557419130C5081B555135
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000014&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-98-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv841.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9404.htm


 

 

 Decreto Federal nº 9.405, de 11/06/2018 - Dispõe sobre o tratamento diferenciado, 
simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte, 
previsto no art. 122 da Lei nº 13.146, de 06/07/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

 

 Lei Federal nº 13.674, de 11/06/2018 - Altera as Leis nos 8.248, de 23/10/1991, e 
8.387, de 30/12/1991, e dá outras providências. Parcialmente vetada. 

 

 Lei Federal nº 13.675, de 11/06/2018 - Disciplina a organização e o funcionamento 
dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos termos do § 7º do art. 144 da 
Constituição Federal; cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 
(PNSPDS); institui o Sistema Único de Segurança Pública (Susp); altera a Lei 
Complementar nº 79, de 07/01/1994, a Lei nº 10.201, de 14/02/2001, e a Lei nº 
11.530, de 24/10/2007; e revoga dispositivos da Lei nº 12.681, de 04/07/2012. 
Parcialmente vetada. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Juizados Cíveis do Rio recebem 28,6 mil ações contra empresas em maio 

 Juizado do Torcedor reverte para o INCA dinheiro apreendido com cambistas 

 Crise financeira aumenta número de ações de recuperação judicial, diz ministro 
Salomão 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Transportadores de carga questionam medida provisória que estabeleceu preço mínimo 

dos fretes 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9405.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13674.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13675.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-321.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5591920
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5591319
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5590729
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5590729
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381134
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=381134


 

 Mantida decisão que computou jornadas abaixo do mínimo legal para remição de pena 

 É cabível apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de 

sentença 

 Colegiado isenta Souza Cruz de indenizar família de fumante 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Sustentabilidade: TSE economiza R$ 350 mil com uso de energia solar 

 Jornalistas apontam as novas formas de censura à imprensa 
 Um quarto das ações judiciais sobre liberdade de imprensa envolve propaganda política 

 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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 Tributário 

 ITBI e Promessa de Compra e Venda 

 Combustível e Substituição Tributária 

 ISS e Execução Fiscal 
 

Acesse a página no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento > 
Jurisprudência > Pesquisa Selecionada. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0419257-89.2010.8.19.0001 - Rel. Des. Sirley Abreu Biondi - J. 04/05/2018 e P. 
08/05/2018 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-computou-jornadas-abaixo-do-mínimo-legal-para-remição-de-pena
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/É-cabível-apelação-da-decisão-que-julga-procedente-impugnação-em-cumprimento-de-sentença
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/É-cabível-apelação-da-decisão-que-julga-procedente-impugnação-em-cumprimento-de-sentença
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Colegiado-isenta-Souza-Cruz-de-indenizar-família-de-fumante
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86975-sustentabilidade-tse-economiza-r-350-mil-com-uso-de-energia-solar
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86997-jornalistas-apontam-as-novas-formas-de-censura-a-imprensa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86995-um-quarto-das-acoes-judiciais-sobre-liberdade-de-imprensa-envolvem-propaganda-politica
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/itbi-prom-compr-venda.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/icms-combustivel.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/iss.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B04C7052553E7AC3FBEB560ED5D195D8C508142B3D49


 

 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 97                   Divulgado em 11/06/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJ do Rio vai criar mais salas para depoimento de crianças vítimas de violência 

 Desembargadores negam indenização a sócio excluído da Portela 

 Madrasta é condenada a 32 anos pela morte da enteada 

 Juliana Paes processa loja por problema com tapete de R$ 27 mil 

 Anulada sentença que condenava PT a indenizar artistas por jingles sobre Lula 

 TJRJ conclui cadastro do sistema prisional do estado 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Negado recurso de candidata com surdez unilateral que buscava concorrer a vagas 
para deficientes 

 Relator aplica multa a mais 46 empresas por descumprimento de liminar na greve dos 

caminhoneiros 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Permanência da Resolução 12, de 2009, no site não autoriza processamento de 
reclamação com normas revogadas 

 Fabricante condenada por alterar peso de sardinha em lata terá de pagar dano moral 

coletivo 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-97-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5589905
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5587854
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5588589
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5587412
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5586533
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380853
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380853
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380849
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380849
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Permanência-da-Resolução-12,-de-2009,-no-site-não-autoriza-processamento-de-reclamação-com-normas-revogadas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Permanência-da-Resolução-12,-de-2009,-no-site-não-autoriza-processamento-de-reclamação-com-normas-revogadas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fabricante-condenada-por-alterar-peso-de-sardinha-em-lata-terá-de-pagar-dano-moral-coletivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fabricante-condenada-por-alterar-peso-de-sardinha-em-lata-terá-de-pagar-dano-moral-coletivo


 

 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Justiça itinerante: juízes julgam casos de violência doméstica no interior do País 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Pesquisas de Proveniência 

 
O Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos disponibilizou duas novas 
Pesquisas da Proveniência: do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro (1751-
1808) e do Tribunal Civil e Criminal (1890-1905). 

 
Para conhecer as pesquisas de Proveniência realizadas para validação das 
instituições geradoras de arquivo como fontes documentais, acesse o link no 
seguinte caminho: 

 
Institucional > Diretorias Gerais > Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do 
Conhecimento- (DGCOM) > Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos 
(DEGEA) > Acervo Permanente > Pesquisas > Proveniência. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0023918-04.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo - j. 29/05/2018 e p. 
04/06/2018 

 
 
 

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

 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86993-justica-itinerante-juizes-julgam-casos-de-violencia-domestica-no-interior-do-pais
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/dgcon/degea/fundos-documentais/pesquisa-permanentes
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FA9648450BBB673E32B5D26BA32E4D3FC50822514121


 

 

Boletim SEDIF nº 96                   Divulgado em 08/06/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.403, de 07/06/2018 - Regulamenta a Medida Provisória nº 838, 
de 30/05/2018, que dispõe sobre a concessão de subvenção econômica à 
comercialização de óleo diesel. 

 

 Lei Estadual nº 7.982, de 06/06/2018 - Dá nova redação a alínea “a” do inciso XIII 
do art. 14 da Lei nº 2.657/1996, e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Domingos Brazão e José Carlos Lavouras têm bens bloqueados 

 Esaj oferece curso de formação de peritos judiciais a partir de julho 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 ADPF contra norma sobre visita íntima em penitenciárias federais será julgada 
diretamente no mérito 

 STF começa a analisar compatibilidade da condução coercitiva com a Constituição 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Pais de menino morto em ação policial receberão R$ 800 mil de indenização 

 Percentual do direito de arena recebido por atletas está sujeito ao Imposto de Renda 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-96-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9403.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c38dfe563e4108af832582a5005773cf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5584280
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5581582
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380724
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380724
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380722
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pais-de-menino-morto-em-ação-policial-receberão-R$-800-mil-de-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Percentual-do-direito-de-arena-recebido-por-atletas-está-sujeito-ao-Imposto-de-Renda


 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ participa do seminário de Planejamento Sustentável do Judiciário 

 Gestão de pessoas: tribunais propõem soluções em evento do CNJ 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Coletânea de Atos Judiciais e Extrajudiciais do PJERJ 

 
Compilação de normas por temas de interesses dos Núcleos Regionais da CGJ, 
organizada a partir de pesquisa desenvolvida pelo M.M. Dr. Juiz de Direito Fabio 
Porto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Acesse no seguinte caminho: Banco do Conhecimento/ Legislação / Coletânea dos 
Atos Oficiais do PJERJ 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0062352-96.2017.8.19.0000 - Relª. Desª. Jacqueline Lima Montenegro - j. 05/06/2018 e 
p. 07/06/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 95                   Divulgado em 07/06/2018 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86982-cnj-participa-do-seminario-de-planejamento-sustentavel-do-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86984-gestao-de-pessoas-tribunais-propoem-solucoes-em-evento-do-cnj
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000497B8C19756C75DDBDD3BF4CA0EE0FFD3C508260D2961
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-95-2018.pdf


 

 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Livro “Diário da Cadeia” poderá ser comercializado 
 Decisão do STJ autorizando apreensão de CNH não surpreende, diz desembargador 

 Audiência entre ator Márcio Garcia e empresário termina sem acordo 

 Tribunal de Justiça do Rio fará simpósio sobre depoimento especial 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF considera constitucional tributação diferenciada para instituições financeiras 

 Liminar suspende regra da minirreforma eleitoral que prevê voto impresso 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Provedor é obrigado a identificar autor de ato ilícito mesmo antes do Marco Civil da 
Internet 

 Falta de previsão legal impede restituição de fundos de trust administrados por banco 

falido 

 Novo pedido de vista suspende julgamento sobre restrição do foro 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Judiciário terá funcionamento especial durante Copa do Mundo 

 BC e CNJ definem últimos detalhes para incluir renda variável no Bacenjud 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5580769
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5580949
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5580340
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5579639
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380495
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380571
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Provedor-é-obrigado-a-identificar-autor-de-ato-ilícito-mesmo-antes-do-Marco-Civil-da-Internet
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Provedor-é-obrigado-a-identificar-autor-de-ato-ilícito-mesmo-antes-do-Marco-Civil-da-Internet
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-previsão-legal-impede-restituição-de-fundos-de-trust-administrados-por-banco-falido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-previsão-legal-impede-restituição-de-fundos-de-trust-administrados-por-banco-falido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Novo-pedido-de-vista-suspende-julgamento-sobre-restrição-do-foro-no-STJ
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86978-judiciario-tera-funcionamento-especial-durante-copa-do-mundo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86979-bc-e-cnj-definem-ultimos-detalhes-para-incluir-renda-variavel-no-bacenjud


 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Selecionada 

 
Atualizamos a página de legislação selecionada, nos seguintes assuntos: 

 
Direito Administrativo 
Direito Ambiental 
Direito Constitucional 
Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso 
Direito do Consumidor 
Direito do Trabalho 
Direito Financeiro 
Direito Processual Penal 
Direito Tributário 

 
 

Consulte a página no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Legislação > 
Legislação Selecionada > Legislação por Assunto. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0024879-87.2017.8.19.0061 - Relª. Desª. Nilza Bitar - j. 06/06/2018 e p. 07/06/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 94                   Divulgado em 06/06/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/legis_selec/legis_selec
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E1088421DEC0E38C373DD3E6541C497AC5082622021C
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-94-2018.pdf


 

 Lei Federal nº 13.671, de 05/06/2018 - Altera o Anexo V à Lei nº 13.587, de 
02/01/2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício 
financeiro de 2018. 

 

 Lei Federal nº 13.672, de 05/06/2018 - Altera a Lei nº 13.473, de 08/08/2017, que 
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 
2018. Parcialmente vetado. 

 

 Lei Federal nº 13.673, de 05/06/2018 - Altera as Leis nos 8.987, de 13/02/1995, 
9.427, de 26/12/1996, e 9.472, de 16/07/1997, para tornar obrigatória a divulgação 
de tabela com a evolução do valor da tarifa e do preço praticados pelas 
concessionárias e prestadoras de serviços públicos. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ex-prefeito e ex-vereador de Búzios terão que devolver R$ 10 milhões aos cofres 
públicos 

 Ação de marido de vereadora contra Ricardo Boechat é arquivada 

 Desembargadores da 10ª Câmara Cível decidem que sócios do Marina Barra Clube 
devem seguir estatuto 

 Val Marchiori é condenada a indenizar Ludmilla em R$ 10 mil 

 Justiça torna réu atropelador de Copacabana acusado de ter mentido ao Detran 

 Eduardo Paes perde recurso contra vereador Brizola Neto 

 Suspensos efeitos de lei que determina piso salarial para profissionais de enfermagem 

 Bandidos que mataram pai na frente do filho têm prisão preventiva decretada 

 Vila Romana tem faturamento penhorado para pagar dívida 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 1ª Turma cassa decisão que determinava retirada de conteúdo crítico à Lava-Jato de 

blog jornalístico 

 Julgamento sobre averbação de tempo de serviço prestado por magistrada na 
advocacia é suspenso por empate 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13671.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13672.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-310.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13673.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5579437
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5579437
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5578965
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5576673
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5576673
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5576657
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5576141
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5575525
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5575299
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5574384
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5574443
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380447
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380447
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380445
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380445


 

 Novas empresas de transporte de carga são multadas por descumprimento de decisão 

judicial 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Herdeiro pode pleitear usucapião extraordinária de imóvel objeto de herança 

 Terceira Turma revê decisão sobre extravio de bagagem para ajustar jurisprudência 
à interpretação do STF 

 Impenhorabilidade de título prevista em estatuto de clube não se aplica a quem não é 

sócio 

 Mesmo com laudo de neurocirurgião, psiquiatra deve realizar perícia complementar 
sobre internação involuntária 

 Quarta Turma não admite suspensão de passaporte para coação de devedor 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Rio de Janeiro conclui cadastro de mais de 56 mil presos no BNMP 

 Plenário analisa conduta de juiz que conduziu audiência armado 

 Aberto processo contra desembargador por suposta venda de habeas corpus 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Nova 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 disponibilização da pesquisa Indeferimento da 
Petição Inicial. 

 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380364
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380364
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Herdeiro-pode-pleitear-usucapião-extraordinária-de-imóvel-objeto-de-herança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-revê-decisão-sobre-extravio-de-bagagem-para-ajustar-jurisprudência-à-interpretação-do-STF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-revê-decisão-sobre-extravio-de-bagagem-para-ajustar-jurisprudência-à-interpretação-do-STF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impenhorabilidade-de-título-prevista-em-estatuto-de-clube-não-se-aplica-a-quem-não-é-sócio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Impenhorabilidade-de-título-prevista-em-estatuto-de-clube-não-se-aplica-a-quem-não-é-sócio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-com-laudo-de-neurocirurgião,-psiquiatra-deve-realizar-perícia-complementar-sobre-internação-involuntária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-com-laudo-de-neurocirurgião,-psiquiatra-deve-realizar-perícia-complementar-sobre-internação-involuntária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-não-admite-suspensão-de-passaporte-para-coação-de-devedor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86969-rio-de-janeiro-conclui-cadastro-de-mais-de-56-mil-presos-no-bnmp
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86967-plenario-analisa-conduta-de-juiz-que-conduziu-audiencia-armado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86965-aberto-processo-contra-suposto-vendedor-de-habeas-corpus
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/indeferimento-peticao-inicial.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/indeferimento-peticao-inicial.pdf


 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0000387-85.2011.8.19.0014 - Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto - j. 29/05/2018 

e p. 04/06/2018 
 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 13 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 93                   Divulgado em 05/06/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.400, de 04/06/2018 - Institui o Fórum Nacional de Ouvidores 
dos Direitos Humanos, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos. 

 

 Decreto Federal nº 9.398, de 04/06/2018 - Altera o Decreto de 06/03/2003, que cria 
o Comitê Executivo Interministerial para a Proteção da Camada de Ozônio, com a 
finalidade de estabelecer diretrizes e coordenar as ações relativas à proteção da 
camada de ozônio. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FD98A911D8A8B06F9F4141F75BCBCD6CC50822544051
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000013&Version=1.0.3.54
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-93-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9400.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9398.htm


 

 Central de Penas Alternativas de Angra promove reunião com instituições públicas e 

sociais 

 Nextel terá de disponibilizar contato direto com atendente 

 Justiça determina a penhora de R$ 2,8 milhões de Anitta 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministra suspende autorização para importação de camarões do Equador sem análise 

de risco 

 Abert pede a constitucionalidade da regra sobre fim da contribuição sindical obrigatória 

 Ministro decide em HCs de presos em operação que investiga remessa de recursos 
ao exterior 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Suspensos recursos que discutem prova de recolhimento a maior para compensação 

tributária em mandado de segurança 

 Rescindida decisão que havia negado penhora de bem de família por dívida com 
condomínio 

 Dano moral baseado em multiplicação dos danos materiais deve integrar valor da causa 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Sustentabilidade: STJ abre inscrições em curso online 

 Tribunais dão exemplo na aplicação da priorização do 1º grau 

 CNJ publica reajuste de auxílio-alimentação dos servidores do judiciário 
 
 
 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5574160
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5574160
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5571337
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5571402
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380330
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380330
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380327
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380309
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380309
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensos-recursos-que-discutem-prova-de-recolhimento-a-maior-para-compensação-tributária-em-mandado-de-segurança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensos-recursos-que-discutem-prova-de-recolhimento-a-maior-para-compensação-tributária-em-mandado-de-segurança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rescindida-decisão-que-havia-negado-penhora-de-bem-de-família-por-dívida-com-condomínio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rescindida-decisão-que-havia-negado-penhora-de-bem-de-família-por-dívida-com-condomínio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dano-moral-baseado-em-multiplicação-dos-danos-materiais-deve-integrar-valor-da-causa
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86946-sustentabilidade-abertas-inscricoes-para-curso-online-oferecido-pelo-stj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86955-tribunais-dao-exemplo-na-aplicacao-da-priorizacao-do-1-grau
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86951-cnj-publica-reajuste-de-auxilio-alimentacao-dos-servidores-do-judiciario


 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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 Roldão de Freitas Gomes 
Filho foi atualizada com o acórdão no processo nº 0327067-
78.2008.8.19.0001(2018.001.13638). 

 
Ementa: 
Apelação cível. Propriedade industrial. Leis nº 9279/96, 9609/98 e 9610/98. 
Concorrência desleal. Ação de obrigação de fazer, não fazer e indenizatória por 
danos materiais e morais. Alegação de utilização indevida, pelos réus, de software 
exclusivo da empresa autora e de informações sigilosas dos fundos de investimento 
por ela geridos (know-how), de captação indevida da clientela, além da remoção do 
código-fonte dos programas "modelos polo latitude" e dos dados de seus 
computadores. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes. 
Apelação dos réus. Rejeição das preliminares suscitadas. Inexistência de violação 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença sucinta que não se 
confunde com falta de fundamentação. Legitimidade ad causam dos réus. 
Pertinência subjetiva comprovada. Competência da justiça comum para 
processamento e julgamento do feito. Inexistência de relação jurídica de cunho 
trabalhista. Mérito. Robusta prova técnica, consistente em duas perícias - uma de 
informática e outra sobre a forma da efetivação de investimentos no mercado 
financeiro - que indicam a prática dos atos de concorrência desleal descritos na 
inicial. Responsabilidade civil configurada. Reparação por danos emergentes e 
lucros cessantes. Apuração em liquidação de sentença. Artigos 209 e 210 da lei nº 
9279/96. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Dano moral. Quebra do sigilo 
dos dados dos clientes (investidores) da autora pelos réus. Lesão a honra objetiva, 
diante do efetivo abalo à imagem e credibilidade da demandante perante o mercado 
e seus clientes. Verba imaterial fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo 
juízo de primeiro grau que se mantém em sede recursal. Razoabilidade e 
proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso adesivo da 
autora. Pretensão de majoração da verba reparatória por danos morais. 
Descabimento. Litigância de má-fé dos réus não configurada. Inexistência das 
situações previstas no artigo 80 do código de processo civil. Desprovimento dos 
recursos. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/luiz-roldao-freitas-gomes-filho
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/luiz-roldao-freitas-gomes-filho


 

 

 0014769-63.2009.8.19.0011 - Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior - j. 
17/05/2018 e p. 22/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 92                   Divulgado em 04/06/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.396, de 30/05/2018 - Altera o Decreto nº 5.209, de 17/09/2004, 
e o Decreto nº 7.492, de 02/06/2011, para reajustar valores referenciais de 
caracterização das situações de pobreza e de extrema pobreza e os de benefícios 
do Programa Bolsa Família. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJ do Rio inaugura serviço de psicologia para adolescentes 

 Academia Brasileira de Letras terá que reembolsar artista por sumiço de quadro 

 Homem filmado em vagão feminino do metrô perde ação contra Globo 

 Nextel é condenada por firmar contrato com menor de idade 

 Emerj vai debater métodos para solução de casos de improbidade administrativa 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Prescrição de ressarcimento de dano ambiental é tema de repercussão geral 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045847087C1E4D576E86C32DFC2197DB78C5081C2F5F23
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-92-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9396.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5569938
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5569029
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5567145
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5558012
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5561874
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380229


 

 1ª Turma do Supremo nega HC a detento que pedia remição ficta 

 Plenário decidirá se revista íntima para ingresso de visitantes em presídio viola 
princípios constitucionais 

 Ministro aplica multas a empresas de transporte por descumprimento de liminar na 
greve dos caminhoneiros 

 Suspenso julgamento sobre idade mínima para ingresso no ensino infantil e 
fundamental 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Mantida nulidade de transferência de ações que procurador fez para si mesmo 

 Médico que fez vasectomia em vez de cirurgia de fimose terá de indenizar paciente 

 INPI deve anular registro de marca com imitação ideológica, mesmo sendo evocativa 

 Restabelecimento do nome de solteira também é possível com a morte do cônjuge 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Conselho se reúne às 9h de terça (5/6) para 273ª Sessão Ordinária 

 #AdotarÉamor foi o assunto mais comentado no Twitter no Dia da Adoção 

 Teletrabalho ajuda tribunais a contornar greve 

 Candidato com diabetes não pode prestar concurso como deficiente 
 
 
 

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 Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro. 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380188
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380110
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380110
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380037
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380037
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380035
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380035
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-nulidade-de-transferência-de-ações-que-procurador-fez-para-si-mesmo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Médico-que-fez-vasectomia-em-vez-de-cirurgia-de-fimose-terá-de-indenizar-paciente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/INPI-deve-anular-registro-de-marca-com-imitação-ideológica,-mesmo-sendo-evocativa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Restabelecimento-do-nome-de-solteira-também-é-possível-com-a-morte-do-cônjuge
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86939-conselho-se-reune-as-9h-para-273-sessao-ordinaria
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86934-adotareamor-foi-o-assunto-mais-comentado-no-twitter-no-dia-da-adocao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86937-teletrabalho-ajuda-tribunais-a-contornar-greve
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86938-candidato-com-diabetes-nao-pode-prestar-concurso-como-deficiente


 

 
Foram inseridos os seguintes atos (publicados) no mês de maio de 2018: 

 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 147, DE 28/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 146, DE 27/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 145, DE 27/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 143, DE 24/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 140, DE 21/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 139, DE 17/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 138, DE 17/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 137, DE 16/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 136, DE 15/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 135, DE 14/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 134, DE 11/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 133, DE 11/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ N. 132, DE 10/05/2018 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 131, DE 08/05/2018 

 
 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0005459-72.2017.8.19.0069 - Rel Des. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes - j. 
16/05/2018 e p. 22/05/2018. 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 91                   Divulgado em 30/05/2018 
 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210343&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210342&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210341&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210274&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210171&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210115&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210114&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210078&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210044&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209987&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209946&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209945&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209922&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209864&integra=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C86FD9D18D6B89EAB5BAB5C7A9AD00E6C5081B1E2A3E
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-91-2018.pdf


 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 835, de 29/05/2018 - Autoriza o acesso aos estoques de milho 
em grãos do Governo Federal do Programa de Vendas em Balcão da Companhia 
Nacional de Abastecimento aos criadores de aves e suínos e às indústrias de 
processamento de ração animal de todo o País. 

 

 Decreto Federal nº 9.387, de 29/05/2018 - Dispõe sobre a exclusão das 
participações acionárias detidas pelo extinto Fundo Nacional de Desenvolvimento 
do âmbito do Programa Nacional de Desestatização. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária publica resolução de 
arquitetura penal 

 TJ do Rio vai decidir sobre continuação de obra em Niterói 

 Fashion Mall vai indenizar vítima de objeto que caiu de letreiro 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Negado HC a motorista embriagado condenado por homicídio doloso 

 Cassada decisão que determina a deputado exclusão de mensagem em rede social 
contra governador 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Insuficiência de prova na tentativa de habilitação em inventário não interrompe 
prescrição para ação ordinária 

 Regras de sucessão do CC de 2002 se aplicam à adoção simples realizada nos moldes 

do CC de 1916 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv835.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9387.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5557416
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5557416
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5560355
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5557743
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379904
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379797
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379797
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Insuficiência-de-prova-na-tentativa-de-habilitação-em-inventário-não-interrompe-prescrição-para-ação-ordinária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Insuficiência-de-prova-na-tentativa-de-habilitação-em-inventário-não-interrompe-prescrição-para-ação-ordinária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regras-de-sucessão-do-CC-de-2002-se-aplicam-à-adoção-simples-realizada-nos-moldes-do-CC-de-1916
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regras-de-sucessão-do-CC-de-2002-se-aplicam-à-adoção-simples-realizada-nos-moldes-do-CC-de-1916


 

 Penas devem ser unificadas se cumprimento da restritiva de direito não é compatível 
com prisão em curso 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Sustentabilidade: seminário que reúne todo Judiciário tem 5ª edição 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Nova 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 disponibilização da pesquisa Duplicata em 
Forma de Cártula, no seguinte caminho: Consultas > Banco do Conhecimento > 
Jurisprudência > Pesquisa Selecionada > Direito Empresarial > Títulos de Crédito > 
Duplicata em Forma de Cártula. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 Ação Direta de Inconstitucionalidade 0031439-78.2010.8.19.0000 
 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 7 
 
 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Penas-devem-ser-unificadas-se-cumprimento-da-restritiva-de-direito-não-é-compatível-com-prisão-em-curso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Penas-devem-ser-unificadas-se-cumprimento-da-restritiva-de-direito-não-é-compatível-com-prisão-em-curso
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86836-sustentabilidade-seminario-que-reune-todo-judiciario-tem-5-edicao
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/duplicata-cartula.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/1199289/duplicata-cartula.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C177D8445A42840CBE97584F9023E2C8C5040C0C2D07
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000007&Version=1.0.3.54


 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 90                   Divulgado em 29/05/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
Segunda Seção aprova súmula sobre indenização securitária 

 
Comunicamos que na última segunda-feira (28/05/2018) a Segunda Seção do 
Superior Tribunal de Justiça aprovou uma nova súmula no campo do direito privado. 
O enunciado, que recebeu o número 616, tem a seguinte redação: “A indenização 
securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do 
atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão 
ou resolução do contrato de seguro.” 

 
 

A súmula será publicada no Diário da Justiça Eletrônico, por três vezes, em datas 
próximas, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ. 

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 832, de 27/05/2018 - Institui a Política de Preços Mínimos do 
Transporte Rodoviário de Cargas. 

 

 Medida Provisória nº 833, de 27/05/2018 - Altera a Lei nº 13.103, de 02/03/2015, 
para prever que, em todo o território nacional, os veículos de transporte de cargas 
que circularem vazios nas vias terrestres federais, estaduais, distritais e municipais 
ficarão isentos da cobrança de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos. 

 

 Lei Federal nº 13.668, de 28/05/2018 - Altera as Leis nº 11.516, de 28/08/2007, nº 
7.957, de 20/12/1989, e nº 9.985, de 18/07/2000, para dispor sobre a destinação e a 
aplicação dos recursos de compensação ambiental e sobre a contratação de 
pessoal por tempo determinado pelo Ibama e pelo Instituto Chico Mendes. 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-90-2018.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-aprova-s%C3%BAmula-sobre-indeniza%C3%A7%C3%A3o-securit%C3%A1ria
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv832.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv833.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13668.htm


 

 

 Decreto Federal nº 9.382, de 25/05/2018 - Autoriza o emprego das Forças Armadas 
para a Garantia da Lei e da Ordem na desobstrução de vias públicas. 

 

 Decreto Federal nº 9.383, de 25/05/2018 - Dispõe sobre a qualificação de 
empreendimentos de instalação de transmissão de energia elétrica no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. 

 

 Decreto Federal nº 9.385 de 26/05/2018 - Autoriza a requisição de veículos 
particulares necessários ao transporte rodoviário de cargas consideradas essenciais 
pelas autoridades envolvidas nas ações de desobstrução de vias públicas 
determinadas pelo Decreto nº 9.382, de 25/05/2018. 

 

 Lei Estadual nº 7.981, de 24/05/2018 - Proíbe empresas e estabelecimentos 
comerciais que disponibilizam atendimento telefônico gratuito - 0800 - de recusarem 
e bloquearem ligações de celulares. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Escola terá de indenizar pais por morte de criança em pátio 

 TJ mantém condenação de empresas por maus tratos a animais em rodeio 

 Justiça arresta verba do Estado para o Hospital Pedro Ernesto 

 Tribunal de Justiça desclassifica de licitação empresa envolvida com a Lava Jato 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Supremo recebe nova ação contra trabalho intermitente previsto na Reforma Trabalhista 

 Partido questiona restrições do Estatuto do Desarmamento para porte de arma por 
guardas municipais 

 Questionado decreto presidencial sobre cessão de exploração de petróleo e gás pela 

Petrobras 

 Ministro Alexandre de Moraes autoriza tomada de medidas para desobstrução de 
rodovias 

 STF decidirá se é possível a revisão de aposentadoria pela regra mais vantajosa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9382.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9383.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9385.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4ec3f6700782655f832582590070bee5
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5556307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5555405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5554129
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5553669
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379796
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379795
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379795
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379663
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379663
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379596
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379596
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379524


 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Honorários advocatícios são reduzidos de 50% para 20% do valor do imóvel 

 Direito de preferência não se aplica na venda de fração de imóvel entre coproprietários 

 Terceira Turma admite embargos de terceiro com caráter preventivo 

 Contrato eletrônico com assinatura digital, mesmo sem testemunhas, é título executivo 

 Quarta Turma adota equidade para fixar cláusula penal por descumprimento de 
contrato de locação em shopping 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Audiência de custódia: conselheiro visita central da Justiça do Rio 

 Jornada recebe propostas para padronizar interpretações do CPC 

 120 itens na pauta da 47ª Sessão Extraordinária do CNJ 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 

Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. A página da Desembargadora Maria Isabel Paes Gonçalves 
foi atualizada com a ementa do acórdão no processo nº 
0036439-15.2017.8.19.0000(2017.002.43928). 

 
Ementa: 

 
Agravo de instrumento. Civil. Estatuto do idoso. Ação de alimentos. Alimentos 
provisórios. Parentesco colateral. Obrigação alimentar limitada aos parentes de 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Honorários-advocatícios-são-reduzidos-de-50%25-para-20%25-do-valor-do-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direito-de-preferência-não-se-aplica-na-venda-de-fração-de-imóvel-entre-coproprietários
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-admite-embargos-de-terceiro-com-caráter-preventivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Contrato-eletrônico-com-assinatura-digital,-mesmo-sem-testemunhas,-é-título-executivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-adota-equidade-para-fixar-cláusula-penal-por-descumprimento-de-contrato-de-locação-em-shopping
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-adota-equidade-para-fixar-cláusula-penal-por-descumprimento-de-contrato-de-locação-em-shopping
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86926-audiencia-de-custodia-conselheiro-visita-instalacoes-da-justica-do-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86912-jornada-recebe-propostas-para-padronizar-interpretacoes-do-cpc
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86919-120-itens-na-pauta-da-47-sessao-extraordinaria-do-cnj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/maria-isabel-paes


 

segundo grau. Inteligência do artigo 1697 do Código Civil/2002. Aplicação das 
normas do Código Civil nos termos do artigo 11 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso). Solidariedade prevista no artigo 12 da Lei Especial aplicada em cada classe 
de parente prevista na Lei Civil, como obrigado a prestar alimentos. Entendimento 
em consonância com doutrina especializada e julgados do STJ. Afastado o dever de 
prestar alimentos pelos colaterais de terceiro grau nos termos do Código Civil em 
consonância com a Lei Especial. Requisitos para fixação dos alimentos em sede 
liminar. Comprovação do parentesco e observância do trinômio 
necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Elementos que devem ser 
mensurados contrapondo-se as condições do alimentando e alimentantes. 
Situações individuais que se equivalem, resultando em prejuízo aos alimentantes 
para suportar suas necessidades e de seus dependentes. Provimento do recurso. 

 
Acesse o link no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > 
Acórdãos Selecionados por Desembargador. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0024961-73.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Custódio de Barros Tostes - j. 15/05/2018 e 
p. 22/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 89                   Divulgado em 25/05/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7.980, de 23/05/2018 - Institui o Programa de Atendimento ao 
Ostomizado no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E1CE7E7F2CC26555E30094AA1143E830C5081A30280A
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-89-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/205b8b67386dc0bd832582980065a31c


 

 Lei Estadual nº 7.978, de 23/05/2018 - Altera a Lei nº 6.382, de 09/01/2013, que 
obriga a divulgação de todos os anúncios, em todas as formas de comunicação, a 
colocarem o nome do produto à venda. 

 

 Lei Estadual nº 7.974, de 23/05/2018 - Prioriza o atendimento de pessoas com 
problemas renais e pessoas transplantadas no estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências. 

 

 Lei Estadual nº 7.973, de 23/05/2018 - Altera a lei nº 3.325, de 17/12/1999, que 
dispõe sobre a educação ambiental, institui a política estadual de educação 
ambiental, cria o Programa Estadual de Educação Ambiental e complementa a Lei 
Federal nº 9.795/99 no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJRJ suspende prazos processuais nos dias 24 e 25 de maio de 2018 

 TJ do Rio confirma que Xuxa terá de exibir documentos a ex-sócio 

 Hotel Urbano terá de indenizar Groupon por concorrência desleal 

 Justiça garante entrada e saída de caminhões na refinaria da Ipiranga 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Julgamento sobre idade mínima para ingresso no ensino infantil e fundamental 
prossegue na próxima quarta-feira 

 Relator suspende lei do RJ que limitava em 180 dias prazo para prisão preventiva 

 Negado trâmite a ação da Alerj sobre royalties e participações em leilão 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Quarta Turma reconhece validade de intimações e nega anulação de processo 

 Quinta Turma reconhece inépcia da denúncia e tranca ação penal em caso de 
homicídio culposo 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/24355a4138c28abb8325829700653cf5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fb720be4016c0a6c8325829700647561
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a93c289376057c848325829700643142
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5549056
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5547615
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5547512
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5542609
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379469
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379469
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379447
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379381
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-reconhece-validade-de-intimações-e-nega-anulação-de-processo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-reconhece-inépcia-da-denúncia-e-tranca-ação-penal-em-caso-de-homicídio-culposo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-reconhece-inépcia-da-denúncia-e-tranca-ação-penal-em-caso-de-homicídio-culposo


 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Dia da adoção: 8,7 mil crianças à espera de uma família 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Nova 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 disponibilização da pesquisa Poluição Visual, 
no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > Pesquisa 
Selecionada > Direito Ambiental > Política Nacional do Meio Ambiente > Poluição 
Visual. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0426402-89.2016.8.19.0001 - Rel. Des. Benedicto Abicair - j. 23/05/2018 e 25/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 88                   Divulgado em 24/05/2018 
 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86909-dia-da-adocao-8-7-mil-criancas-a-espera-de-uma-familia-no-cadastro-nacional-do-cnj
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3892225/poluicao-visual.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3892225/poluicao-visual.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A6F1D59557C90DAD0B5B9287A18F7C91C50820352E57
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-88-2018.pdf


 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7.971, de 22/05/2018 - Dispõe sobre a emissão de certificado de 
origem e veda a comercialização de animais de estimação provenientes de 
criadouros não autorizados, na forma que menciona. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Gravadora terá que indenizar artista por uso ilegal de obra em capa de CD 

 Aplicativo 99 Táxi poderá continuar operando no Rio 

 Justiça Itinerante atende neste domingo na Praça da Cruz Vermelha 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Rejeitados embargos contra decisão sobre contribuição de empregador pessoa física 

ao Funrural 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Suspensas em todo o país ações sobre inclusão de ICMS na base de cálculo da CPRB 

 Credor hipotecário tem legitimidade para exigir respeito a padrões de construção em 

ação contra mutuário 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b31c0e617289bad6832582970063c291
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5542459
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5541239
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5539521
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379330
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensas-em-todo-o-país-ações-sobre-inclusão-de-ICMS-na-base-de-cálculo-da-CPRB
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Credor-hipotecário-tem-legitimidade-para-exigir-respeito-a-padrões-de-construção-em-ação-contra-mutuário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Credor-hipotecário-tem-legitimidade-para-exigir-respeito-a-padrões-de-construção-em-ação-contra-mutuário


 

 Retirada de armas dos fóruns contribui para segurança pública 

 Cota racial em concurso para cartórios é escolha dos tribunais 

 Foro privilegiado: investigação nos Estados não exige autorização da Justiça 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Enunciados do II Fórum Nacional de Juízes Criminais 

 
Os enunciados aprovados na segunda edição do Fórum Nacional de Juízes 
Criminais - FONAJUC podem ser consultados no Banco do Conhecimento no 
seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > Enunciados > 
Enunciados de outros Órgãos - Por assunto > Valorização da Magistratura e 
Efetividade da Justiça Criminal - II FONAJUC. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0011186-88.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Ferdinaldo do Nascimento - j. 14/05/2018 e 
p. 16/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 87                   Divulgado em 23/05/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.380, de 23/05/2018 - Altera o Decreto nº 7.827, de 16/10/2012, 
e dispõe sobre a readequação da rede física do Sistema Único de Saúde oriunda de 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86898-retirada-de-armas-dos-foruns-contribui-para-seguranca-publica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86899-cota-racial-em-concurso-para-cartorios-e-escolha-dos-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86895-foro-privilegiado-investigacao-nos-estados-nao-exige-autorizacao-da-justica
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/fonajuc-of-circular.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30422/fonajuc-of-circular.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C798A7913EC841A537AF66397A8042B1C508192F321E
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-87-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9380.htm


 

investimentos realizados pelos entes federativos com recursos repassados pelo 
Fundo Nacional de Saúde. 

 

 Lei Estadual nº 7.970, de 21/05/2018 - Dispõe sobre a fiscalização e vigilância 
sanitária dos serviços de tatuagens, micropigmentações na derme e de aplicação 
de “piercing” e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Decisão afasta cumprimento de lei que isenta taxistas de pagar pedágio na Linha 
Amarela 

 'Serial killer da Baixada' vai a júri popular 

 Filho de Amarildo será ouvido em audiência 
 Plano de saúde é multado por atraso na entrega de medicamento à base de canabidiol 

 Justiça mantém cantor de pagode preso por homicídio 

 Viúva e mais dois acusados da morte do embaixador grego serão levados a júri 

 VEP doa material para apenadas do Talavera Bruce confeccionarem roupas para 
instituições 

 Grife Reserva terá que indenizar herdeiros de Tim Maia 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Partido questiona decreto presidencial sobre privatização da Eletrobras 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Mantida condenação de oficial de Justiça que recebia de escritório por cumprimento 
de mandados 

 STJ vai definir se é possível regulamentar visitas a animal de estimação 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8792bc20ab4fa19e83258296006b85d5
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5538588
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5538588
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5538571
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5538925
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5538289
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5537480
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5537459
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5536583
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5536583
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5534159
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=379119
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-de-oficial-de-Justiça-que-recebia-de-escritório-por-cumprimento-de-mandados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-de-oficial-de-Justiça-que-recebia-de-escritório-por-cumprimento-de-mandados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-vai-definir-se-é-possível-regulamentar-visitas-a-animal-de-estimação


 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 CNJ apresenta nova plataforma de mediação digital no sistema financeiro 

 Magistrados têm até sexta-feira para responder Perfil Sociodemográfico 

 União poliafetiva: pedido de vista adia a decisão 

 Judicialização da saúde: iniciativas do CNJ são destacadas em seminário no STJ 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Distribuição da 1ª Vice-Presidência 

 
Atualizamos o link Estatística Distribuição da 1ª Vice-Presidência contendo número 
de processos distribuídos, comparativos de distribuições e lista nominal de 
distribuição de abril de 2018. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0445191-10.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Luiz Zveiter - j. 26/02/2018 e p. 05/03/2018 
 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 6 
 
 
 
 

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

 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86893-cnj-apresenta-nova-plataforma-de-mediacao-digital-no-sistema-financeiro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86894-magistrados-tem-ate-6-feira-para-fazer-pesquisa-perfil-sociodemografico
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86892-uniao-poliafetiva-pedido-de-vista-adia-a-decisao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86891-judicializacao-da-saude-iniciativas-do-cnj-sao-destacadas-em-seminario-no-stj
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E766E70F8128885CA6CE9BCBBDD14AF0C50751295D33
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000006&Version=1.0.3.53#14


 

 

Boletim SEDIF nº 86                   Divulgado em 22/05/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 830, de 21/05/2018 - Extingue o Fundo Soberano do Brasil, 
criado pela Lei nº 11.887, de 24/12/2008, e o Conselho Deliberativo do Fundo 
Soberano do Brasil. 

 

 Decreto Federal nº 9.379, de 21/05/2018 - Autoriza o emprego das Forças Armadas 
para a garantia da votação e da apuração das eleições de 2018. 

 

 Decreto Federal nº 9.378, de 21/05/2018 - Altera o Decreto nº 9.360, de 07/05/2018, 
para dispor sobre a Secretaria Nacional do Consumidor e sobre as competências e 
os Quadros Demonstrativos dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança 
do Ministério da Justiça e do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Fórum Permanente debate a adoção de crianças “fora do perfil” 

 Encontro reúne entidades parceiras e Central de Penas e Medidas Alternativas 

 Casas Bahia é condenada por cobrança indevida 

 Governo do Estado é condenado por atraso em expedição de Riocard 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 ADI contra norma que permite trabalho de grávidas ou lactantes em atividades 
insalubres terá rito abreviado 

 Rejeitado HC de condenado de matar promotor de eventos em Brasília 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-86-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv830.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9379.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9378.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5528215
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5527590
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5526556
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5526517
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378999
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378999
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378990


 

 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Quarta Turma mantém decisão que não reconheceu dano moral por espera em fila 
de banco 

 Reconhecimento de culpa concorrente por acidente automobilístico não faz coisa 
julgada extensível a terceiros 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Com apoio de tribunal, caminhada em Copacabana incentiva adoções 

 Especialistas debatem saídas para sobrecarga processual do Judiciário 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas - 1ª Vice-Presidência 
 

Comunicamos a seguinte atualização do quadro de Prevenções das Massas Falidas: 

 
· ELMA TELECOMUNICAÇÕES S A (MASSA FALIDA) 0016186-

45.2013.8.19.0000 (4ª Vara Empresarial - antiga 8ª Vara Empresarial) - 
DESEMBARGADOR MARIO ASSIS GONÇALVES 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0026431-47.2015.8.19.0000, 0026457-45.2015.8.19.0000 e 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-mantém-decisão-que-não-reconheceu-dano-moral-por-espera-em-fila-de-banco
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-mantém-decisão-que-não-reconheceu-dano-moral-por-espera-em-fila-de-banco
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecimento-de-culpa-concorrente-por-acidente-automobilístico-não-faz-coisa-julgada-extensível-a-terceiros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecimento-de-culpa-concorrente-por-acidente-automobilístico-não-faz-coisa-julgada-extensível-a-terceiros
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86874-com-apoio-de-tribunal-caminhada-em-copacabana-incentiva-adocoes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86885-especialistas-debatem-saidas-para-sobrecarga-processual-do-judiciario
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=0004313DEF47DE12025CCA6CF54B3DF06444C5075E5B522F
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2015.007.00092


 

0036136-69.2015.8.19.0000 - Rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j. 19/03/2018 
e p. 09/04/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 85                   Divulgado em 21/05/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 César Maia perde direitos políticos em ação por improbidade administrativa 

 Skatista vai pagar indenização à ex-companheira 

 Justiça inaugura Centro de Soluções de Conflitos na Região Oceânica 

 Fórum Regional do Méier recebe Oficina de Parentalidade 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 RE que discute liberdade de expressão e direito a indenização por danos morais tem 
repercussão geral 

 Suspensa execução provisória da pena por condenação contrária à jurisprudência do 
STF 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Regularização de bens imóveis é requisito para prosseguimento do inventário 

 Acordo de partilha de bens com trânsito em julgado pode ser alterado por vontade das 
partes 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2015.007.00131
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-85-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5523529
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5523701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5516861
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5516147
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378955
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378955
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378820
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378820
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regularização-de-bens-imóveis-é-requisito-para-prosseguimento-do-inventário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acordo-de-partilha-de-bens-com-trânsito-em-julgado-pode-ser-alterado-por-vontade-das-partes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acordo-de-partilha-de-bens-com-trânsito-em-julgado-pode-ser-alterado-por-vontade-das-partes


 

 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Brasil tem 110 magistrados sob proteção 

 CNJ realiza 272ª sessão ordinária com 175 itens na pauta 

 Ouvidoria do CNJ recebeu 1.497 pedidos de informação desde 2012 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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 de Família 

Adoção 
Adoção - Maior de Idade 

 
Alimentos 
Exoneração de Alimentos - Filhos Maiores 
Pensão Alimentícia sobre Participação nos Lucros da Empresa 

 
Casamento 
Dano Moral no Casamento 

 
Proteção da Pessoa dos Filhos 
Alienação Parental 

 
União Estável 
Uniões Estáveis Concomitantes 

 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86845-brasil-tem-110-magistrados-sob-protecao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86840-cnj-realiza-272-sessao-ordinaria-com-175-itens-na-pauta
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86838-cnj-recebe-1-497-pedidos-de-informacao-desde-2012
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/adocao-maior-idade.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/exoneracao-alimentos-filhos-maiores.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/pensao-alimenticia-participacao-lucros-empresa.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/dano-moral-casamento.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/alienacao-parental.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/unioes-estaveis-concomitantes.pdf


 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 2191100-59.2011.8.19.0021 - Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos - j. 
14/05/2018 e p. 17/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 84                   Divulgado em 18/05/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.677, de 17/05/2018 - Dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), criado pelo Decreto nº 76.403, de 08/10/1975. Parcialmente 
vetado. 

 

 Decreto Federal nº 9.377, de 17/05/2018 - Institui a Estratégia Nacional de 
Disseminação do Building Information Modelling. 

 

 Lei Estadual nº 7.966, de 16/05/2018 - Dispõe sobre a Política Estadual de 
Assistência Social e sobre o Sistema Único de Assistência Social no estado do Rio 
de Janeiro e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7.964, de 16/05/2018 - Assegura às pessoas com deficiência visual 
o direito de receber demonstrativos de consumo de água, energia elétrica e 
telefonia confeccionados em braile ou letras ampliadas. 

 

 Lei Estadual nº 7.963, de 16/05/2018 - Estabelece condições para retenção de 
cópias de documentos pessoais por estabelecimentos comerciais e órgãos públicos, 
no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045BBCFE22B3688C246DE6FD0D0638A38CC5081944434E
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-84-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13667.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-258.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9377.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4ec3f6700782655f832582590070bee5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f8608b7956bf709d8325829000667904
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d5b7a36dab6552ef832582900065f13b


 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Vara de Execuções Penais decide manter Beira-Mar preso por mais um ano em 
Porto Velho (RO) 

 Mais 10 detidos em operação de combate à milícia têm prisão revogada 

 Justiça mantém prisão de traficante conhecido como ‘Galã’ 

 Posto de combustível terá de indenizar cliente por queda 

 Caso de menina leva TJ a incentivar a doação de medula óssea 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro anula revisão de pensões concedidas a filhas de servidores com base em 
requisitos não previstos em lei 

 ADI questiona normas federais sobre pagamento de royalties do petróleo aos Estados-
membros 

 STF julga constitucional redução de juros compensatórios em desapropriação 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Concedido habeas corpus a mulher denunciada pelo furto de uísque e queijo em 
supermercado 

 STJ restabelece condenação por estupro de homem que molestou criança de quatro 
anos 

 Quarta Turma afasta multa por descumprimento de prazo de entrega em vendas pela 
internet 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5512424
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5512424
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5510171
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5510149
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5505752
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5504202
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378782
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378782
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378757
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378757
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378758
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Concedido-habeas-corpus-a-mulher-denunciada-pelo-furto-de-uísque-e-queijo-em-supermercado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Concedido-habeas-corpus-a-mulher-denunciada-pelo-furto-de-uísque-e-queijo-em-supermercado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-restabelece-condenação-por-estupro-de-homem-que-molestou-criança-de-quatro-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-restabelece-condenação-por-estupro-de-homem-que-molestou-criança-de-quatro-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-afasta-multa-por-descumprimento-de-prazo-de-entrega-em-vendas-pela-internet
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-afasta-multa-por-descumprimento-de-prazo-de-entrega-em-vendas-pela-internet


 

 Comitês estaduais da saúde debatem melhorias no e-NatJus 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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. 

 
Para consultar esta e outras edições especiais dos Ementários de Jurisprudência, 
basta acessar o portal Institucional em Consulta / Banco do Conhecimento / 
Publicações / Revistas / Ementários de Jurisprudência - edições especiais. 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0044355-34.2012.8.19.0014 - Rel. Des. Murilo Kieling - j. 09/05/2018 e p. 14/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 83                   Divulgado em 17/05/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86832-comites-estaduais-da-saude-debatem-melhorias-no-e-natjus
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/ementarios-de-jurisprudencia-edicoes-especias
http://www.tjrj.jus.br/ca/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/ementarios-de-jurisprudencia-edicoes-especias
mailto:seesc@tjrj.jus.br
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040BA0FBC41E8F76DFCE0838BFF7C35032C50817172006
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-83-2018.pdf


 

 Lei Federal nº 13.666, de 16/05/2018 - Altera a Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir o tema transversal da 
educação alimentar e nutricional no currículo escolar. 

 

 Lei Estadual nº 7.962, de 15/05/2018 - Dispõe sobre a cassação da eficácia da 
inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, na hipótese de 
reincidência da infração e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7.959, de 15/05/2018 - Autoriza o Poder Executivo a estender o 
prazo do laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos do 
componente especializado da Assistência Farmacêutica (LME) no âmbito do estado 
do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 7.957, de 15/05/2018 - Dispõe sobre o uso prioritário de canudos e 
copos reutilizáveis ou fabricados com produtos biodegradáveis pelos 
estabelecimentos comerciais, na forma que menciona. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJ do Rio faz progressão/promoção para 261 servidores 

 Jovem envolvido na morte do médico Jaime Gold é solto após cumprir prazo máximo de 
internação 

 Justiça decide por nova eleição no Salgueiro 

 Produtora perde recurso e terá que indenizar Dudu Nobre e empresário 

 Esaj lança curso de aperfeiçoamento em administração judicial 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF julga inconstitucional norma que proíbe proselitismo em rádios comunitárias 

 Ministro cassa decisão que determinou a retirada de notícia de site 

 Negado pedido de liberdade a ex-delegada acusada de integrar organização criminosa 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13666.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ca276314116cbf5f8325829000654e46
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/34a98497daa15f838325828f006a0975
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/587810016cada0078325828f00698fc1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5502372
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5498993
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5498993
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5499364
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5497160
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5495410
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378600
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378609
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378610


 

 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Arrendatário de ponto comercial pode ser acionado em cobrança de dívida de 
condomínio 

 Convenção de Montreal é aplicável a contrato de transporte aéreo mesmo após 
descarregamento 

 Pedido de vista suspende julgamento sobre limitação de foro por prerrogativa de função 
no STJ 

 Vítima de assédio sexual em trem urbano será indenizada em R$ 20 mil pela 
transportadora 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Adoção: Vara da Infância atualiza certidões de nascimento no Rio 

 Conciliação: Justiça Federal no Rio alcança 64% de acordos em abril 

 Juízes têm até 24/5 para participar do Perfil dos Magistrados 

 Averbação de paternidade é gratuita para todos, diz CNJ 

 Curso dará suporte aos juízes para tomada de decisão na área da saúde 
 
 
 

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 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.  

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Arrendatário-de-ponto-comercial-pode-ser-acionado-em-cobrança-de-dívida-de-condomínio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Arrendatário-de-ponto-comercial-pode-ser-acionado-em-cobrança-de-dívida-de-condomínio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Convenção-de-Montreal-é-aplicável-a-contrato-de-transporte-aéreo-mesmo-após-descarregamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Convenção-de-Montreal-é-aplicável-a-contrato-de-transporte-aéreo-mesmo-após-descarregamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-vista-suspende-julgamento-sobre-limitação-de-foro-por-prerrogativa-de-função-no-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-vista-suspende-julgamento-sobre-limitação-de-foro-por-prerrogativa-de-função-no-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vítima-de-assédio-sexual-em-trem-urbano-será-indenizada-em-R$-20-mil-pela-transportadora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vítima-de-assédio-sexual-em-trem-urbano-será-indenizada-em-R$-20-mil-pela-transportadora
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86803-adocao-vara-da-infancia-atualiza-certidoes-de-nascimento-no-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86804-conciliacao-justica-federal-no-rio-alcanca-64-de-acordos-em-abril
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86829-juizes-tem-ate-24-5-para-participar-dodo-perfil-dos-magistrados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86827-averbacao-de-paternidade-e-gratuita-para-todos-diz-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86830-curso-dara-suporte-aos-juizes-para-a-tomada-de-decisoes-na-area-da-saude


 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0010257-55.2018.8.19.0000 - Relª. Des. Georgia de Carvalho Lima - j. 09/05/2018 e p. 
11/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 82                   Divulgado em 16/05/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.376, de 15/05/2018 - Altera o Decreto nº 9.278, de 05/02/2018, 
que regulamenta a Lei nº 7.116, de 29/08/1983, que assegura validade nacional às 
Carteiras de Identidade e regula sua expedição. 

 

 Decreto Federal nº 9.375, de 15/05/2018 - Altera o Decreto nº 9.351, de 19/04/2018, 
que aprova as recomendações estabelecidas na Resolução nº 13, de 23/08/2017, e 
na Resolução nº 30, de 19/03/2018, do Conselho do Programa de Parcerias de 
Investimentos da Presidência da República, para início dos procedimentos 
necessários à contratação dos estudos pertinentes. 

 

 Lei Estadual nº 7.956, de 14/05/2018 - Altera a Lei nº 5.891, de 17/01/2011, que 
dispõe sobre o quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério Público do 
estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

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://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-83-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-82-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9376.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9375.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9ab9a26f7cb77d968325828f0068e731


 

 Lei Estadual nº 7.953, de 14/05/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação 
de cartazes em todos os estabelecimentos que vendam aparelhos celulares e 
similares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7.952, de 14/05/2018 - Assegura ao consumidor o direito à 
informação sobre a inexistência de assistência técnica no estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça mantém condenação de ex-PMs por homicídio no Sumaré 

 Dentista acusado de matar namorada grávida poderá trabalhar no presídio 

 Carlinhos Cachoeira cumprirá pena em Goiânia 

 Grupo Oi poderá reservar ativos para quitar dívidas após pedido de recuperação judicial 

 Juíza envia ofício ao Ministério Público para responsabilizar Odebrecht por maus-tratos 
a gatos 

 Escritório de arte terá de reembolsar cliente induzida a erro 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 1ª Turma: MP não tem direito a prazo recursal em dobro em matéria criminal 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Participação de empresa em recuperação no processo não basta para justificar 
necessidade de atuação do MP 

 Direito ao esquecimento relativiza avaliação de antecedentes baseada em condenação 
de 25 anos atrás 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a564006d6fd6e88b8325828e0060c03b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0746330a3069944d8325828e00608b96
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5484779
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5484155
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5483514
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5479787
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5479739
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5479739
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5479762
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378482
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Participação-de-empresa-em-recuperação-no-processo-não-basta-para-justificar-necessidade-de-atuação-do-MP
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Participação-de-empresa-em-recuperação-no-processo-não-basta-para-justificar-necessidade-de-atuação-do-MP
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direito-ao-esquecimento-relativiza-avaliação-de-antecedentes-baseada-em-condenação-de-25-anos-atrás
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direito-ao-esquecimento-relativiza-avaliação-de-antecedentes-baseada-em-condenação-de-25-anos-atrás


 

 
 
 
 

 Fórum da Saúde lança curso de capacitação à distância 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas - 1ª Vice-Presidência 
 

Comunicamos a seguinte atualização do quadro de Prevenções das Massas 
Falidas: 

 
· CONSTRUTORA BRUNET S A (MASSA FALIDA) 0014040-

09.2005.8.19.0001 - (4ª Vara Empresarial - antiga 8ª Vara Empresarial) - 
Flávia Romano de Rezende 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0001884-21.2015.8.19.0071 - Rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos - j. 
11/05/2018 e p. 14/05/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 12 
Ementário das Turmas Recursais nº 4 

 
 
 
 

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

 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86825-forum-da-saude-lanca-curso-de-capacitacao-a-distancia
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000431DE689AF7DDE7230CF6851A7CD872B3C50818333557
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000012&Version=1.0.3.51
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2018000004&Version=1.0.3.51#14


 

 
 

Boletim SEDIF nº 81                   Divulgado em 15/05/2018 
 
 

COMUNICADO 

 
Primeira Seção do STJ aprova cinco novas súmulas 

 
Comunicamos que hoje (15/05/2018) cinco novas súmulas do campo do direito 
público foram aprovadas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. São 
elas: 

 
Súmula 611: Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou 

sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com 
base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à 
administração. 

 
Súmula 612: O certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), 
no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, 
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade. 

 
Súmula 613: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de 

direito ambiental. 
 

Súmula 614: O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação 

jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir 
indébito desses tributos. 

 
Súmula 615: Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em 

cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na 
gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos 
eventualmente cometidos. 

 
As súmulas serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico, por três vezes, em 
datas próximas, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ. 

 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-81-2018.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Primeira-Se%C3%A7%C3%A3o-aprova-cinco-novas-s%C3%BAmulas


 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.663, de 14/05/2018 - Altera o art. 12 da Lei nº 9.394, de 
20/12/1996, para incluir a promoção de medidas de conscientização, de prevenção 
e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz entre as 
incumbências dos estabelecimentos de ensino. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Evento na Vara da Infância, da Juventude e do Idoso marca entrega de novas certidões 
de nascimento a famílias de adotados 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Bloqueio de bens de empresa em recuperação judicial é de competência da vara 
falimentar, decide ministro 

 Cassadas decisões que determinaram censura a publicações jornalísticas 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Terceira Turma reconhece sucumbência recíproca em habilitação de crédito frustrada 

 Mantida decisão que reconheceu fraude à execução em habilitação de sucessores 

 Sem prejuízo, conversão de ação de cobrança do rito sumário para o ordinário não 
acarreta nulidade 

 Intenção de lesar credor não é imprescindível para caracterizar fraude 

 Desconsideração da personalidade jurídica não exige prova de inexistência de bens 
do devedor 

 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13663.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5475642
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5475642
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378291
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378291
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378348
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Turma-reconhece-sucumbência-recíproca-em-habilitação-de-crédito-frustrada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-reconheceu-fraude-à-execução-em-habilitação-de-sucessores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sem-prejuízo,-conversão-de-ação-de-cobrança-do-rito-sumário-para-o-ordinário-não-acarreta-nulidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sem-prejuízo,-conversão-de-ação-de-cobrança-do-rito-sumário-para-o-ordinário-não-acarreta-nulidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Intenção-de-lesar-credor-não-é-imprescindível-para-caracterizar-fraude
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Desconsideração-da-personalidade-jurídica-não-exige-prova-de-inexistência-de-bens-do-devedor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Desconsideração-da-personalidade-jurídica-não-exige-prova-de-inexistência-de-bens-do-devedor


 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ recomenda aos tribunais a formulação de metas desafiadoras 

 Mais de 300 mil presos já estão incluídos no cadastro nacional 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Ambiental Municipal 

 
Naveguem na página de Legislação Ambiental Municipal e acessem as legislações 
disponibilizadas pelas prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. A página 
gradativamente é atualizada 

 
Aproveite e envie sugestões para o seu aprimoramento. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0018346-67.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos - j. 11/05/2018 e 
p. 14/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 80                   Divulgado em 14/05/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86797-cnj-recomenda-aos-tribunais-a-formulacao-de-metas-desafiadoras
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86798-mais-de-300-mil-presos-ja-foram-incluidos-no-cadastro-nacional
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DCED0701A902A3467779057A2C0D1C3DC50818271C4C
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-80-2018.pdf


 

 

 Decreto Federal nº 9.373, de 11/05/2018 - Dispõe sobre a alienação, a cessão, a 
transferência, a destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens 
móveis no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 

 Decreto Federal nº 9.371, de 11/05/2018 - Altera o Decreto nº 6.231, de 11/10/2007, 
que institui o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de 
Morte - PPCAAM. 

 

 Decreto Federal nº 9.370, de 11/05/2018 - Concede indulto especial e comutação 
de penas às mulheres presas que menciona, por ocasião do Dia das Mães. 

 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF decidirá competência para julgar causa sobre o recolhimento de contribuição 
sindical de servidores públicos 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Anulada decisão que afastou poder familiar por adoção à brasileira sem exigência 
de estudo social 

 Decretação de falência leva à extinção de execuções suspensas durante a recuperação 
judicial 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Parceria do CNJ com Exército resulta na destruição de 150 mil armas em seis meses 

 Conselho se reúne amanhã para a 44ª Sessão Extraordinária 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9373.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9371.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9370.htm
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378270
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378270
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Anulada-decisão-que-afastou-poder-familiar-por-adoção-à-brasileira-sem-exigência-de-estudo-social
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Anulada-decisão-que-afastou-poder-familiar-por-adoção-à-brasileira-sem-exigência-de-estudo-social
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decretação-de-falência-leva-à-extinção-de-execuções-suspensas-durante-a-recuperação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decretação-de-falência-leva-à-extinção-de-execuções-suspensas-durante-a-recuperação-judicial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86783-parceria-do-cnj-com-exercito-resulta-na-destruicao-de-150-mil-armas-em-seis-meses
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86786-cnj-se-reune-para-44-sessao-extraordinaria


 

 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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 > Responsabilidade Civil 

Acidente em Estabelecimento de Ensino 

 Bullying 

 Recusa de Cartão - Estabelecimento Comercial 

 Risco da Atividade - Fortuito Interno 
 

Direito Constitucional > Direito à Educação 

Aluno Portador de Necessidades Especiais - Atendimento Especializado - 
Direito Fundamental 

 
Remédios Constitucionais 

Habeas Corpus: Matéria Criminal 

 Habeas Data 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0009745-72.2018.8.19.0000 - Relª. Des. Claudia Telles - j. 08/05/2018 e p. 11/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 79                   Divulgado em 11/05/2018 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente-estabelecimento-ensino.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/bullying.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/10136/2626736/aluno-portador-necessidades-especiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2626736/aluno-portador-necessidades-especiais.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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047DCDD80789BD35B1C7C66999F40C9FDFC508161F4015
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-79-2018.pdf


 

 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7950, de 10/05/2018 - Dispõe sobre o direito à entrada e 
permanência dos pais em fraldários, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 7949, de 10/05/2018 - Dispõe sobre o abastecimento com gás 
natural veicular - GNV nos postos do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Mulher de belga assassinado em Santa Teresa é condenada a 16 anos de prisão 

 TJ do Rio participa de lançamento de Comitê Para Prevenção de Homicídios de 
Adolescentes do Rio 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF mantém competência da primeira instância para julgar ação de improbidade 
administrativa contra agente político 

 Julgamento de ação ajuizada pela PGR contra reforma trabalhista é suspenso por 
pedido de vista 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Advogada deverá pagar indenização a juíza por manifestações ofensivas em petição 

 Confirmada condenação por sequestro de assaltante que colocou motorista no porta-
malas para usar carro em roubo 

 Lei que assegurou royalties a municípios afetados por city gates não dá direitos 
retroativos 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0d238ad2150eb67c8325828a00617f0d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/1ee060774c1771848325828a006148b1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5407904
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5408747
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/5408747
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378073
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378073
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378076
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378076
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Advogada-deverá-pagar-indenização-a-juíza-por-manifestações-ofensivas-em-petição
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Confirmada-condenação-por-sequestro-de-assaltante-que-colocou-motorista-no-porta–malas-para-usar-carro-em-roubo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Confirmada-condenação-por-sequestro-de-assaltante-que-colocou-motorista-no-porta–malas-para-usar-carro-em-roubo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Lei-que-assegurou-royalties-a-municípios-afetados-por-city-gates-não-dá-direitos-retroativos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Lei-que-assegurou-royalties-a-municípios-afetados-por-city-gates-não-dá-direitos-retroativos


 

 Hospital e plano de saúde são condenados a arcar com custos de tratamento contra 
câncer 

 Pai consegue abater de dívida alimentícia despesas com moradia do filho 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Em três anos, cartórios registraram 19,5 mil casamentos homoafetivos 

 Apostila da Haia: Diplomas escolares serão reconhecidos em 112 países 

 Acesso da mulher ao conhecimento combate a desigualdade de gênero 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco do Conhecimento: 265.193 acessos de janeiro a abril de 2018 
 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0031097-30.2011.8.19.0001 - Rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos - j. 
09/05/2018 e p. 10/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Hospital-e-plano-de-saúde-são-condenados-a-arcar-com-custos-de-tratamento-contra-câncer
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Hospital-e-plano-de-saúde-são-condenados-a-arcar-com-custos-de-tratamento-contra-câncer
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pai-consegue-abater-de-dívida-alimentícia-despesas-com-moradia-do-filho
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86781-em-tres-anos-cartorios-registraram-19-5-mil-casamentos-homoafetivos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86782-apostila-da-haia-diplomas-escolares-serao-reconhecidos-em-112-paises
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86780-acesso-da-mulher-ao-conhecimento-combate-a-desigualdade-de-genero
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000417CE1F13E0ED785751972AB8C9CCD038C508164C2B3F


 

 

Boletim SEDIF nº 78                   Divulgado em 10/05/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Laudo conclui que alemão que atropelou seis pessoas sabia o que fazia 

 Acusados de matar belga em Santa Teresa vão a júri nesta quinta-feira (10) 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Plenário inicia julgamento de primeira ADI contra alteração introduzida pela Reforma 
Trabalhista 

 STF referenda liminar que restabeleceu prazo de 30 dias para migração de 
parlamentares a novos partidos 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Sessões de terapia ocupacional que ultrapassam cobertura de plano também devem 
ser custeadas por coparticipação 

 Pacto antenupcial é solenidade indispensável para formalizar escolha de regime 
matrimonial diverso do legal 

 Ford deverá restituir valor de carro zero com defeito não solucionado no prazo legal 

 Primeira Seção define conceito de insumo para creditamento de PIS e Cofins 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-78-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60431
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60432
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377922
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377922
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377915
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377915
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sessões-de-terapia-ocupacional-que-ultrapassam-cobertura-de-plano-também-devem-ser-custeadas-por-coparticipação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sessões-de-terapia-ocupacional-que-ultrapassam-cobertura-de-plano-também-devem-ser-custeadas-por-coparticipação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pacto-antenupcial-é-solenidade-indispensável-para-formalizar-escolha-de-regime-matrimonial-diverso-do-legal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pacto-antenupcial-é-solenidade-indispensável-para-formalizar-escolha-de-regime-matrimonial-diverso-do-legal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ford-deverá-restituir-valor-de-carro-zero-com-defeito-não-solucionado-no-prazo-legal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-define-conceito-de-insumo-para-creditamento-de-PIS-e-Cofins


 

 Justiça Federal capacita quadro para cadastrar presos no RJ 

 CNJ marca quatro sessões extraordinárias em maio 
 
 
 

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 Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro.  

 
Foram inseridos os seguintes atos (publicados) no mês de abril de 2018: 

 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 130, DE 27/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 129, DE 27/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 128, DE 26/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 127, DE 26/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 126, DE 25/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 125, DE 25/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 124, DE 25/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 123, DE 24/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 122, DE 24/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 121, DE 20/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 120, DE 19/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 119, DE 18/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 118, DE 18/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 117, DE 17/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 116, DE 17/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 115, DE 16/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 114, DE 13/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 112, DE 12/04/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 107, DE 02/04/2018 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86726-justica-federal-capacita-quadro-para-cadastrar-presos-no-rj-e-es
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86772-cnj-marca-quatro-sessoes-extraordinarias-em-maio
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209689&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209688&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209659&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209642&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209641&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209640&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209639&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209593&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209590&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209555&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209526&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209496&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209495&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209488&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209489&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209475&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209441&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209424&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208988&integra=1


 

 

 2225066-13.2011.8.19.0021 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 03/04/2018 
e p. 10/05/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 77                   Divulgado em 09/05/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.362, de 08/05/2018 - Altera o Decreto nº 9;052, de 15/05/2017, 
que dispõe sobre o processo de inventariança do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento. 

 

 Decreto Federal nº 9.364, de 08/05/2018 - Altera o regulamento do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial - SENAC, aprovado pelo Decreto nº 61.843, de 
05/12/1967, para estender benefícios aos usuários dos programas de proteção a 
pessoas ameaçadas. 

 

 Decreto Federal nº 9.365, de 08/05/2018 - Regulamenta o art. 27, §1º, da Lei nº 
13.576, de 26/12/2017, para estabelecer as condições para a participação dos 
produtores de pequeno porte na comercialização de biodiesel por meio de leilões 
públicos. 

 

 Lei Federal nº 13.660, de 08/05/2018 - Altera o § 2º do art. 819 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, 
para dispor sobre o pagamento dos honorários de intérprete judicial. 

 

 Lei Federal nº 13.661, de 08/05/2018 - Altera a Lei nº 8.001, de 13/03/1990, para 
definir as parcelas pertencentes aos Estados e Municípios do produto da 
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH). 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043920F4597F4D1A605D1B935AB2FAC142C508065B3C29
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-77-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9362.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9364.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9365.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13660.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13661.htm


 

 Lei Estadual nº 7948, de 04/05/2018 - Dispõe sobre a criação, composição, 
estruturação, competências e funcionamento do Conselho Estadual do Futebol 
Masculino e Feminino - CONEFUT, e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça itinerante inaugura posto de atendimento na Fiocruz 

 Justiça do Rio expede mandado de prisão contra 'Carlinhos Cachoeira' 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 2ª Turma determina que Justiça Eleitoral do RJ ouça testemunhas chamadas pela 
defesa de Anthony Garotinho em ação penal 

 1ª Turma decide que concessionária pública deve indenizar transportadora por furto 
de caminhão 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Sexta Turma nega deslocamento de preso para longe da família a pretexto de facilitar 
instrução 

 Promessa de compra e venda, mesmo sem registro, gera efeitos que podem atingir 
terceiros 

 Trânsito em julgado não impede sócio de questionar falta de requisitos para 
desconsideração da personalidade jurídica 

 Hospital pagará indenização de R$ 150 mil por morte de bebê com síndrome de Down 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4ec3f6700782655f832582590070bee5
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60430
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60429
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377804
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377804
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377800
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377800
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-nega-deslocamento-de-preso-para-longe-da-família-a-pretexto-de-facilitar-instrução
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-nega-deslocamento-de-preso-para-longe-da-família-a-pretexto-de-facilitar-instrução
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Promessa-de-compra-e-venda,-mesmo-sem-registro,-gera-efeitos-que-podem-atingir-terceiros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Promessa-de-compra-e-venda,-mesmo-sem-registro,-gera-efeitos-que-podem-atingir-terceiros
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Trânsito-em-julgado-não-impede-sócio-de-questionar-falta-de-requisitos-para-desconsideração-da-personalidade-jurídica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Trânsito-em-julgado-não-impede-sócio-de-questionar-falta-de-requisitos-para-desconsideração-da-personalidade-jurídica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Hospital-pagará-indenização-de-R$-150-mil-por-morte-de-bebê-com-síndrome-de-Down


 

 
 

 Juízes do Trabalho só poderão interromper férias para curso de escola oficial 

 CNJ confirma afastamento de oficial de cartório nomeada pelo marido 

 Candidato negro aprovado na ampla concorrência não preenche vaga de cotista 

 Promoção de magistrados tem de obedecer critérios claros e fundamentados 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Selecionada 
 

Atualizamos a página de legislação selecionada, nos seguintes assuntos: 
 

 Código de Trânsito Brasileiro 
 Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
 Juizado Especial 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0001376-89.2018.8.19.0000 - Relª. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes 
Gonçalves de Oliveira - j. 22/02/2018 e p. 23/02/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 11 
 
 
 
 

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

 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86718-juizes-do-trabalho-so-poderao-interromper-ferias-para-curso-de-escola-oficial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86719-cnj-confirma-afastamento-de-oficial-de-cartorio-nomeada-pelo-marido
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86722-candidato-negro-aprovado-na-ampla-concorrencia-nao-preenche-vaga-de-cotista
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86721-promocao-a-magistrados-tem-de-obedecer-criterios-claros-e-fundamentados
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DAEC0FE284B37F04499E5E199756A895C5074E4C504E
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000011&Version=1.0.3.50


 

 

Boletim SEDIF nº 76                   Divulgado em 08/05/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça decide manter Sérgio Cabral em Bangu 8 

 Revista de Direito lança edição eletrônica no site do Tribunal de Justiça do Rio 

 Light é líder das empresas com mais ações nos Juizados Cíveis em abril 

 Procuradores da Lava Jato falam na Emerj sobre corrupção e eleições 

 Vila Isabel é condenada por débito de carnaval de 2013 

 Petrobras terá de fazer depósito judicial de 2,3 milhões para Odebrecht 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida execução provisória da pena de dono de jornal condenado por associação 
criminosa no RJ 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Quinta Turma anula audiências de instrução realizadas sem gravação audiovisual 

 Negado porte de arma a guardas municipais fora de serviço em municípios com 
menos de 500 mil habitantes 

 Ministério Público deve ter acesso a dados bancários não sigilosos de pessoas 
investigadas 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-76-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60428
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60505
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60606
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60424
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60423
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60603
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377573
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377573
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-anula-audiências-de-instrução-realizadas-sem-gravação-audiovisual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-porte-de-arma-a-guardas-municipais-fora-de-serviço-em-municípios-com-menos-de-500-mil-habitantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-porte-de-arma-a-guardas-municipais-fora-de-serviço-em-municípios-com-menos-de-500-mil-habitantes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministério-Público-deve-ter-acesso-a-dados-bancários-não-sigilosos-de-pessoas-investigadas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministério-Público-deve-ter-acesso-a-dados-bancários-não-sigilosos-de-pessoas-investigadas


 

 

 Pleno virtual do CNJ confirma que cartório pode homologar usucapião 

 Judiciário começa a preparar suas metas para 2019 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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. 

 

 Concurso Público/Processo de Seleção - Limite de Idade, em Direito 

Administrativo/Servidores Públicos 

 Retrocessão, em Direito Administrativo/Intervenção do Estado na 

Propriedade 

 Inventário - Posse dos Bens do Espólio, em Direito Civil/Sucessão. 

 Renúncia à Herança, em Direito Civil/Sucessão. 

 Fertilização in Vitro, em Direito Constitucional/Direito à Saúde. 

 Empresas Aéreas - Atraso e Cancelamento de Voo, em Direito do 

Consumidor/Relação de Consumo. 

 Risco da Atividade - Fortuito Interno, em Direito do Consumidor/ 

Responsabilidade Civil. 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0126219-75.2008.8.19.0001 - Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos - j. 07/02/2018 
e p. 08/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86714-pleno-virtual-do-cnj-confirma-que-cartorio-pode-homologar-usucapiao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86713-judiciario-comeca-a-preparar-suas-metas-para-2019
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045F96738D7D02AA80AEFE0896F5F963D9C50748430A2B


 

Boletim SEDIF nº 75                   Divulgado em 07/05/2018 
 
 
 

COMUNICADO 
 

Enunciados do II FONAJUC e Carta de Brasília 

 
O Fórum Nacional de Juízes Criminais - FONAJUC, realizou, em Brasília, nos dias 
15 a 17 de março de 2018, sua segunda edição com o tema “Valorização da 
Magistratura e Efetividade da Justiça Criminal”. 

 
Na ocasião, foi redigida a Carta de Brasília (documento anexo) e aprovados 17 
novos enunciados referentes ao Direito Penal, com temas que abordam audiência 
de custódia, prisão provisória, fixação de pena, carta precatória, confissão judicial, 
prisão e liberação de mães presas, medidas cautelares, entre outros. 

 
Enunciado nº 28: A não realização da audiência de custódia não acarreta a 

nulidade da prisão em flagrante convertida em preventiva. Aprovado por maioria 
 

Enunciado nº 29: A audiência de custódia poderá́ concentrar os atos de 

oferecimento e recebimento da denúncia, citação, resposta à acusação, suspensão 
condicional do processo e instrução e julgamento. (Substituição ao Enunciado 17 do 
I Fnac). Aprovado por maioria 

 
Enunciado nº 30: É prescindível a realização de audiência de custódia em casos 
de cumprimento de mandados de prisão. (Substituição ao Enunciado 18).  Aprovado 
por maioria 

 
Enunciado nº 31: É aplicável no processo penal, por analogia, o disposto nos 

artigos 77 e 79 e seguintes do CPC, que prevê̂ punição por ato atentatório à 
dignidade da justiça e por litigância de má́-fé́. Aprovado por maioria 

 
Enunciado nº 32: Havendo registro de ato infracional praticado pelo réu, a redução 

prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 poderá́ ser afastada. Aprovado por 
maioria 

 
Enunciado nº 33: Os atos infracionais poderão ser valorados na fixação da pena-

base, quando da análise das circunstâncias judiciais (art. 59 CP). Aprovado por 
maioria 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-75-2018.pdf


 

Enunciado nº 34: Os atos infracionais poderão ser valorados na apreciação da 

necessidade de prisão provisória. Aprovado por unanimidade 
 

Enunciado nº 35: A apreensão de rádio transmissor ou outro dispositivo de 

comunicação, em situação de tráfico de drogas, é indicativa de integração em 
associação e participação no tráfico de drogas, o que afasta a aplicação do artigo 
37 da Lei 11.343/06. Aprovado por maioria 

 
Enunciado nº 36: Não há direito subjetivo a interrogatório por carta precatória, cuja 

necessidade de expedição será́ aferida pelo juiz. Aprovado por maioria 
 

Enunciado nº 37: Poderá́ o juiz analisar a necessidade da expedição de carta 

precatória para oitivas de vítimas e testemunhas no momento da audiência de 
instrução e julgamento. Aprovado por maioria 

 
Enunciado nº 38: Não há nulidade na condenação do réu com base em confissão 

judicial, se em harmonia com outros elementos investigativos. Aprovado por maioria 
 

Enunciado nº 39: É dispensável a realização de processo administrativo disciplinar 

para apuração de cometimento de falta grave no curso da execução penal em 
casos de fuga ou cometimento de novo crime, admitida, ademais, a regressão 
cautelar para fins de recaptura. Aprovado por unanimidade 

 
Enunciado nº 40: É possível a decretação da prisão preventiva em vista do 
cometimento reiterado de crimes de pequena expressão. Aprovado por maioria 

 
Enunciado nº 41: A decisão proferida no HC 143641 do Supremo Tribunal Federal 
não incide sobre reeducadas já́ condenadas, ainda que provisoriamente. Aprovado 
por maioria 

 
Enunciado nº 42: A decisão proferida no HC 143641 do Supremo Tribunal Federal 

não dispensa a análise prudente e independente do juízo competente, à luz do caso 
concreto, acerca da excepcionalidade da situação. Aprovado por unanimidade 

 
Enunciado nº 43: As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 

assim como o regime de prisão domiciliar, não atendem à previsão do art. 42 do 
Código Penal para efeito de detração. Aprovado por maioria. 

 
Enunciado nº 44: Poderá́ o juiz indeferir diligências requeridas pelas partes, que 

estejam ao alcance dessas. Aprovado por maioria 
 



 

Nova súmula do STJ sobre cobertura de seguro de vida em caso de suicídio 
 

Comunicamos que hoje (07/05/2018) foi aprovada nova súmula na Segunda Seção 
do Superior Tribunal de Justiça, relacionada à cobertura de seguro de vida em caso 
de suicídio. O enunciado, que recebeu o número 610, tem a seguinte redação: “O 
suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de 
vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva 
técnica formada”. 

 
Na mesma sessão, foi cancelada a súmula 61, cujo enunciado era “O seguro de 
vida cobre o suicídio não premeditado”. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Policiais acusados de invadir imóveis participarão de audiência no TJRJ 

 Atriz e modelo perde ação de indenização contra locador de imóvel 

 Salgueiro terá eleição no domingo 

 Núcleo de resolução de conflitos encerra curso de mediação 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Processo contra militar acusado de estelionato será remetido à Justiça Comum 

 Ministro determina baixa de processos contra parlamentares federais aplicando novo 
entendimento do STF 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Proprietária de apartamento pagará por dano em elevador causado por empresa de 
mudança 

 STJ aumenta de R$ 8 mil para R$ 70 mil indenização a advogada vítima de 
representação caluniosa 

 Posse de munição de uso restrito sem arma de fogo, por si só, não caracteriza crime 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Segunda-Se%C3%A7%C3%A3o-aprova-nova-s%C3%BAmula-sobre-cobertura-de-seguro-de-vida-em-caso-de-suic%C3%ADdio
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60421
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60420
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60419
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60418
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377446
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377422
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377422
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proprietária-de-apartamento-pagará-por-dano-em-elevador-causado-por-empresa-de-mudança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proprietária-de-apartamento-pagará-por-dano-em-elevador-causado-por-empresa-de-mudança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-aumenta-de-R$-8-mil-para-R$-70-mil-indenização-a-advogada-vítima-de-representação-caluniosa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-aumenta-de-R$-8-mil-para-R$-70-mil-indenização-a-advogada-vítima-de-representação-caluniosa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Posse-de-munição-de-uso-restrito-sem-arma-de-fogo,-por-si-só,-não-caracteriza-crime


 

 Conduta ilícita em exercício de defesa gera dano indenizável à parte que teve de arcar 
com sucumbência 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Mães por adoção: "o dia em que meu filho me chamou de mãe" 

 Conselheiros se reúnem para 271ª Sessão Ordinária 

 Corregedoria uniformiza levantamento de depósito judicial 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 

 
Conheça o Banco de Ações Civis Públicas, consultando os processos abaixo 
relacionados, no seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Ações Civis 
Públicas. 

 

 Processo nº 0334903-24.2016.8.19.0001 - Assunto: Regime especial de 
benefícios fiscais. 

 Processo nº 0050210-82.2002.8.19.0001 - Assunto: Impossibilidade de 
negativação de usuário de serviço público. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0158690-66.2016.8.19.0001 - Relª. Des. Marília de Castro Neves Vieira - j. 25/04/2018 
e p. 27/04/2018 

 
 
 

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

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Conduta-ilícita-em-exercício-de-defesa-gera-dano-indenizável-à-parte-que-teve-de-arcar-com-sucumbência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Conduta-ilícita-em-exercício-de-defesa-gera-dano-indenizável-à-parte-que-teve-de-arcar-com-sucumbência
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86703-o-dia-em-que-o-filho-adotivo-me-chamou-de-mae
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86704-conselheiros-se-reunem-para-271-sessao-ordinaria
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86702-corregedoria-uniformiza-levantamento-de-deposito-judicial
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2016.001.288729-1&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2002.001.048623-1&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043ED1E1BB9FD56AAD3807C7C3BC2C49A3C5080F333E18


 

 
 
 

Boletim SEDIF nº 74                   Divulgado em 04/05/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7947, de 03/05/2018 - Dispõe sobre a criação de unidade orçamentária, 
e abertura de crédito adicional especial e dá outras providencias. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Desembargador defende redes sociais em palestra sobre fake news 

 Desembargador explica sobre dano moral em aula jurídica no YouTube 

 Justiça mantém venda de camisetas pelo Bloco das Carmelitas 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF conclui julgamento e restringe prerrogativa de foro a parlamentares federais 

 STF julga constitucional resolução do TSE que proíbe telemarketing eleitoral 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Servidor estatutário deve comprovar contribuições para ter direito à contagem recíproca 
do tempo de atividade rural 

 Artesanato também se enquadra nos casos previstos para remição de pena na Lei 
de Execução Penal 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-74-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4ec3f6700782655f832582590070bee5
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60416
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60415
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60412
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377332
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377334
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Servidor-estatutário-deve-comprovar-contribuições-para-ter-direito-à-contagem-recíproca-do-tempo-de-atividade-rural
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Servidor-estatutário-deve-comprovar-contribuições-para-ter-direito-à-contagem-recíproca-do-tempo-de-atividade-rural
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Artesanato-também-se-enquadra-nos-casos-previstos-para-remição-de-pena-na-Lei-de-Execução-Penal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Artesanato-também-se-enquadra-nos-casos-previstos-para-remição-de-pena-na-Lei-de-Execução-Penal


 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Pesquisa do CNJ: quantos juízes negros? Quantas mulheres? 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 
 

Comunicamos a atualização do quadro de Incidentes de Resolução de Demandas 
Repetitivas (IRDR), na página dos Precedentes. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0432411-67.2016.8.19.0001 - Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho - j. 
18/04/2018 e p. 19/04/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 73                   Divulgado em 03/05/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86694-pesquisa-do-cnj-quantos-juizes-negros-quantas-mulheres
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=00046D5DED00F82C0E02822B177392ED4CD1C5080B2B544D
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-73-2018.pdf


 

 Lei Estadual nº 7.946, de 27/04/2018 - Dispõe sobre a reestruturação do plano de 
cargos e remuneração da secretaria de saúde do estado do Rio de Janeiro e do 
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça decreta prisão de sete acusados de participarem de roubo em Nova Friburgo 

 Violência doméstica: tecnologia da informação pode agilizar atendimento às vítimas 

 Ciclovia Tim Maia: testemunhas de defesa continuam a ser ouvidas 

 Eleições no Salgueiro são suspensas por liminar 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Dez ministros votam pela restrição do alcance do foro para parlamentares federais 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Primeira Seção julgará incidente de uniformização sobre necessidade de prova de 
notificação para imposição de multa de trânsito 

 Ministério Público tem legitimidade para pleitear remédios e tratamentos para 
beneficiários individualizados 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Violência doméstica: CNJ colhe sugestões para atualizar manual 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4ec3f6700782655f832582590070bee5
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60411
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60410
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60407
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60408
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377178
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-julgará-incidente-de-uniformização-sobre-necessidade-de-prova-de-notificação-para-imposição-de-multa-de-trânsito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-julgará-incidente-de-uniformização-sobre-necessidade-de-prova-de-notificação-para-imposição-de-multa-de-trânsito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministério-Público-tem-legitimidade-para-pleitear-remédios-e-tratamentos-para-beneficiários-individualizados
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministério-Público-tem-legitimidade-para-pleitear-remédios-e-tratamentos-para-beneficiários-individualizados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86690-violencia-domestica-cnj-colhe-sugestoes-para-atualizar-manual


 

 Novo Cadastro Nacional de Adoção começa a ser testado 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Legislação Ambiental 
 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0044201-82.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Jessé Torres - j. 13/09/2017 e p. 14/09/2017 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 72                   Divulgado em 02/05/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.656, de 30/04/2018 - Isenta os candidatos que especifica do 
pagamento de taxa de inscrição em concursos para provimento de cargo efetivo ou 
emprego permanente em órgãos ou entidades da administração pública direta e 
indireta da União. 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86689-novo-cadastro-nacional-de-adocao-comeca-a-ser-testado
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/legislacao/legislacao-ambiental
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000425D437016B98B9555F99C2FA8C5F76FAC50664262835
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-72-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13656.htm


 

 Decreto Federal nº 9.357, de 27/04/2018 - Altera o Decreto nº 7.520, de 08/07/2011, 
que institui o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia 
Elétrica - “Luz Para Todos”. 

 

 Lei Estadual nº 7.944, de 26/04/2018 - Dispõe sobre a vedação da exigência de 
documentos nos processos administrativos por órgãos públicos, autarquias e 
institutos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 7.945, de 26/04/2018 - Dispõe sobre a disponibilização de cadeiras 
destinadas a canhotos nos estabelecimentos públicos de ensino. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Mantida suspensão da oração do Pai Nosso nas escolas públicas de Barra Mansa 

 Guarda Municipal do Rio pode usar armas não letais 

 TJ do Rio nega pedido de cobrança de taxa sobre show de Plácido Domingo 

 Desembargadores consideram que não há semelhança entre Peixe Urbano e Arara 
Urbana 

 Mulher de 'Nem da Rocinha' teve prisão domiciliar negada 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF decidirá a quem compete julgar controvérsias sobre admissão de pessoal em 
empresa pública 

 Ministro absolve condenada por tentativa de furto de duas peças de queijo 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Afastada partilha de imóvel em união estável celebrada com cláusula de separação 
de bens 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9357.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/34a8732cfcb2b33e8325827c006ef1af
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/96b4f4b4a6b59b21832582810061f1d4
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60402
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60118
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377068
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377068
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376983
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-partilha-de-imóvel-em-união-estável-celebrada-com-cláusula-de-separação-de-bens
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-partilha-de-imóvel-em-união-estável-celebrada-com-cláusula-de-separação-de-bens


 

 STJ vai definir possibilidade de prisão domiciliar sem prévia observância de parâmetros 
definidos pelo STF 

 Reincidência impede insignificância em tentativa de furto de suplemento alimentar 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Constelação pacifica conflitos de família no Judiciário 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Revista de Direito do TJRJ (Versão Eletrônica) 

 
Editada desde o ano de 1985, constitui-se no repositório oficial de jurisprudência 
desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Além de decisões e acórdãos 
selecionados, cada edição contém, ainda, seções de artigos doutrinários e 
jurisprudência temática, onde um tema controvertido e atual é abordado, 
acompanhado da correspondente jurisprudência do TJERJ e dos Tribunais 
Superiores. O volume 110 da Revista de Direito apresenta a seguinte jurisprudência 
temática: A Judicialização da Educação. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0036439-15.2017.8.19.0000 - Relª. Des. Maria Isabel Paes Gonçalves - j. 22/11/2017 e 
p. 24/11/2017 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 10 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-vai-definir-possibilidade-de-prisão-domiciliar-sem-prévia-observância-de-parâmetros-definidos-pelo-STF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-vai-definir-possibilidade-de-prisão-domiciliar-sem-prévia-observância-de-parâmetros-definidos-pelo-STF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reincidência-impede-insignificância-em-tentativa-de-furto-de-suplemento-alimentar
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86659-constelacao-pacifica-conflitos-de-familia-no-judiciario
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700243928
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000010&Version=1.0.3.50


 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 71                   Divulgado em 27/04/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7942 de 24/04/2018 - Institui a política de capacitação para atendimento 
ao idoso nos órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Seminário da Emerj terá participação de procuradores da Lava Jato 

 Juiz de Roraima conhece trabalho do Justiça Itinerante do TJRJ 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF declara inconstitucional norma que proibia prorrogação de interceptações 
telefônicas durante plantão judiciário 

 Ministro aplica princípio da insignificância e absolve mulher acusada de furtar par de 
sapatos 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-71-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8959856bf751e91f8325827a005e4865
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60114
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376654
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376654
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376680
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376680


 

 

 Mantida suspensão de direitos políticos e multa aplicada aos ex-deputados de MT 
José Riva e Humberto Bosaipo 

 Ação contra advogado português acusado de matar brasileira será transferida para 
Portugal 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Manual ensina a usar o sistema Justiça em Números 

 CNJ confirma gratuidade de divórcio consensual extrajudicial 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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 > Responsabilidade Civil 

 Risco da Atividade - Fortuito Interno 
 

Direito Administrativo > Intervenção do Estado na Propriedade 

 Retrocessão 
 

Direito Civil > Sucessão 

 Inventário - Posse dos Bens do Espólio 

 Renúncia à Herança 

 Retificação de Partilha 
 

Direito Administrativo > Servidores Públicos 

 Concurso Público/Processo de Seleção - Limite de Idade 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-suspensão-de-direitos-políticos-e-multa-aplicada-aos-ex–deputados-de-MT-José-Riva-e-Humberto-Bosaipo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-suspensão-de-direitos-políticos-e-multa-aplicada-aos-ex–deputados-de-MT-José-Riva-e-Humberto-Bosaipo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-contra-advogado-português-acusado-de-matar-brasileira-será-transferida-para-Portugal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-contra-advogado-português-acusado-de-matar-brasileira-será-transferida-para-Portugal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86649-manual-ensina-a-usar-o-sistema-justica-em-numeros
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86651-cnj-confirma-gratuidade-de-divorcio-consensual-extrajudicial


 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0171232-34.2007.8.19.0001 - Relª. Des. Cristina Tereza Gaulia - J. 24/04/2018 e P. 
27/04/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 70                   Divulgado em 26/04/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.655, de 25/04/2018 - Inclui no Decreto-Lei nº 4.657, de 04/09/1942 
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), disposições sobre segurança 
jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Parcialmente 
vetado. 

 

 Decreto Federal nº 9.355, de 25/04/2018 - Estabelece regras de governança, 
transparência e boas práticas de mercado para a cessão de direitos de exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos 
fluidos pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, na forma estabelecida no art. 29, no 
art. 61, caput e § 1º, e art. 63, da Lei nº 9.478, de 06/08/1997, e no art. 31 da Lei nº 
12.351, de 22/12/2010. 

 

 Decreto Federal nº 9.354, de 25/04/2018 - Regulamenta o art. 1º do Decreto-Lei nº 
2.398, de 21/12/1987, que dispõe sobre foros, laudêmios e taxas de ocupação 
relativas a imóveis de propriedade da União, e o art. 11-B da Lei nº 9.636, de 
15/05/1998, que dispõe sobre a regularização, a administração, o aforamento e a 
alienação de bens imóveis de domínio da União. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000473F2EF76E4F2EAADC56C53F5052F951CC5080E1E4F61
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-70-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-212.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9355.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9354.htm


 

 Lei Estadual nº 7.942, de 24/04/2018 - Institui a política de capacitação para 
atendimento ao idoso nos órgãos públicos do estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Força Jovem do Vasco não precisará comparecer à Cidade da Polícia nos dias de 
jogos 

 Vasco da Gama tem renda penhorada 

 Sentença anula ato que cassou o prefeito de Mesquita 

 Julgamento de ex-PMs é adiado para agosto 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF julga constitucional resolução sobre utilização das interceptações telefônicas 
pelos membros do MP 

 Extinta queixa-crime do deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) contra Jair 
Bolsonaro (PSL-RJ) 

 Como qualquer cidadão, parlamentar pode requerer informações ao Executivo 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Veículo usado em crime ambiental poderá ser liberado ao dono na condição de fiel 
depositário 

 Primeira Seção define requisitos para fornecimento de remédios fora da lista do SUS 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8959856bf751e91f8325827a005e4865
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60113
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60113
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60112
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60110
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376517
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376517
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376479
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376479
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376474
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Veículo-usado-em-crime-ambiental-poderá-ser-liberado-ao-dono-na-condição-de-fiel-depositário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Veículo-usado-em-crime-ambiental-poderá-ser-liberado-ao-dono-na-condição-de-fiel-depositário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-define-requisitos-para-fornecimento-de-remédios-fora-da-lista-do-SUS


 

 Ativistas querem juízes protegendo pessoas contra as 'fake news' 
 
 
 

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, que versa sobre o seguinte assunto: 
Gestão de cemitério público. Jazíguo perpétuo e sepultura. Concessionária pública. 
Direito real. Impossibilidade da cobrança de taxa de manutenção do serviço público. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0011349-77.2005.8.19.0209 - Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara - J. 04/10/2017 e 
P. 05/10/2017 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 69                   Divulgado em 25/04/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça revoga prisão preventiva de 137 envolvidos em ação contra milícia 

 Romário tem pedido de liminar negado e continua sem poder dirigir 

 Condenados pela morte da juíza Patrícia Acioli serão julgados por outro crime 
 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86644-ativistas-querem-juizes-protegendo-pessoas-contra-as-fake-news
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000431DCA4C6606731EB3B7D7480B7BC44FFC5070A390144
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-69-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60109
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60105


 

 
 
 

 1ª Turma: Roubo seguido de extorsão mediante restrição de liberdade são crimes 
autônomos 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Quarta Turma confirma aplicação da Convenção de Montreal em indenização por 
extravio de carga aérea internacional 

 Negado habeas corpus a atendente de lanchonete preso em “festa da milícia” no Rio 

 Reconhecimento de multiparentalidade está condicionado ao interesse da criança 

 STJ confirma anulação de perícia que determinava indenização pelo uso de músicas de 
João Gilberto 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Juízes empregam ‘constelação familiar’ para tratar vícios e recuperar presos 
 Cármen Lúcia pede maior participação dos procuradores na Justiça pela Paz em Casa 

 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. A página do Desembargadora Cláudia Telles de Menezes foi 
atualizada com o acórdão no processo nº 0070652-47.2017.8.19.0000(2017.002.87961) 

 
Ementa: 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376376
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376376
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-confirma-aplicação-da-Convenção-de-Montreal-em-indenização-por-extravio-de-carga-aérea-internacional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-confirma-aplicação-da-Convenção-de-Montreal-em-indenização-por-extravio-de-carga-aérea-internacional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-habeas-corpus-a-atendente-de-lanchonete-preso-em-
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecimento-de-multiparentalidade-está-condicionado-ao-interesse-da-criança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-confirma-anulação-de-perícia-que-determinava-indenização-pelo-uso-de-músicas-de-João-Gilberto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-confirma-anulação-de-perícia-que-determinava-indenização-pelo-uso-de-músicas-de-João-Gilberto
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86637-juizes-empregam-constelacao-familiar-para-tratar-vicios-e-recuperar-presos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86640-carmen-lucia-pede-maior-participacao-dos-procuradores-na-justica-pela-paz-em-casa
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=31154


 

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Pedido de 
antecipação dos efeitos da tutela indeferido. Irresignação do autor. Vencimento da 
CNH. Renovação para o exercício da profissão de motorista profissional. Exame 
toxicológico. Obrigatoriedade imposta pela Lei 13.103/2015. Inclusão do artigo 148-
A ao CTN. Coleta de duas amostras. Resultado positivo no laboratório vinculado ao 
réu. Direito à contraprova pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da 
amostra original. Inteligência do art. 11, inciso IV da Resolução nº 691/2017. 
Segundo exame realizado em laboratório diverso, dezessete dias após o primeiro, 
com janela de detecção menor. Comparação descabida a legitimar o erro alegado. 
Ausentes os elementos para a concessão da medida pretendida. Recurso a que se 
nega provimento. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

Processo Legislação Ementa 

0282326-74.2013.8.19.0001 
 
Rel. Des. Heleno Ribeiro 
Pereira Nunes 

Decreto Estadual nº 
41.318/08. 

 
Incidente de Arguição de 
Inconstitucionalidade. Decreto 
Estadual nº 41.318/08. 
Licenciamento ambiental. 
Condicionante. Mecanismo 
de compensação energética 
de térmicas à base de 
combustíveis fósseis. 
 
1) O sistema colaborativo de 
proteção ambiental previsto 
na Constituição, disciplinado 
na Lei nº 6.938/81, e 
regulamentado pela 
Resolução 237/97 do 
CONAMA atribui aos 
diferentes entes federativos 
competência para conferir 
licenciamento ambiental em 
razão da localização do 
empreendimento, da 
abrangência dos impactos 
diretos ou em razão da 
matéria. 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201729200003


 

 
2) Cabe ao órgão licenciador 
estadual, com fundamento na 
sua discricionariedade 
técnica, decidir a emissão ou 
não da licença, bem como 
ainda estabelecer as medidas 
mitigantes dos impactos 
ambientais estipulados por 
meio de condicionantes a 
serem observados no 
processo de licenciamento. 
 
3) Assim, o Decreto Estadual 
nº 41.318/2008 que fixa 
condicionantes para obtenção 
de licenciamento ambiental 
dirigidas especificamente a 
empreendimentos no setor 
energético à base de 
combustíveis fósseis no 
âmbito estadual constitui 
expressão de atividade 
inerente à função 
administrativa ambiental 
exercida no campo da 
discricionariedade técnica 
vocacionada à materialização 
das medidas protetivas do 
Meio Ambiente conferida pela 
normatização ambiental 
verticalizada sob a forma de 
sistema complexo e 
ramificado de controle e 
proteção da qualidade 
ambiental encabeçado pelo 
CONAMA. 
 
4) O Decreto Estadual nº 
41.318/2008 não alcança os 
contratos em curso ao tempo 



 

da sua edição, já firmados 
com União em matéria de 
energia elétrica, nos termos 
do art. 21, inc. XII, “b”, da 
CRFB, cujo equilíbrio 
econômico-financeiro 
remanesce preservado. 
 
5) O possível impacto sob os 
custos dos empreendimentos 
futuros no campo energético 
no âmbito do território 
fluminense em decorrência 
das novas condicionantes é 
circunstância a ser 
considerada na elaboração 
da adequada equação 
econômico-financeira na 
origem dos respectivos 
contratos, em prestígio ao 
seu equilíbrio econômico-
financeiro. 
 
6) Arguição de 
Inconstitucionalidade que se 
rejeita. 
Íntegra do acórdão 
 
Embargos de Declaração 

 
0022525-78.2017.8.19.0000 
 
Rel. Des. Jesse Torres 
Pereira Junior 

Lei nº 1300/2005 
 
Município de Rio Bonito 

 
Representação por 
Inconstitucionalidade. Lei de 
iniciativa do Legislativo 
municipal, que dispõe sobre a 
“criação de vagas para 
veículos automotivos, para 
estacionar, na Rua 
Monsenhor Antônio de Souza 
Gens”, em frente da sede da 
Prefeitura Municipal, 
destinadas aos vereadores do 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042767714E701A733D47948C6F9C9553BDC506632F180A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041CC4BBD6FA846B55BD08065A68FAA9D6C50725643633
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700700112


 

município. Uso privativo de 
bem público de uso comum 
do povo. Vício formal na 
usurpação de competência do 
Executivo municipal, em 
confronto com os artigos 7º e 
112, § 1º, II, alínea “d”, da 
Carta estadual. Procedência 
do pleito declaratório de 
inconstitucionalidade. 
Íntegra do acórdão 
 
Íntegra do(a) Voto vencido 

0037022-54.2004.8.19.0000 
 
Rel. Des. Marcus Antonio de 
Souza Faver 

Lei nº 3011/2000 
 
Município do Rio de Janeiro 

Representação por 
Inconstitucionalidade. Lei  nº 
3011, de 23 de março de 
2.000, do Município do Rio de 
Janeiro. Disposição tornando 
obrigatória a utilização de 
detectores de metais nas 
portas de acesso das casas 
de diversões. Matéria típica 
de segurança pública ou de 
atividade de polícia ostensiva. 
Ainda que se possa louvar os 
propósitos da iniciativa, ela 
transborda da competência 
legislativa municipal. 
Atribuição reservada ao 
legislador estadual pelos arts. 
183 a 191 da Constituição 
Estadual. Procedência da 
Representação. 
 
Íntegra do acórdão 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D6284ADBD8CB4879F2F919DE0E588F61C50747255711
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004623613F99585226695C642C442B61CFFC507464F4114
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=200400700089
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003208A298D87AAF8110A3E5166329A4E00AAD3C3225004


 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 5 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 68                   Divulgado em 24/04/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.654, de 23/04/2018 - Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 07/12/1940 
(Código Penal), para dispor sobre os crimes de furto qualificado e de roubo quando 
envolvam explosivos e do crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo 
ou do qual resulte lesão corporal grave; e altera a Lei nº 7.102, de 20/06/1983, para 
obrigar instituições que disponibilizem caixas eletrônicos a instalar equipamentos 
que inutilizem cédulas de moeda corrente. 

 

 Lei Estadual nº 7941 de 20/04/2018 - Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito com a garantia da União e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Bens de Lindbergh Farias continuam indisponíveis 

 Plano de saúde terá dez dias para entregar medicamento com canabidiol 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000005&Version=1.0.3.50
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-68-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13654.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4ec3f6700782655f832582590070bee5
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60102


 

 OAB questiona decretação de indisponibilidade de bens pela Fazenda Pública 
independentemente de decisão judicial 

 Lei que criou estatuto jurídico da empresa pública é objeto de ADI no Supremo 

 Mantida decisão do CNJ que vetou a acumulação de cargo público com titularidade 
de cartório 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Penhora de direitos do devedor em contrato de alienação fiduciária independe de 
anuência do credor 

 Quarta Turma aumenta honorários com base no limite percentual mínimo obrigatório do 
novo CPC 

 Primeira Seção define em repetitivo que DNIT pode aplicar multas em vias federais 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ avança na formulação da Mediação Digital 2.0 

 "Perfil dos Juízes" vai medir a presença das mulheres no Judiciário 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Suspensão dos Prazos Processuais e Expediente Forense 

 
Comunicamos que o Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
- 2ª Instância de 2018 foi disponibilizado no Banco do Conhecimento com nova 
formatação. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376197
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376197
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376193
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376169
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=376169
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Penhora-de-direitos-do-devedor-em-contrato-de-alienação-fiduciária-independe-de-anuência-do-credor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Penhora-de-direitos-do-devedor-em-contrato-de-alienação-fiduciária-independe-de-anuência-do-credor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-aumenta-honorários-com-base-no-limite-percentual-mínimo-obrigatório-do-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-aumenta-honorários-com-base-no-limite-percentual-mínimo-obrigatório-do-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-define-em-repetitivo-que-DNIT-pode-aplicar-multas-em-vias-federais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86632-cnj-avanca-na-formulacao-da-mediacao-digital-2-0
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86621-perfil-dos-juizes-vai-medir-a-presenca-das-mulheres-no-judiciario


 

 0002186-26.2008.8.19.0029 - Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior - 
j.: 27/02/2018 - p.: 01/03/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 67                   Divulgado em 20/04/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Facebook deverá excluir só postagens ofensivas à Marielle Franco informadas pela 
família 

 Estado se compromete a aumentar repasses para a saúde em audiência no TJ 

 Artista de circo preso em ação contra milícia ganha liberdade 

 Ex-prefeito de Itaguaí é condenado por improbidade administrativa 

 Cervejaria Proibida não pode usar o uniforme da seleção brasileira em propagandas 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Reformada decisão que aplicava CDC em indenização por atraso de transporte aéreo 
internacional 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Investidor que teve ações vendidas sem autorização deve ser indenizado com base 
na teoria da perda de uma chance 

 Trânsito em julgado não impede sócio de questionar falta de requisitos para 
desconsideração da personalidade jurídica 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004821AA51131F2055FE2258210638333EEC507514C3018
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-67-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59716
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59716
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/60001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59715
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59714
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375939
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375939
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Investidor-que-teve-ações-vendidas-sem-autorização-deve-ser-indenizado-com-base-na-teoria-da-perda-de-uma-chance
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Investidor-que-teve-ações-vendidas-sem-autorização-deve-ser-indenizado-com-base-na-teoria-da-perda-de-uma-chance
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Trânsito-em-julgado-não-impede-sócio-de-questionar-falta-de-requisitos-para-desconsideração-da-personalidade-jurídica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Trânsito-em-julgado-não-impede-sócio-de-questionar-falta-de-requisitos-para-desconsideração-da-personalidade-jurídica


 

 Quarta Turma decide que é possível prisão civil por pensão alimentícia devida a ex-
cônjuge 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Entrega não é abandono: programa Acolher é apresentado em Olinda 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. A página do Desembargador Antônio Iloízio Barros Bastos foi 
atualizada com o acórdão no processo nº 0095947-
83.2017.8.19.0001(2018.001.01075). 

 
Ementa: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBJETIVANDO RETROATIVIDADE NAS SUAS 
PROMOÇÕES, NOS MOLDES EM QUE FORA CONCEDIDO AO PARADIGMA 
CITADO, CONTEMPLADO POR DECISÃO JUDICIAL, CUJA LIMINAR FOI 
POSTERIORMENTE REVOGADA. ALEGADO ERRO ADMINISTRATIVO. PROVAS 
QUE APONTAM NO SENTIDO DE QUE O AUTOR NÃO SE ENCONTRAVA NAS 
MESMAS CONDIÇÕES QUE O POLICIAL APONTADO COMO PARADIGMA 
PARA FINS DE OBTENÇÃO DE RETROATIVIDADE. SENTENÇA DE 
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Em se tratando de servidores militares, com 
situações distintas na Corporação, impossível a extensão de direitos ao autor com 
base em erro administrativo, de forma a embasar promoções ilegais. 2. Autor que 
não tem direito a qualquer tipo de promoção em ressarcimento em preterição, tendo 
em vista que já obteve as promoções que lhe cabia, pelo critério de Tempo de 
Serviço. 3. Compete à Administração Pública anular o ato precário de promoção do 
paradigma por força de provimento judicial liminar, posteriormente revogado, o que 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-decide-que-é-possível-prisão-civil-por-pensão-alimentícia-devida-a-ex–cônjuge
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-decide-que-é-possível-prisão-civil-por-pensão-alimentícia-devida-a-ex–cônjuge
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86618-entrega-nao-e-abandono-programa-acolher-e-apresentado-em-olinda
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=13933


 

inclusive, já se encontra em andamento consoante procedimento administrativo. 4. 
Recurso conhecido e improvido. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0048124-84.2015.8.19.0001 - Relª: Des. Denise Nicoll Simões - J. 17/04/2018 e P. 
20/04/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 66                   Divulgado em 19/04/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Negado recurso da Baggagio contra a Mala Amada 

 Justiça suspende cobrança da taxa de manutenção de jazigos nos cemitérios públicos 

 TJ do Rio publica lista de progressão/promoção de 290 serventuários 

 Atriz será indenizada por fotos nuas publicadas em portal 

 Justiça nega liminar contra antecipação dos royalties 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Possibilidade de prisão após segunda instância é objeto de nova ADC no Supremo 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A6D2275C611CEC0C535BBFAE27D2DF66C5080A63392C
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-66-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59713
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59712
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59711
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59708
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375810


 

 

 Prazo prescricional para cobrar reembolso de seguro-saúde é de três anos 

 Quarta Turma decidirá sobre prisão civil por pensão alimentícia devida a ex-cônjuge 

 Reajuste em contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 beneficiários deve 
seguir regime de agrupamento contratual 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ: maior empenho na formação de conciliadores e mediadores 

 Conselho amplia o Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Súmula da Jurisprudência Predominante do TJERJ 

 
Atualizamos o link Súmulas com o cancelamento do verbete nº 153 (“Nos contratos 
de alienação fiduciária em garantia, a teor do art. 2º, § 2º, do DL nº 911/69, a 
notificação extrajudicial do devedor será realizada por Ofício de Títulos e 
Documentos do seu domicílio, em consonância com o Princípio da 
Territorialidade.”), conforme decisão do Órgão Especial no processo administrativo 
nº 0016030-18.2017.8.19.0000, Desembargador Relator Antonio Eduardo Ferreira 
Duarte, publicado em 20/03/2018. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0001795-98.2017.8.19.0015 - Relª. Des. Claudia Telles - J. 17/04/2018 e P. 19/04/2018 

 
 
 

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

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-prescricional-para-cobrar-reembolso-de-seguro–saúde-é-de-três-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-decidirá-sobre-prisão-civil-por-pensão-alimentícia-devida-a-ex–cônjuge
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reajuste-em-contratos-coletivos-de-plano-de-saúde-com-menos-de-30-beneficiários-deve-seguir-regime-de-agrupamento-contratual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reajuste-em-contratos-coletivos-de-plano-de-saúde-com-menos-de-30-beneficiários-deve-seguir-regime-de-agrupamento-contratual
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86610-cnj-maior-empenho-na-formacao-de-conciliadores-e-mediadores
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86609-cnj-amplia-o-sistema-de-estatisticas-do-poder-judiciario
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/sumulas.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047320FA59861DCF72F77B28E36C8F92BAC5080A163A0F


 

 
 
 

Boletim SEDIF nº 65                   Divulgado em 18/04/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.348, de 17/04/2018 - Altera o Decreto nº 8.198, de 20/02/2014, 
que regulamenta a Lei nº 7.678, de 08/11/1988, que dispõe sobre a produção, 
circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho. 

 

 Lei Estadual nº 7.939, de 16/04/2018 - Dispõe sobre a instalação de painel com 
indicador de velocidade em todos os ônibus intermunicipais e dá outras 
providências. 

 

 Lei Estadual nº 7.940 de 17/04/2018 - Autoriza o Poder Executivo a contratar 
operação de crédito com a garantia da União e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Jornalista receberá indenização de fabricante de produto de emagrecimento 

 Gávea Golf Club é condenado por negar vínculo empregatício de ex-funcionário 

 Casal será indenizado por atraso em voo 

 Escola terá de pagar indenização por tombo na quadra interna 

 Necessidades dos juizados especiais de Campo Grande serão avaliadas 

 Sentença autoriza entrada de operadoras de telefonia no Maracanã 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-65-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9348.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/64eb3c7da82b968983258273006bac6c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4ec3f6700782655f832582590070bee5
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59505


 

 União tem 30 dias para se manifestar sobre pedido de fechamento da fronteira 
Brasil-Venezuela 

 2ª Turma concede HC a policial aposentado condenado após ser flagrado com uma 
cápsula de fuzil 

 Critério para distribuição de tempo na propaganda eleitoral é questionado no STF 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Quarta Turma acolhe pedido de adoção póstuma que apresentou prova inequívoca de 
vínculo familiar 

 Mantida ordem de prisão contra empresário denunciado por venda fictícia de produtos 
pela internet 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Pagamentos extras a juízes dependem de autorização do CNJ 

 Constelação Familiar no cárcere: semente para uma Justiça melhor 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 

 
A página de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas contém 
informações sobre os temas, processos e questões submetidas a julgamento. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375642
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375642
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375723
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375723
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375641
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-acolhe-pedido-de-adoção-póstuma-que-apresentou-prova-inequívoca-de-vínculo-familiar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-acolhe-pedido-de-adoção-póstuma-que-apresentou-prova-inequívoca-de-vínculo-familiar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-ordem-de-prisão-contra-empresário-denunciado-por-venda-fictícia-de-produtos-pela-internet
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-ordem-de-prisão-contra-empresário-denunciado-por-venda-fictícia-de-produtos-pela-internet
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86570-pagamentos-extras-a-juizes-dependem-de-autorizacao-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86571-constelacao-familiar-no-carcere-semente-para-uma-justica-melhor-constelacao-familiar-no-carcere-semente-para-uma-justica-melhor
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3607547/irdr.pdf


 

 0050384-69.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Sônia de Fátima Dias - J. monocrático: 
25/01/2018 e P. 31/01/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 9 
Ementário das Turmas Recursais nº 3 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 64                   Divulgado em 17/04/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto nº 9.345, de 16/04/2018 - Altera o Regulamento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 08/11/1990, para 
dispor sobre as normas de movimentação da conta vinculada do FGTS para 
aquisição de órtese e prótese pelo trabalhador com deficiência. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJRJ considera inconstitucional lei que obrigava estabelecimentos a venderem 
cachaças locais 

 Conta do Comitê Rio 2016 é penhorada para pagar dívida de R$ 3 milhões 

 Acusado de liderar organização criminosa é condenado a 319 anos de prisão 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F871E66B7F6BAF393F91E4DC8B490652C507410D383D
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000009&Version=1.0.3.50
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2018000003&Version=1.0.3.50
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-64-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9345.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59219
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59219
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59218
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59503


 

 Operação contra milícia: primeiros pedidos de habeas corpus são negados 

 Rede de proteção às mulheres propõe 'aluguel social' para mulheres vítimas de 
violência doméstica 

 Justiça autoriza empresa a usar imagem do Cristo Redentor em publicidade 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF analisará compartilhamento de dados pelo Fisco com o MP para fins penais sem 
autorização do Judiciário 

 STF recebe nova ação contra dispositivo da Lei do Planejamento Familiar 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Paciente que ficou com metal no joelho após cirurgia será indenizado por danos morais 

 Ex-proprietário não é responsável por IPVA mesmo quando não comunica venda do 
veículo 

 Crime de lesão corporal na direção de veículo não permite absorção do delito de 
embriaguez ao volante 

 Primeira Turma confirma que isenção de IR sobre lucro na venda de imóvel vale para 
quitação de financiamento 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Ministro Humberto Martins é nomeado corregedor nacional de Justiça 

 BNMP permite análise de processos de presos em mutirões estaduais 

 Judiciário discute a priorização de 1º Grau da sua força de trabalho 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59502
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59216
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59216
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59215
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375632
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375632
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375595
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Paciente-que-ficou-com-metal-no-joelho-após-cirurgia-será-indenizado-por-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ex–proprietário-não-é-responsável-por-IPVA-mesmo-quando-não-comunica-venda-do-veículo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ex–proprietário-não-é-responsável-por-IPVA-mesmo-quando-não-comunica-venda-do-veículo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Crime-de-lesão-corporal-na-direção-de-veículo-não-permite-absorção-do-delito-de-embriaguez-ao-volante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Crime-de-lesão-corporal-na-direção-de-veículo-não-permite-absorção-do-delito-de-embriaguez-ao-volante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-confirma-que-isenção-de-IR-sobre-lucro-na-venda-de-imóvel-vale-para-quitação-de-financiamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-confirma-que-isenção-de-IR-sobre-lucro-na-venda-de-imóvel-vale-para-quitação-de-financiamento
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86552-ministro-humberto-martins-e-nomeado-corregedor-nacional-de-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86553-bnmp-permite-analise-de-processos-de-presos-em-mutiroes-estaduais
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86539-judiciario-discute-a-priorizacao-de-1-grau-da-sua-forca-de-trabalho


 

 
 

Repercussão Geral e Recursos Repetitivos 
 

Comunicamos a atualização dos links Teses do PJERJ-Repercussão Geral, Temas 
do STF, Teses do PJERJ-Matérias Repetitivas e Temas do STJ. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0397253-92.2009.8.19.0001 - Rel. Des. Werson Rêgo - J.10/04/2018 P. 13/04/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 63                   Divulgado em 16/04/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ator será indenizado por divulgação de vídeo íntimo 

 Assembleia de Deus é condenada por poluição sonora 

 Ministro do STJ crê que novo CPC pode enfrentar demanda crescente de processos 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Governadora pede que União feche fronteira do Brasil com a Venezuela 

 Plenário do STF discutirá constitucionalidade de dispositivo que criminaliza a prática 
de ato obsceno em local público 

 Ministro anula parte de súmula do TST sobre base de cálculo do adicional de 
insalubridade 

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/10136/4648248/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
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042BDE6903491E1FC98D64E2FAFDFC3AA5C50806485E4E
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-63-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59212
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59211
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59501
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375419
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375388
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375388
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375438
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375438


 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 STJ edita quatro novas súmulas e cancela uma sobre planos de saúde 

 Ação civil pública por dano ambiental interrompe prescrição de ação individual sobre 
mesmo dano 

 Prazo recursal para credores habilitados em processo de falência deve ser contado 
em dobro 

 Candidato excluído por comissão não prevista assegura vaga em cota racial de 
concurso 

 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas 

Atualização 
 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0003639-07.2013.8.19.0021 - Rel. Des. Nildson Araújo da Cruz - J. 15/08/2017 e P. 
23/11/2017 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 62                   Divulgado em 13/04/2018 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-edita-quatro-novas-súmulas-e-cancela-uma-sobre-planos-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-civil-pública-por-dano-ambiental-interrompe-prescrição-de-ação-individual-sobre-mesmo-dano
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-civil-pública-por-dano-ambiental-interrompe-prescrição-de-ação-individual-sobre-mesmo-dano
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-recursal-para-credores-habilitados-em-processo-de-falência-deve-ser-contado-em-dobro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-recursal-para-credores-habilitados-em-processo-de-falência-deve-ser-contado-em-dobro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Candidato-excluído-por-comissão-não-prevista-assegura-vaga-em-cota-racial-de-concurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Candidato-excluído-por-comissão-não-prevista-assegura-vaga-em-cota-racial-de-concurso
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://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040134EA5CCB99ADDA9AF38D84E7585371C507213A2054
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-62-2018.pdf


 

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 7938 de 12/04/2018 - Altera a Lei Estadual n° 3.284 de 08/11/1999, 
que trata da diagnose precoce do câncer de mama pelos hospitais públicos 
estaduais. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ministro Luiz Fux participa das homenagens ao desembargador José Carlos Barbosa 
Moreira 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministra afasta decisão que suspende mudança de alíquotas do ITCMD no Rio de Janeiro 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Artista será indenizado por reprodução não autorizada de desenhos artísticos do 
alfabeto Libras 

 Afastada deserção por surpresa processual em complementação do preparo 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4ec3f6700782655f832582590070bee5
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59210
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59210
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375268
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Artista-será-indenizado-por-reprodução-não-autorizada-de-desenhos-artísticos-do-alfabeto-Libras
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Artista-será-indenizado-por-reprodução-não-autorizada-de-desenhos-artísticos-do-alfabeto-Libras
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-deserção-por-surpresa-processual-em-complementação-do-preparo


 

 Tribunais: o teletrabalho aumenta produtividade do judiciário 

 Bloqueio de aplicação em renda fixa pode ser feito pelo BacenJud 

 Elogios à lei que pune com prisão descumprimento de medida protetiva 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 
 
 

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). 

 

 0066114-57.2016.8.19.0000 - Des. Otávio Rodrigues - “Representação por 

Inconstitucionalidade Parcial da Lei nº 5848/2015. Dúvidas sobre a 
constitucionalidade do Capítulo I e do artigo 5º da Lei nº 5.848, de 30 de março de 
2015, do Município do Rio de Janeiro. PROCEDENTE, para declarar 
inconstitucionais o Capítulo I (arts. 1º e 2º) e o artigo 5º da Lei nº 5.848/2015, do 
Município do Rio de Janeiro (...)”. 

 0028955-51.2014.8.19.0000 - Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira - 

“(...)Representação por Inconstitucionalidade da Lei nº 2575/08 do Município de 
Niterói que “cria condições de incentivo ao aproveitamento e conservação de 
prédios tombados”. Nos termos do artigo 236 da Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro imprescindível a participação das “entidades representativas locais” na 
discussão do projeto de lei que trata do zoneamento, parcelamento do solo, seu uso 
e ocupação e dos “parâmetros urbanísticos básicos objeto do plano diretor”. No 
mesmo sentido orienta o artigo 40, § 4º, do Estatuto da Cidade (...)”. 

 0035625-37.2016.8.19.0000 - Des. Gabriel Zefiro - “Representação de 

Inconstitucionalidade. Lei Municipal 3409/16, de iniciativa parlamentar, que torna 
obrigatória a distribuição de protetor solar aos servidores públicos de Teresópolis. 
Norma que tratou de matéria referente a regime jurídico dos servidores municipais. 
Vício de iniciativa configurado (...)”. 

 0035625-37.2016.8.19.0000 - Des. Gabriel Zefiro - “Representação de 
Inconstitucionalidade. Lei Municipal 3409/16, de iniciativa parlamentar, que torna 
obrigatória a distribuição de protetor solar aos servidores públicos de Teresópolis. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86511-tribunais-o-teletrabalho-aumenta-produtividade-do-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86510-bacenjud-pode-fazer-bloqueio-de-aplicacoes-em-renda-fixa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86491-elogios-a-lei-que-pune-com-prisao-descumprimento-de-medidas-protetivas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/banco-conhecimento/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas


 

Norma que tratou de matéria referente a regime jurídico dos servidores municipais. 
Vício de iniciativa configurado (...)”. 

 0001961-25.2010.8.19.0000 - Des. Antônio Eduardo F. Duarte - “Arguição de 

Inconstitucionalidade. Lei 5619/2009, do Estado do Rio de Janeiro. Matéria de 
inciativa do Chefe do Executivo. Indevida submissão do exercício de atribuições das 
Agências Reguladoras a procedimento imposto pelo Poder Legislativo (...)”. 

 0036506-19.2013.8.19.0000 - Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca 
Passos (Embargos de Declaração) - Representação de Inconstitucionalidade. Artigo 
3º da Lei Municipal nº 5.138, de 07 de junho de 2010, do Município do Rio de 
Janeiro, que “(...) dispõe sobre o tombamento para fins de preservação histórica e 
urbanística dos CIEPS - Centros Integrados de Educação Pública por seus valores 
sociais, históricos e dá outras providências” 

 0059236-19.2016.8.19.0000 - Des. Ferdinaldo Nascimento - “Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. Lei Complementar 63/2004. Código Tributário do Município 
de Nilópolis. Instituição de taxa de expediente e taxa de conservação de vias e 
logradouros Públicos. Afronta aos artigos 12, I, 194, II e 196, II da Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro. Inconstitucionalidade reconhecida. Precedentes do Órgão 
Especial. Revogação expressa dos artigos 284, 288, 298 e 299 da Lei 
Complementar 63/2004, Impugnados pela presente representação, pela Lei 
Complementar 128, de 24 de novembro de 2016. Perda parcial do objeto (...)”. 

 0063214-38.2015.8.19.0000 - Des. Mauro Dickstein - “Representação por 
Inconstitucionalidade. Lei nº 1962, de 16/12/2010, do Município de Porciúncula. 
Diploma Legal que “Estabelece requisitos para o exercício de cargos na 
Administração Pública Direta e Indireta do município de Porciúncula”. Projeto de lei 
deflagrado pela Câmara Municipal. Vício formal subjetivo do diploma impugnado por 
tratar-se de matéria relacionada a provimento de cargos da Administração Pública 
(...)”. 

 0053939-36.2013.8.19.0000 - Des. Claudio de Mello Tavares - Direta de 
Inconstitucionalidade. Lei nº 3.009/2013 do Município de Niterói. Fixação do 
subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e do 
Procurador Geral do Município para a legislatura 2013/2016 no “valor da 
remuneração atual”. Violação ao artigo 77, inciso XIII, da Constituição Estadual que 
claramente estabelece a necessidade de indicação da remuneração em espécie 
para o Prefeito, pois tal valor serve como limite para o estipêndio dos servidores 
públicos municipais (...)”. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0327067-78.2008.8.19.0001 - Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho - J. 11/04/2018 
e P. 13/04/2018 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201800113638


 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 61                   Divulgado em 12/04/2018 
 
 

COMUNICADO 
 

Comunicamos o cancelamento do verbete sumular nº 153 do TJRJ, publicado hoje 
(12/04/2018) no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro. 

 
Cancelamento de verbete sumular: 

 
O Verbete nº. 153 (“Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, a teor do art. 
2º, § 2º, do DL nº 911/69, a notificação extrajudicial do devedor será realizada por 
Ofício de Títulos e Documentos do seu domicílio, em consonância com o Princípio 
da Territorialidade”) da Súmula de Jurisprudência Predominante do TJERJ foi 
cancelado, conforme decisão do Órgão Especial no Processo Administrativo nº. 
0016030-18.2017.8.19.0000. Julgamento em 05/03/2018. Relator: Desembargador 
Antonio Eduardo F Duarte. Votação por maioria.  Acórdão publicado em 20/03/2018. 

 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 826, de 11/04/2018 - Cria o cargo de Natureza Especial de 
Interventor Federal no Estado do Rio de Janeiro, cargos em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores - DAS e Funções Comissionadas do Poder 
Executivo - FCPE, destinados a compor o Gabinete de Intervenção Federal no 
Estado do Rio de Janeiro e dispõe sobre o pagamento da gratificação de 
representação de que trata a Medida Provisória nº 2.215-10, de 31/08/2001. 

 

 Lei Federal nº 13.648, de 11/04/2018 - Dispõe sobre a produção de polpa e suco de 
frutas artesanais em estabelecimento familiar rural e altera a Lei nº 8.918, de 
14/07/1994. Mensagem de veto 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-61-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv826.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13648.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Msg/VEP/VEP-179.htm


 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Supervia terá que indenizar passageiro por acidente 

 Parceria do TJ do Rio com entidade francesa vai levar às escolas projeto sobre Direitos 
Humanos 

 Rogério 157 nega ter sido chefe do tráfico na Rocinha 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Senadores questionam aprovação de acordo sobre transporte aéreo entre Brasil e EUA 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Juros de mora sobre indenização por danos morais incidem desde o evento danoso 
na responsabilidade extracontratual, decide Terceira Turma 

 Terceira Turma considera válidos atos de natureza assecuratória durante suspensão 
processual 

 Valor da ação rescisória prevalece em caso de discrepância com valor da ação 
originária 

 Aplicado prazo processual do novo CPC em ação de medida de proteção de menor 
contra homeschooling 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ adia 270ª sessão ordinária de julgamentos para o dia 24 de abril 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59208
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59205
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375165
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juros-de-mora-sobre-indenização-por-danos-morais-incidem-desde-o-evento-danoso-na-responsabilidade-extracontratual,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juros-de-mora-sobre-indenização-por-danos-morais-incidem-desde-o-evento-danoso-na-responsabilidade-extracontratual,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-considera-válidos-atos-de-natureza-assecuratória-durante-suspensão-processual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-considera-válidos-atos-de-natureza-assecuratória-durante-suspensão-processual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Valor-da-ação-rescisória-prevalece-em-caso-de-discrepância-com-valor-da-ação-originária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Valor-da-ação-rescisória-prevalece-em-caso-de-discrepância-com-valor-da-ação-originária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aplicado-prazo-processual-do-novo-CPC-em-ação-de-medida-de-proteção-de-menor-contra-homeschooling
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aplicado-prazo-processual-do-novo-CPC-em-ação-de-medida-de-proteção-de-menor-contra-homeschooling
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86492-cnj-adia-270-sessao-ordinaria-de-julgamentos-para-o-dia-24-de-abril


 

 Além do tribunal: juízes recuperam adolescentes pelo estudo e trabalho 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Distribuição da 1ª Vice-Presidência 
 

Atualizamos o link Estatística Distribuição da 1ª Vice-Presidência contendo 

número de processos distribuídos, comparativos de distribuições e lista nominal de 
distribuição de março de 2018. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0095947-83.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - J. 21/02/2018 e 
P. 26/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 60                   Divulgado em 11/04/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto nº 9.342, de 10/04/2018 - Promulga o Acordo sobre o Programa de Férias-
Trabalho entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Francesa, firmado em Brasília, em 12 de dezembro de 2013. 

 

 Lei Estadual nº 7.937, de 06/04/2018 - Fica autorizado o Poder Executivo Estadual 
a implantar e firmar convênio com centros de especialidades odontológicas para 
atendimento às pessoas com deficiência e dá outras providências. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86484-alem-do-tribunal-juizes-recuperam-adolescentes-pelo-estudo-e-trabalho
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EC829A536E3BF12CC71296A62209727AC5074E1D5B58
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-60-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9342.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4ec3f6700782655f832582590070bee5


 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ministros Luiz Fux e Luis Felipe Salomão participam de seminário nesta sexta, dia 13 

 Posto de combustível terá de indenizar cliente por queda 

 Fotógrafo será indenizado por farmácia 

 Justiça mantém prisão provisória de 159 presos em operação contra a milícia 

 Decretada a prisão de viúva da Mega-Sena 

 Site é condenado a indenizar Juliana Paes e TV Globo 

 Justiça arresta verba do Estado para o Hospital Pedro Ernesto 

 Irmão de ator é condenado por estelionato 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 2ª Turma determina retorno de Sérgio Cabral para presídio de Benfica, no Rio de 
Janeiro 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Extinto mandado de segurança que garantiu pagamento a juízes por participação em 
banca examinadora 

 Terceira Turma admite mudança de sexo no registro civil de transexual não operado 

 Contagem de prazos na recuperação judicial deve ser feita em dias corridos 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59203
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59102
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58826
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59101
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375033
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=375033
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Extinto-mandado-de-segurança-que-garantiu-pagamento-a-juízes-por-participação-em-banca-examinadora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Extinto-mandado-de-segurança-que-garantiu-pagamento-a-juízes-por-participação-em-banca-examinadora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-admite-mudança-de-sexo-no-registro-civil-de-transexual-não-operado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Contagem-de-prazos-na-recuperação-judicial-deve-ser-feita-em-dias-corridos


 

 CNJ dá início à formulação das Metas do Judiciário para 2019 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 
 
 

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 

Relação de Consumo 

Direito de Informação Adequada 
 

Responsabilidade Civil 

Agressão a Passageiro por Preposto de Transporte Público 
Assalto na Saída de Agência Bancária 
Cartão de Crédito Recusado/ Bloqueado no Exterior 
Supermercado - Acidentes 
Travamento de Porta Giratória em Agência Bancária 

 
Direito Penal 

Crimes Contra a Vida 

Crimes Dolosos contra a Vida Praticados por Policiais Militares 
 

Princípios 
Princípio da Proporcionalidade - Aplicação de Majorantes no Furto Qualificado 

 
Direito Processual Civil 

Competência 

Dano Moral - Material em Decorrência da Relação de Trabalho 
 

Custas e Taxas Judiciárias 

Pagamento de Custas ao Final 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86471-cnj-da-inicio-a-formulacao-das-metas-do-judiciario-para-2019
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/direito-informacao-adequada.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/agr-pass-prep-trans-pub.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/assalto-saida-agencia-bancaria.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cartao-cred-bloqu-exter.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/supermercado-acidentes.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/trav-porta-giratoria-banco.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/crimes-dolosos-contra-vida-policiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/principio-proporc-furto-qualifi.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/dano-moral-decorrencia-relacao-trabalho.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/pagamento-custas-final.pdf


 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0061432-25.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior - 
J. 27/02/2018 e P. 01/03/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 8 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 59                   Divulgado em 10/04/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.647, de 09/04/2018 - Estabelece a obrigatoriedade da instalação 
de equipamentos para evitar o desperdício de água em banheiros destinados ao 
público. 

 

 Lei Federal nº 13.646, de 09/04/2018 - Institui o Ano de Valorização e Defesa dos 
Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em alusão à Convenção Interamericana sobre 
a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. 

 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000425A5B202E0F1DD740A9ACB8782F39399C507514C2C36
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000008&Version=1.0.3.50
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-59-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13647.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13646.htm


 

 

 Íntegra do voto do ministro Celso de Mello no julgamento do HC do ex-presidente Lula 

 Liminares suspendem reintegração de posse de fazendas ocupadas por índios Kaiowá 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Primeira Turma assegura pensão por morte a menor que vivia sob guarda do avô 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Curso de adoção teve participantes de 142 comarcas do Brasil 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 
 
 

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

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0071491-72.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Sônia de Fátima Dias - J. 15/02/2018 e P. 
20/02/2018 - Decisão Monocrática 

 
 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374952
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374841
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-assegura-pensão-por-morte-a-menor-que-vivia-sob-guarda-do-avô
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86456-curso-de-adocao-teve-participantes-de-142-comarcas-do-brasil
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000441A9123AB4FE84E6423340117338505FC5074A410746


 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 58                   Divulgado em 09/04/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Complementar Federal nº 162, de 06/04/2018 - Institui o Programa Especial de 
Regularização Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
optantes pelo Simples Nacional (Pert-SN). 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça concede passe livre a moradora de Angra com artrose 

 TJRJ escolhe as listas tríplices para vagas de desembargadores eleitorais do TRE 

 Milícia: audiência de custódia dos 159 presos na Zona Oeste será na terça 

 Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo viram réus por uso de helicópteros para fins pessoais 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro Fachin nega trâmite a pedido para suspender execução provisória da pena 
de Lula 

 Íntegra do voto da ministra Rosa Weber no habeas corpus do ex-presidente Lula 

 Íntegra do voto do ministro Luiz Fux no julgamento de HC do ex-presidente Lula 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-58-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp162.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58825
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58824
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58823
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58821
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374750
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374750
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374729
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374738


 

 

 Negada liminar para renovação de vínculo de cubanos com o Programa Mais Médicos 

 Representação contra médico no CRM não suspende prescrição para ação de danos 
morais movida por ele 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 O perfil dos juízes brasileiros: CNJ começa levantamento nesta segunda 

 Pauta da 33ª Sessão Virtual do CNJ traz 49 processos 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 
 
 

Súmulas 

 
Atualizamos o do link Súmulas, com a revisão dos seguintes verbetes: 

 

 Nº. 238 “Consideram-se protelatórios embargos de declaração opostos sem 
o recolhimento da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.” 
Referência: Processo Administrativo nº 0036741-78.2016.8.19.0000 - Julgamento 
em 16/10/2017 - Relator: Desembargador Adriano Celso Guimarães. Votação por 
unanimidade. 

 

 Nº. 247 ”A multa do artigo 1021 § 4º., do CPC, não exclui a sanção por 
litigância de má-fé.” 

Referência: Processo Administrativo nº 0036741-78.2016.8.19.0000 - Julgamento 
em 16/10/2017 - Relator: Desembargador Adriano Celso Guimarães. Votação por 
unanimidade. 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-liminar-para-renovação-de-vínculo-de-cubanos-com-o-Programa-Mais-Médicos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Representação-contra-médico-no-CRM-não-suspende-prescrição-para-ação-de-danos-morais-movida-por-ele
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Representação-contra-médico-no-CRM-não-suspende-prescrição-para-ação-de-danos-morais-movida-por-ele
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86457-o-perfil-dos-juizes-brasileiros-cnj-comeca-levantamento-nesta-segunda
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86455-pauta-da-33-sessao-virtual-do-cnj-traz-49-processos


 

 Nº. 270 “O prazo do art. 523, do CPC, conta-se da ciência do advogado do 
executado acerca do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 
apresentado pelo credor em execução definitiva.” 

Referência: Processo Administrativo nº 0036741-78.2016.8.19.0000 - Julgamento 
em 16/10/2017 - Relator: Desembargador Adriano Celso Guimarães. Votação por 
unanimidade. 

 
A Súmula da Jurisprudência Predominante do TJERJ pode ser consultada em 
ordem numérica decrescente ou por ramo do direito, no seguinte caminho: 
Consultas/ Banco do Conhecimento/Jurisprudência/Súmulas. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0070652-47.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Claudia Telles - J. 03/04/2018 e P. 05/04/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 57                   Divulgado em 06/04/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Suspensão a jóquei é mantida por desembargadores do TJ do Rio 

 Tribunal de Justiça do Rio terá novo portal neste mês 

 Curso sobre Mídias Sociais alcança número máximo de juízes participantes 

 Criação de Vara de Penas e Medidas Alternativas está em estudo, afirma juiz da VEP 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/sumulas.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000423828DDDBF3EF44EEB5CC67422595133C50801391B26
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-57-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58820
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58819
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59005
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58817


 

 Plenário decide que é inconstitucional redução de área preservada por meio de 
medida provisória 

 Suspenso julgamento de ADI contra resolução do TSE que proíbe telemarketing 
eleitoral 

 Pedido de vista suspende julgamento de ADI sobre competência da Justiça Militar 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Visita a preso não pode ser limitada pelo grau de parentesco 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Relatório indica redução de processos em tramitação no Judiciário 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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 
Relação de Consumo 

 
Responsabilidade por Vício do Produto 

 
Responsabilidade Civil 

 
Agressão a Passageiro por Preposto de Transporte Público 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374559
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374559
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374534
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374534
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374572
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Visita-a-preso-não-pode-ser-limitada-pelo-grau-de-parentesco
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86451-relatorio-indica-reducao-de-processos-em-tramitacao-no-judiciario
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/responsabilidade-vicio-produto.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/agr-pass-prep-trans-pub.pdf


 

Supermercado - Acidentes 
 

Direito Penal 
Princípios 

 
Princípio da Proporcionalidade - Aplicação de Majorantes no Furto Qualificado 

 
Direito Processual Penal 
Prova 

 
Depoimento de Autoridades Policiais 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0070652-47.2017.8.19.0000 - Rel.: Des. Claudia Telles - J. 03/04/2018 e P. 05/04/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 56                   Divulgado em 05/04/2018 
 
 
 

COMUNICADO 
 

Comunicamos a revisão de três verbetes sumulares do TJRJ (nº 238, 247 e 270), 

publicados hoje (05/04/2018), no Diário de Justiça Eletrônico do Estado do Rio de 
Janeiro, para fins de adaptação ao novo Código de Processo Civil (Lei nº 
13.105/2015). 

 
Dessa maneira, os verbetes 238 e 247 foram adequados ao artigo 1021, §4º, do 
novo CPC. O verbete nº 270, por sua vez, adaptou sua redação ao artigo 523 do 

mesmo dispositivo. Confira abaixo o conteúdo: 
 

Revisão de Verbetes Sumulares: 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/supermercado-acidentes.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31648/principio-proporc-furto-qualifi.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/depo-autor-policiais.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000423828DDDBF3EF44EEB5CC67422595133C50801391B26
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-56-2018.pdf


 

Verbete Sumular 238 (Nova Redação): 

 
Nº. 238 “Consideram-se protelatórios embargos de declaração opostos sem o 
recolhimento da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC”. 
Referência: Processo Administrativo nº 0036741-78.2016.8.19.0000 - Julgamento 

em 16/10/2017 - Relator: Desembargador Adriano Celso Guimarães. Votação por 
unanimidade. 

 
Redação Anterior: 

 
Nº. 238 “Consideram-se protelatórios embargos de declaração opostos sem o 
recolhimento da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC”. 
Referência: Processo Administrativo nº 0014119-78.2011.8.19.0000. Julgamento 
em 30/05/2011. Relator: Desembargador Sidney Hartung. Votação unânime. 

 
Verbete Sumular 247 (Nova Redação): 

 
Nº. 247 ”A multa do artigo 1021 § 4º., do CPC, não exclui a sanção por litigância de 

má-fé”. 
Referência: Processo Administrativo nº 0036741-78.2016.8.19.0000 - Julgamento 
em 16/10/2017 - Relator: Desembargador Adriano Celso Guimarães. Votação por 
unanimidade. 

 
Redação Anterior: 

 
Nº. 247 “A multa do art. 557, § 2º, do CPC, não exclui a sanção por litigância de má-
fé”. 
Referência: Processo Administrativo nº 0024581-94.2011.8.19.0000. Julgamento 
em 18/07/2011. Relator: Desembargador José Carlos Schmidt Murta Ribeiro. 
Votação unânime. 

 
Verbete Sumular 270 (Nova Redação): 

 
Nº. 270 “O prazo do art. 523, do CPC, conta-se da ciência do advogado do 
executado acerca do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, 
apresentado pelo credor em execução definitiva”. 

 
Referência: Processo Administrativo nº 0036741-78.2016.8.19.0000 - Julgamento 

em 16/10/2017 - Relator: Desembargador Adriano Celso Guimarães. Votação por 
unanimidade. 

 



 

 
Redação Anterior: 

 
Nº. 270 “O prazo do art. 475-J, do CPC, conta-se da ciência do advogado do 
executado acerca da memória discriminada do cálculo exequendo, apresentada 
pelo credor em execução definitiva”. 

 
Referência: Processo Administrativo nº 0032033-58.2011.8.19.0000. Julgamento 
em 17/10/2011. Relator: Desembargadora Nilza Bitar. Votação unânime. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Órgão Especial arquiva acusação de calúnia feita por Garotinho 

 Empresas de energia, telefonia e bancos lideram queixas nos Juizados do Rio 

 TJRJ confirma transação penal com Justin Bieber 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 

 STF nega habeas corpus preventivo ao ex-presidente Lula 

 Ministro anula decisão do TCU que determinava ao Senac aplicação da Lei de 
Licitações 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Negado recurso que buscava invalidar testamento retificado 20 anos depois 

 Companheira tem direito à totalidade da herança na falta de filhos ou ascendentes 

 Cumprimento de medida socioeducativa até 21 anos é tema de repetitivo 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58816
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58814
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58815
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374437
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374450
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374450
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-recurso-que-buscava-invalidar-testamento-retificado-20-anos-depois
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Companheira-tem-direito-à-totalidade-da-herança-na-falta-de-filhos-ou-ascendentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cumprimento-de-medida-socioeducativa-até-21-anos-é-tema-de-repetitivo


 

 
 
 

 Mediação em escola vence na categoria juiz no Prêmio Conciliar é Legal 

 Comissão de Tecnologia debate aprimoramentos do Processo Judicial Eletrônico 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas 
 

Comunicamos que o quadro das Prevenções das Massas Falidas foi atualizado 
para retificação de MASSA FALIDA DE SATA SERVIÇOS AUXILIARES DE 
TRANSPORTE AÉREO S.A. 

 
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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0052220-77.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes - J. 03/04/2018 
e P. 05/04/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 55                   Divulgado em 04/04/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86402-projeto-de-mediacao-em-escola-vence-na-categoria-juiz-no-premio-conciliar-e-legal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86446-comissao-de-ti-debate-aprimoramentos-do-pje
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/30978/prev-massas-falidas.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004682DD736E0A0F269628F67502F31CC3BC5080124575A
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-55-2018.pdf


 

 

 Lei Federal nº 13.641, de 03/04/2018 - Altera a Lei nº 11.340, de 07/08/2006 (Lei 
Maria da Penha), para tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas de 
urgência. 

 

 Lei Federal nº 13.642, de 03/04/2018 - Altera a Lei nº 10.446, de 08/05/2002, para 
acrescentar atribuição à Polícia Federal no que concerne à investigação de crimes 
praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo 
misógino, definidos como aqueles que propagam o ódio ou a aversão às mulheres. 

 

 Lei Estadual nº 7.930, de 02/04/2018 - Dispõe sobre o uso do nome afetivo nos 
cadastros das instituições escolares, de saúde, cultura e lazer para crianças e 
adolescentes que estejam sob guarda de família adotiva. 

 

 Lei Estadual nº 7.933, de 02/04/2018 - Obriga as concessionárias de transportes de 
qualquer modal a informar em tempo real sobre interrupção de tráfego que vier a 
acontecer por qualquer causa. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Casal será indenizado por adulteração em imagens no vídeo do casamento 

 Palestra sobre adoção dirigida reúne especialistas na Emerj nesta sexta, dia 6 

 Abertas inscrições para o Banco de Servidores-Instrutores 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Íntegra do voto do relator no habeas corpus do ex-presidente Lula 

 Plenário decidirá se é constitucional aumento de pena para crime contra a honra de 
servidor público 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13641.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13642.htm
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2IyNGEyZGE1YTA3Nzg0N2MwMzI1NjRmNDAwNWQ0YmYyLzE2Yjc2ZTJkYTExYzE0YjE4MzI1ODI2NDAwNjMwMTM5P09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2IyNGEyZGE1YTA3Nzg0N2MwMzI1NjRmNDAwNWQ0YmYyL2YyY2NiMTFhNDE0MWExNjc4MzI1ODI2NDAwNjM5NzY4P09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58813
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/59003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58808
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374374
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374255
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374255


 

 

 TAM reduz indenização e terá de pagar R$ 600 mil por danos morais a esposa e filho 
de vítima do Airbus A-320 

 Suspensas ações que discutem necessidade de perícia em arma para aumento da 
pena em crime de roubo 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Depoimento especial: salas dedicadas chegam a tribunais de 24 estados 

 Constelação Familiar: no firmamento da Justiça em 16 Estados e no DF 

 CNJ barra nepotismo na sucessão de cartórios 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 
 
 

Revista Jurídica 
 

Publicação eletrônica disponibilizada no portal institucional do TJRJ, que objetiva 
proporcionar, à comunidade jurídica, uma visão geral de como se têm posicionado 
os Tribunais Estaduais e Cortes Superiores a respeito de temas específicos, 
selecionados pela equipe de Jurisprudência do Tribunal e abordados por um jurista 
convidado. 

 
Informamos a inclusão da Edição Nº 17, sob o tema NOVA GRAMÁTICA EM 
MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE, sendo 
Articulista o Excelentíssimo Desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0253975-28.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 21/02/2018 
- p. 26/02/2018 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/TAM-reduz-indenização-e-terá-de-pagar-R$-600-mil-por-danos-morais-a-esposa-e-filho-de-vítima-do-Airbus-A–320
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/TAM-reduz-indenização-e-terá-de-pagar-R$-600-mil-por-danos-morais-a-esposa-e-filho-de-vítima-do-Airbus-A–320
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensas-ações-que-discutem-necessidade-de-perícia-em-arma-para-aumento-da-pena-em-crime-de-roubo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensas-ações-que-discutem-necessidade-de-perícia-em-arma-para-aumento-da-pena-em-crime-de-roubo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86422-depoimento-especial-salas-dedicadas-chegam-a-tribunais-de-24-estados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86434-constelacao-familiar-no-firmamento-da-justica-em-16-estados-e-no-df
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86432-cnj-barra-nepotismo-na-sucessao-de-cartorios
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004896804202FC8C9458B62EC3CD00648EFC5074E1D5D14


 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 7 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 54                   Divulgado em 03/04/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Acusados da morte da juíza Patrícia Acioli voltam a júri popular 

 Decretada preventiva de acusados de matar delegado no Jacaré 

 Rio terá de indenizar passageiro baleado em ônibus 

 Órgão Especial define competência para periciar disco rígido apreendido no Vasco da 
Gama 

 Programa de Apadrinhamento constrói laços afetivos com crianças abrigadas em Nova 
Friburgo 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Aplicado rito abreviado em ADI contra lei que determina inserção de dados em 
documento de trânsito no RJ 

 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000007&Version=1.0.3.50
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-54-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58803
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374134
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=374134


 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Sexta Turma reconhece remição de pena por trabalho durante prisão domiciliar 

 Quarta Turma confirma indenização por danos morais ao ex-presidente Collor 

 Município terá de custear internação de adolescente em clínica para dependentes 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Coordenadorias da mulher se mobilizam por verba de tribunais 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Página da 1ª Vice-Presidência 
 

Atualizamos o link Estatística Distribuição da 1ª Vice-Presidência contendo número 
de processos distribuídos, comparativos de distribuições e lista nominal de 
distribuição. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0055653-89.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior - J. 
20/02/2018 e P. 23/02/2018 

 
 
 

(*) 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-reconhece-remição-de-pena-por-trabalho-durante-prisão-domiciliar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-confirma-indenização-por-danos-morais-ao-ex–presidente-Collor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Município-terá-de-custear-internação-de-adolescente-em-clínica-para-dependentes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86421-coordenadorias-estaduais-da-mulher-se-mobilizam-por-verba-de-tribunais
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004951E3A3D66212EB0A9A4B4017F358F5CC5074D335111


 

Boletim SEDIF nº 53                   Divulgado em 02/04/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7.927, de 27/03/2018 - Dispõe sobre a vedação de cadastro ou “lista 
negra” de consumidores que proponha ação judicial em face de fornecedores de 
produtos e serviços. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Quatro envolvidos na morte de filho de Carlinhos de Jesus irão a júri popular 

 Morte de turista na Rocinha: juiz nega habeas corpus para agentes de turismo 

 Folião que urinou em via pública tem multa cancelada 

 Inscrições para certificação de Mediador Judicial estão abertas até 20 de abril 

 Nova edição eletrônica da Revista Jurídica já está disponível 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 ADI que questiona novas regras do quociente eleitoral terá rito abreviado 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Reconhecido dano moral a paciente que não foi avisado do descredenciamento de 
hospital onde fazia hemodiálise 

 Causa de pedir não pode ser modificada após estabilização da lide 

 Negada concessão de prisão domiciliar a mãe acusada de crime violento 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-53-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/55877f1ad14a97c18325825e0061a27e
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58802
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58310
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373730
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecido-dano-moral-a-paciente-que-não-foi-avisado-do-descredenciamento-de-hospital-onde-fazia-hemodiálise
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecido-dano-moral-a-paciente-que-não-foi-avisado-do-descredenciamento-de-hospital-onde-fazia-hemodiálise
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Causa-de-pedir-não-pode-ser-modificada-após-estabilização-da-lide
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-concessão-de-prisão-domiciliar-a-mãe-acusada-de-crime-violento


 

 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ realiza 269ª Sessão Ordinária nesta terça-feira (03/04/2018) 
 
 
 

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 Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro. 

 
 

Foram inseridos os seguintes atos (publicados) no mês de março de 2018: 
 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 106, DE 28/03/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 105, DE 28/03/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 104, DE 26/03/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 102, DE 22/03/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 101, DE 16/03/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N.100, DE 15/03/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 98, DE 12/03/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 97, DE 09/03/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 96, DE 08/03/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 95, DE 07/03/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 94, DE 07/03/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 93, DE 06/03/2018 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 92, DE 05/03/2018 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86412-cnj-realiza-269-sessao-ordinaria-nesta-terca-feira-03-04
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208902&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208901&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208799&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208694&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208463&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208390&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208201&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208159&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208098&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208017&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=208019&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207976&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207910&integra=1


 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0065499-33.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves 
de Oliveira - J. 22/02/2018 e P. 23/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 52                   Divulgado em 28/03/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Medida Provisória nº 825, de 27/03/2018 - Abre crédito extraordinário, em favor da 
Presidência da República, no valor de R$ 1.200.000.000,00, para os fins que 
especifica (ações decorrentes da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro 
na área de Segurança Pública). 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Plantão Judiciário atende durante 24h no feriado da Semana Santa 

 Justiça determina a retirada no Facebook de informações falsas sobre Marielle 

 TJRJ dobra número de vagas para seleção de juiz leigo 
 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B806909E34F2566F1DB4692CA30BBB84C5074E4C5122
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-52-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv825.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58308
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58309


 

 
 
 

 Prazos processuais no STF ficam suspensos no feriado da Semana Santa 

 Mantido ato do TCU que determinou suspensão de pagamentos do BNDES a fundação 
de previdência 

 Ministro anula decisão que absolveu ex-promotor de Justiça acusado de homicídio 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Tribunal sem expediente nos dias 28, 29 e 30 de março 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Cartórios poderão oferecer serviço de mediação e conciliação judicial 

 Semana pela Paz em Casa: cresce o atendimento da Justiça à mulher 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 
 
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 

 
Atualizamos a página com as seguintes informações: 

 

 IRDR nº 0044882-86.2016.8.19.0000 - Relator: Desembargador Luciano 
Saboia Rinaldi de Carvalho 

 
AVISO TJ nº 20/2018: “(...) foi prorrogado o prazo de suspensão de todos os 
processos em curso no Estado do Rio de Janeiro que envolvam as mesmas 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373743
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373729
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373729
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373705
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tribunal-sem-expediente-nos-dias-28,-29-e-30-de-março
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86416-cartorios-poderao-oferecer-servico-de-mediacao-e-conciliacao-judicial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86414-semana-pela-paz-em-casa-cresce-percentual-de-prestacao-jurisdicional


 

questões jurídicas relacionadas ao "Adicional de Desempenho Funcional" 
instituído pela Lei Municipal nº 478/2012 aos servidores públicos do 
Município de São Gonçalo, até o julgamento final do IRDR, que já se 
encontra aguardando pauta para julgamento, (...)” 

 

 IRDR nº 0053455-79.2017.8.19.0000 - Relator: Desembargador Rogerio de 
Oliveira Souza 

 
AVISO TJ 19/2018: “(...) foi revogada a decisão de sobrestamento dos 
processos em curso neste Estado que envolvam a questão relativa "à 
competência das Varas Fazendas Pública ou dos Juizados Especiais 
Fazendários que versam sobre o pedido de restituição do indébito referente 
ao auxílio moradia, a fim da adoção da seguinte tese: Órgão competente da 
Justiça comum estadual (Juizados Especiais Fazendários ou Juízos 
Fazendário) para o processamento e julgamento das ações que buscam a 
devolução de valores indevidamente descontados de Policiais e Bombeiros 
Militares, a título de imposto de renda incidente sobre a verba denominada 
auxílio moradia", a fim de que tenham o seu regular prosseguimento, (...)” 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0248055-68.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Carlos Eduardo Freire Roboredo - J. 
22/02/2018 e P: 27/02/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 04 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E290DF4E0294B12F79C34C3757827AA9C5074F5E5163
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000004&Version=1.0.3.50


 

Boletim SEDIF nº 51                   Divulgado em 27/03/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.640, de 26/03/2018 - Altera a Lei nº 12.587, de 03/01/2012, para 
regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Tribunal de Justiça do Rio promove 18 novos juízes 
 Lei que obriga prédios não residenciais a terem ascensoristas é julgada inconstitucional 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Relator julga prejudicada ação contra obrigatoriedade de bíblias em bibliotecas do RJ 

 Convocada audiência pública em ação que discute descriminalização do aborto até 
12ª semana de gestação 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Primeira Seção fixa teses sobre correção e juros em condenações judiciais contra 
Fazenda Pública 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-51-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13640.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58305
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58306
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373548
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373569
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373569
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-fixa-teses-sobre-correção-e-juros-em-condenações-judiciais-contra-Fazenda-Pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-fixa-teses-sobre-correção-e-juros-em-condenações-judiciais-contra-Fazenda-Pública


 

 
 

 Violência contra mulher é combatida com parceiros da Justiça 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Coletânea de Atos Judiciais e Extrajudiciais do PJERJ 

 
Compilação de normas por temas de interesses dos Núcleos Regionais da CGJ, 
organizada a partir de pesquisa desenvolvida pelo M.M. Dr. Juiz de Direito Fabio 
Porto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0006442-26.2015.8.19.0042 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - J. 16/02/2018 
e P. 20/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 50                   Divulgado em 26/03/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7.925, de 22/03/2018 - Concede anistia administrativa a policiais 
civis, policiais militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e 
administração penitenciária e agentes socioeducativos em razão dos movimentos 
reivindicatórios ocorridos de fevereiro a março de 2017. 

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86390-violencia-contra-mulher-e-combatida-com-parceiros-da-justica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004935AC7B29F8FBDA91F46B4F1CD6A0862C5074B2B640E
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-50-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9aa498a41612f73383258248005b692a


 

 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Decisão que suspendeu direito político de acionistas da Oi é mantida pelo TJRJ 

 Sete envolvidos na morte de torcedor do Botafogo vão a júri popular 

 Juiz mantém prisão preventiva de dentista acusado de matar grávida 

 CCMJ disponibiliza online documentos históricos da Justiça 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Liminar suspende novas regras sobre incidência do ISS de planos de saúde e 
atividades financeiras 

 Ministro pede informações para análise de liminar contra norma do TSE sobre 
autofinanciamento eleitoral 

 Cassada decisão que determinou o pagamento de 13,23% aos servidores do STJ 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Previsão contratual de coparticipação sobre valor de próteses cirúrgicas não é abusiva 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Coletânea de Atos Judiciais e Extrajudiciais do PJERJ 

 
Compilação de normas por temas de interesses dos Núcleos Regionais da CGJ, 
organizada a partir de pesquisa desenvolvida pelo M.M. Dr. Juiz de Direito Fabio 
Porto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58304
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57810
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373431
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373431
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373403
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373403
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373343
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Previsão-contratual-de-coparticipação-sobre-valor-de-próteses-cirúrgicas-não-é-abusiva


 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0005150-68.2012.8.19.0023 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - J. 21/02/2018 e 
P. 26/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 49                   Divulgado em 23/03/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Decretada a prisão de 35 acusados de tráfico em Nova Friburgo 

 TJRJ abre processo seletivo para 50 vagas temporárias de juiz leigo 

 Justiça condena responsáveis pela morte de Lúcio da Nevada 

 Esaj forma primeira turma em Gestão de Pessoas do Poder Judiciário do Rio 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF concede salvo-conduto ao ex-presidente Lula até julgamento final de habeas 
corpus 

 ADI contra exigência de consulta a povos indígenas para execução de obras públicas 
terá rito abreviado 

 STF julga inconstitucional norma que permitia doações eleitorais anônimas 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CC05028721CEDB9AED37F887B3FD1E94C5074E1D3355
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-49-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58010
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58009
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58008
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373249
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373249
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373240
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373240
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373215


 

 Filhos de paciente que morreu após receber medicamento vedado serão indenizados 
em 300 salários mínimos 

 Terceira Turma isenta supermercado de responder por roubo em estacionamento 
público 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Cadastro Nacional já registra mais de 82 mil presos 

 Priorização do 1º grau segue firme na pauta do CNJ 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 
 

Visualize as novas iniciais inseridas no Banco: 
 

 0023169-81.2018.8.19.0001 - Autor: Ministério Público. Réu: Palmares 

Administradora de Imóveis Ltda. 
Assunto: Administração de condomínio edilício. Cobrança de taxa de administração 
em dobro no último mês de cada ano. Prática abusiva. 

 0023145-53.2018.8.19.0001 - Autor: Ministério Público. Réu: Marva 
Administração de Imóveis Ltda. 

Assunto: Administração de condomínio edilício. Cobrança de taxa de 

administração em dobro no último mês de cada ano. Prática abusiva 

 0022478-67.2018.8.19.0001 - Autor: Ministério Público. Réu: Município do 
Rio de Janeiro. Assunto: IPTU. Ajuste e atualização da fórmula do valor 

venal dos imóveis, além da modificação das alíquotas e da política de 
concessão de isenções e anistias. Inconstitucionalidade. Causa de pedir. 
Caráter incidental. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Filhos-de-paciente-que-morreu-após-receber-medicamento-vedado-serão-indenizados-em-300-salários-mínimos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Filhos-de-paciente-que-morreu-após-receber-medicamento-vedado-serão-indenizados-em-300-salários-mínimos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-isenta-supermercado-de-responder-por-roubo-em-estacionamento-público
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-isenta-supermercado-de-responder-por-roubo-em-estacionamento-público
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86385-cadastro-nacional-ja-registra-mais-de-82-mil-presos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86387-priorizacao-do-1-grau-segue-firme-na-pauta-do-cnj


 

 

 0071156-53.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior - j.: 
27/02/2018 - p.: 01/03/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 48                   Divulgado em 22/03/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.319, de 21/03/2018 - Institui o Sistema Nacional para a 
Transformação Digital e estabelece a governança para a implantação da Estratégia 
Brasileira para a Transformação Digital. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Acusada de ordenar a morte do milionário Rene Senna tem recurso negado 

 Tribunal de Justiça manifesta total apoio ao Dia Internacional da Síndrome de Down 

 Justiça mais humanizada é pauta da Oficina de Pais e Filhos 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Suspenso julgamento de norma que permite doações eleitorais anônimas 

 Ministro remete ações sobre auxílio-moradia à Câmara de Conciliação da Administração 
Federal 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BEC078E0BB0041F782B75082FF68529AC507514C2517
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-48-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9319.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58007
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57808
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58006
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373073
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373049
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=373049


 

 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Cliente não sofre dano moral pela suspensão parcial do atendimento em agência 
bancária atingida por explosivos 

 Prescrição em acidente que vitimou usuária do transporte público é regulada pelo CDC 

 Corte Especial atende pedido do MPF e arquiva inquérito contra governador do Rio 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Vistoria do CNJ identifica penitenciárias femininas modelo no Brasil 

 Fórum Nacional da Saúde discute implantação de curso a distância 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

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 

Contratos 

Imóvel em Construção - Atraso na Entrega 
Instituição Financeira - Fraude de Terceiros 
Plano de Saúde - Mudança de Faixa Etária 
Seguro de Veículo - Questionário de Avaliação 
Superendividamento 

 
Fato do Produto ou Serviço 

Acidente de Consumo 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cliente-não-sofre-dano-moral-pela-suspensão-parcial-do-atendimento-em-agência-bancária-atingida-por-explosivos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cliente-não-sofre-dano-moral-pela-suspensão-parcial-do-atendimento-em-agência-bancária-atingida-por-explosivos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prescrição-em-acidente-que-vitimou-usuária-do-transporte-público-é-regulada-pelo-CDC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-atende-pedido-do-MPF-e-arquiva-inquérito-contra-governador-do-Rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86378-vistoria-do-cnj-identifica-penitenciarias-femininas-modelo-no-brasil
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86379-forum-nacional-da-saude-discute-implantacao-de-curso-a-distancia
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/imovel-construcao-atraso-entrega.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/instituicao-financeira-fraude-terceiros.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/plano-saude-faixa-etaria.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/superendividamento.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente-consumo.pdf


 

Consumidor por Equiparação 
 

Relação de Consumo 
Empresas Aéreas - Extravio, Violação e Furto de Bagagens 
Jazigo Perpétuo 
Venda de Produto Impróprio para Consumo 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0289991-15.2011.8.19.0001 - Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira - j. 
20/03/2018 e 22/03/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 47                   Divulgado em 21/03/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.315, de 20/03/2018 - Regulamenta a Lei nº 11.762, de 
01/08/2008, que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas 
imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. 

 

 Lei Estadual nº 7924, de 20/03/2018 - Dispõe sobre sistema de transparência na 
distribuição de vagas na educação pública do estado do rio de janeiro, e dá outras 
providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/consumidor-equiparacao.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/empresas-aereas-extravio-violacao-furto-bagagens.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/jazigo-perpetuo-relacao-consumo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/venda-produto-improprio-consumo.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047EEB44D6AF358148A59CAB4C43F3A8D0C5075D5E5262
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-47-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9315.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9aa498a41612f73383258248005b692a


 

 20ª Câmara Cível do TJ mantém multas à administradora de cartões de crédito 

 Rio terá de criar áreas para embarque e desembarque de pessoas com necessidade 
especial 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantido ato do CNJ que alterou contagem de títulos em concurso para cartórios no RJ 

 Ministro nega HC impetrado em favor de presos após condenação em segunda 
instância 

 Ministro rejeita recurso contra acórdão do julgamento de ações sobre execução 
provisória da pena 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Suspeita de abuso na administração dos bens autoriza filho a exigir prestação de 
contas dos pais 

 Credores do Grupo Daslu não conseguem impedir recuperação judicial 

 Suspensas ações que discutem fornecimento de remédio importado não registrado 
na Anvisa 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Juiz do trabalho não pode suspender férias para fazer cursos 

 Marielle: CNJ abre procedimento para investigar manifestações de desembargadora 

 Pena de disponibilidade a magistrado não implica vacância do cargo 
 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57807
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57805
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57805
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372935
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372874
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372874
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372937
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372937
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspeita-de-abuso-na-administração-dos-bens-autoriza-filho-a-exigir-prestação-de-contas-dos-pais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspeita-de-abuso-na-administração-dos-bens-autoriza-filho-a-exigir-prestação-de-contas-dos-pais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Credores-do-Grupo-Daslu-não-conseguem-impedir-recuperação-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensas-ações-que-discutem-fornecimento-de-remédio-importado-não-registrado-na-Anvisa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensas-ações-que-discutem-fornecimento-de-remédio-importado-não-registrado-na-Anvisa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86374-juiz-do-trabalho-nao-pode-suspender-ferias-para-fazer-cursos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86376-marielle-cnj-abre-processo-para-investigar-manifestacoes-de-desembargadora
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86372-pena-de-disponibilidade-a-magistrado-nao-implica-vacancia-do-cargo


 

 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 
 

Atualizamos o link de inconstitucionalidades indicadas para divulgar os processos 
abaixo: 

 

 0000744-73.2012.8.19.0000 - Relator: Des. Otavio Rodrigues - 

“Representação de Inconstitucionalidade por omissão. Cabimento da 
medida. Art. 3º da Emenda n° 23/2011 à Lei Orgânica Municipal. As 
alterações das alíneas “c” e “e” do inciso II do art. 71 da LOM suprimiram 
matérias de iniciativa privativa do Sr. Prefeito, Chefe do Executivo. Foram 
retiradas da iniciativa projetos de lei que versavam sobre a concessão de 
subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, aumentavam a despesa 
pública e, também, a supressão quanto à operação de crédito e dívida 
pública, políticas, planos e programas municipais, locais e setoriais de 
desenvolvimento (...)” Ofício nº 680/2018-SETOE-SECIV 

 

 0065933-56.2016.8.19.0000 - Relator: Des. Nagib Slaibi Filho - Relator 

designado: Desembargador Claudio de Mello Tavares - “DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 
5956/2015, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO, ATRAVÉS DE SEUS ÓRGÃOS, A PROMOVER 
CAMPANHAS PERMANENTES DE DIVULGAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
ADEQUADAS PARA A PRÁTICA DA PESCA EM PEDRA, SINALIZANDO 
OS LOCAIS COM PLACAS INDICATIVAS (...)” Ofício nº 657/2018-SETOE-
SECIV 

 

 0005096-40.2013.8.19.0000 - Relator: Des. Luiz Zveiter - REPRESENTAÇÃO 

POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1868/2011, DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRAS DE MACACU, A QUAL AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE 
PESSOAL, POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATUAR NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DIRETA DO REFERIDO MUNICÍPIO, PARA AS FUNÇÕES DE 
ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO FLORESTAL, BIÓLOGO, 
MOTORISTA E ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, SEM 
CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE ATENDER À NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA E AO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (...)” Ofício nº 
638/2018-SETOE-SECIV 

 



 

 0064875-60.2013.8.19.0000 - Des. Gizelda Leitão Teixeira - 

“REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4055/2005 
do Município do Rio de Janeiro: concede desconto no IPTU para empresas e 
entidades privadas que aceitem como estagiários alunos da rede pública 
municipal e dá outras providências. Alegada afronta ao princípio da 
legalidade estrita em matéria de benefício fiscal; ao princípio da Separação 
de Poderes; ao princípio da Segurança Jurídica (porque ausente estudo 
prévio de impacto fiscal à concessão de benefícios fiscais e ausência de rol 
taxativo de beneficiários do incentivo fiscal) (...) Ofício nº 557/2018-SETOE-
SECIV 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

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). 

 

Nº do processo Relator Legislação Ementa 

 
0066317-19.2016.8.19.0000 

Des. 
Otávio 
Rodrigues 

 
Lei 
Municipal 
de Bom 
Jesus de 
Itabapoana 
nº 
965/2011 e 
Lei 
Municipal 
nº 
1.241/2016 

Representação por 
Inconstitucionalidade. 
Dúvidas sobre a 
constitucionalidade da Lei 
Municipal nº 965/2011 e da 
Lei Municipal nº 1.241/2016, 
que alterou a primeira, do 
Município de Bom Jesus do 
Itabapoana. PROCEDENTE, 

para declarar inconstitucional 
a Lei nº Lei Municipal nº 
965/2011 e a Lei Municipal 
nº 1.241/2016, que alterou a 
primeira, do Município de 
Bom Jesus do Itabapoana - 
RJ, por ofensa ao art. 209, 
da Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro. Parecer do 
Ministério Público nessa 
direção. REPRESENTAÇÃO 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000481BFE00F86155AB7C5655ADB049224CAC50709490B44


 

QUE SE JULGA 
PROCEDENT E. 

Íntegra da Declaração de 
Voto 

 
0060861-25.2015.8.19.0000 
 

Des. 
Gabriel de 
Oliveira 
Zefiro 

Lei 
Compleme
ntar do 
Município 
do Rio de 
Janeiro nº 
121, de 
20/06/2012 

AGRAVO REGIMENTAL 
INTERPOSTO CONTRA 
DECISÃO QUE REJEITOU 
PEDIDO LIMINAR EM SEDE 
DE REPRESENTAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE
. DECISÃO QUE NÃO 
MERECE REFORMA. A 
AUSÊNCIA DE PERICULUM 
IN MORA IMPEDE O 
DEFERIMENTO DO PLEITO 
CAUTELAR. RECURSO 
CONHECIDO E 
DESPOVIDO. 
 
Íntegra do Despacho 
Requisição de Informações 

 
0048411-21.2013.8.19.0000 

Des. 
Antonio 
Eduardo 
Ferreira 
Duarte 

 
Lei nº 
2.123/2009 
e artigo 9º, 
parágrafo 
único, da 
Lei 
1.016/1990, 
ambas do 
município 
de Itaboraí 

Constitucional. 
Administrativo. Processual 
Civil. Representação por 
Inconstitucionalidade, 
formulada pelo Prefeito do 
Município de Itaboraí, tendo 
no polo passivo o Presidente 
da Câmara de Vereadores, 
com relação à Lei 
2.123/2009 que acrescentou 
o parágrafo único ao artigo 
9º da Lei 1.016/1990, no 
sentido de estender 
gratificação de produtividade, 
concedida pelo pretérito 
Diploma aos fiscais de 
tributos da urbe, aos fiscais 
de outras categorias, e com 
atribuições assemelhadas. 
Alegação de afronta à Carta 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004444011F1E1887DC46E0457397197DC28C5070F4A4F2F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004444011F1E1887DC46E0457397197DC28C5070F4A4F2F
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041EAC221D82EF6DF46FCBDAC70F4FC311C5043F485623
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000401CF1E155A723A18DEA3F22D945BA5E8C50435061864
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000401CF1E155A723A18DEA3F22D945BA5E8C50435061864
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DA5A5340C990FA412583E4B60E81683AC503264D3538


 

Fluminense, esta na 
obediência à Carta da 
República, e orientando a Lei 
Orgânica da comuna, pelo 
princípio da simetria. 
Requerimentos de 
participação na demanda, 
em qualidades de amicus 
curiae, indeferidos pelo 
Relator originário; o que foi 
mantido por este Superior 
Colegiado em sede de 
agravo interno. Liminar não 
concedida por este Relator. 
Manifestações da 
Procuradoria Geral do 
Estado, no abono parcial dos 
termos vestibulares, e da 
Procuradoria Geral de 
Justiça, no abono total. 
Concordância para com o 
MP, salvo no que vai adiante 
acerca da modulação dos 
efeitos. Mensagem do então 
Chefe do Executivo; da qual 
se alheava tal extensão; mas 
que surgiu por emenda da 
edilidade, na abrangência de 
outros fiscais com diferentes 
tarefas. Artigo 112, § 1º, II, 
“a”, da Carta Fluminense, no 
estatuir que a criação de 
cargos, funções ou 
empregos públicos na 
administração direta e 
autárquica do Poder 
Executivo ou aumento de 
sua remuneração, se situe 
na competência exclusiva do 
Governador. Inciso I, do § 1º, 
do artigo 213, condicionando 



 

qualquer vantagem ou 
aumento de remuneração, à 
prévia dotação orçamentária 
que seja suficiente para 
atender às projeções de 
despesa de pessoal ou 
acréscimos consequentes. 
Definição, pelo artigo 7º, dos 
Poderes, na independência e 
harmonia recíproca. 
Determinação, pelo artigo 
345, que fixa normas 
genéricas sobre a 
organização municipal, no 
sentido da simetria das leis 
orgânicas comunais para 
com a referida Carta, que, 
por seu turno, é simétrica 
para com a Carta da 
República. Federalismo 
mitigado e de colaboração, 
adotado no Brasil em maior 
ou menor dimensão, desde a 
Constituição de 1891, até o 
Pacto Político hodierno. 
Inconstitucionalidade formal, 
por invasão do Legislativo 
local no espaço de 
competência do Executivo, e 
também material, na ofensa 
ao citado dogma republicano 
nacional da separação e 
harmonia dos Poderes. 
Circunstância, alegada por 
fiscais de outras categorias, 
de serem beneficiados por 
conta da Lei 1.472/1997, que 
se vê estranha a este feito; 
cabendo a eles, pelas vias 
próprias, e perante o Juízo 
Fazendário da Comarca, 



 

defender o direito que dizem 
ter. Incidência do artigo 108, 
§ 2º, do Regimento Interno 
deste Pretório, na 
modalidade da declaração 
que se faz; isto é; gerando 
efeitos ex tunc; eis que os 
mesmos são os decorrentes 
de tal declaração, sendo 
excepcionais os efeitos ex 
nunc; aqui, inadequados. 
Procedência do pedido, em 
se declarando a 
inconstitucionalidade das 
normas comunais em 
berlinda, com os efeitos 
descritos acima. Votos 
vencidos. 

 
0065933-56.2016.8.19.0000 

Des. 
Nagib 
Slaibi 
Filho 
 
Designado 
relator 
para o 
Acórdão 
Des. 
Claudio de 
Mello 
Tavares 

Artigo 2º da 
Lei do 
Município 
do Estado 
do Rio de 
Janeiro nº 
5.956, de 
16 de 
setembro 
de 2015 

DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE
. ARTIGO 2º DA LEI 
MUNICIPAL Nº 5.956/2015, 
DE INICIATIVA PARLA-
MENTAR, QUE AUTORIZA 
O PODER EXECUTIVO, 
ATRAVÉS DE SEUS 
ÓRGÃOS, A PROMOVER 
CAMPA-NHAS 
PERMANENTES DE 
DIVULGAÇÃO DAS CONDI-
ÇÕES ADEQUADAS PARA 
A PRÁTICA DA PESCA EM 
PEDRA, SINALIZANDO OS 
LOCAIS COM PLACAS 
INDI-CATIVAS. 
INTERFERÊNCIA DO 
LEGISLATIVO NA OR-
GANIZAÇÃO E NO 
FUNCIONAMENTO DA 
ADMINIS-TRAÇÃO EM 
AFRONTA AO ARTIGO 145, 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CEB668FA505A6F0CCA71898500202466C5071C443D02


 

INCISO VI, “a”, DA 
CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO. LEI MERAMENTE 
AU-TORIZATIVA. 
DESPICIENDA A 
AUTORIZAÇÃO DO LE-
GISLATIVO PARA A 
PRÁTICA PELO PODER 
EXECUTI-VO DE ATOS 
TIPICAMENTE 
ADMINISTRATIVOS. INGE-
RÊNCIA INDEVIDA NA 
ESFERA DE 
COMPETÊNCIA EX-
CLUSIVA DO PODER 
EXECUTIVO. VIOLAÇÃO, 
TAM-BÉM, AO PRINCÍPIO 
DA SEPARAÇÃO DOS 
PODERES. 
INCONSTITUCIONALIDADE 
RECONHECIDA. PROCE-
DÊNCIA DO PEDIDO. 

 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 06 
Ementário das Turmas Recursais nº 02 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 46                   Divulgado em 20/03/2018 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000006&Version=1.0.3.50
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2018000002&Version=1.0.3.50
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-46-2018.pdf


 

 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7917, de 16/03/2018 - Dispõe sobre a permanência de preso 
provisório nas unidades do sistema penitenciário estadual e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7916, de 16/03/2018 - Regulamenta no Estado do Rio de Janeiro a 
idade do idoso. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Tribunal do Júri condena homem por tentativa de feminicídio 

 Solução de conflitos de família será tema de debate na Emerj 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Rejeitado HC que pedia encerramento de ação penal contra juiz acusado de trabalho 
escravo 

 Extinta ADI que questionava lei sobre o trem-bala no trecho RJ-SP 

 Rejeitado HC impetrado por defesa de agropecuarista preso por tráfico internacional 
de drogas 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Mantida indenização para idoso que caiu em calçada molhada em frente a posto de 
gasolina 

 Chandon francesa não consegue impedir uso de nome por danceteria de Florianópolis 

 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e7b9c83e89f72e39832582510062653a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/01fa4b86e3786c678325825600628d66
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57902
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57803
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372798
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372798
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372741
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372739
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372739
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-para-idoso-que-caiu-em-calçada-molhada-em-frente-a-posto-de-gasolina
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-para-idoso-que-caiu-em-calçada-molhada-em-frente-a-posto-de-gasolina
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Chandon-francesa-não-consegue-impedir-uso-de-nome-por-danceteria-de-Florianópolis


 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Justiça Restaurativa: primeiro curso nacional reúne 87 juízes 

 Violência doméstica: Justiça pela Paz em Casa triplica atendimentos 

 Cármen Lúcia no 8º Fórum Mundial da Água: “somos todos responsáveis” 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Prevenções das Massas Falidas - 1ª Vice-Presidência 

 
Comunicamos as seguintes atualizações do quadro de Prevenções das Massas Falidas: 

 

 BLOCH EDITORES S A (MASSA FALIDA) - 0017910-55.2011.8.19.0000 - 3ª 
Câmara Cível - Desembargador Mário Assis Gonçalves 

 

 COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL INGA (MASSA FALIDA) 
0001552-26.2000.8.19.0024 - 2ª Câmara Cível - Desembargador Alexandre 
Freitas Câmara 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0055795-93.2017.8.19.0000 - Rel.: Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 14/03/2018, p. 
16/03/2018 

 
 
 

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

 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86366-justica-restaurativa-primeiro-curso-nacional-reune-87-juizes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86364-violencia-contra-a-mulher-justica-pela-paz-em-casa-triplica-atendimentos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86365-carmen-lucia-no-8-forum-mundial-da-agua-somos-todos-responsaveis
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=00046A390E04564176DF7294FB635870C589C5075A411437


 

 
 

Boletim SEDIF nº 45                   Divulgado em 19/03/2018 
 
 
 

COMUNICADO - Súmula STJ 
 

Terceira Seção aprova súmula sobre maioridade penal 

 
A Terceira Seção aprovou uma nova súmula, de número 605, sobre apuração de 
ato infracional e aplicação de medida socioeducativa em relação a pessoa que 
atinge a maioridade. O colegiado reúne os ministros das turmas especializadas em 
direito penal do STJ (Quinta e Sexta Turmas) e é o órgão responsável pela 
aprovação dos enunciados sumulares nesse ramo do direito. 

 
A súmula é o resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e serve para 
a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do tribunal. 

 
Confira o enunciado 

 
Súmula 605: “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de 

ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive 
na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.” 

 
O enunciado será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, por três vezes, em 

datas próximas, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ. 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 'O advogado jamais será alijado', afirma presidente do TJRJ em reunião com OAB/RJ 

 Cidadania: Justiça Itinerante atende moradores da Vila Kennedy 

 Violência doméstica: especialistas debatem atuação de grupos reflexivos para homens 
e mulheres 

 Ativismo judicial e crise de representatividade são tema de debate na Emerj 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-45-2018.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Terceira-Se%C3%A7%C3%A3o-aprova-s%C3%BAmula-sobre-maioridade-penal
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/58002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57802


 

NOTÍCIAS STF* 
 
 

 ADI contra decreto que determinou intervenção federal no RJ terá rito abreviado 

 Negado habeas corpus a acusado de transmitir vírus HIV intencionalmente para vítimas 

 ADI contra decreto que determinou intervenção federal no RJ terá rito abreviado 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Para Quinta Turma, prova com material genético descartado é legal mesmo sem 
consentimento do investigado 

 Terceira Turma rejeita desconstituição de assembleia realizada quase 20 anos antes da 
propositura da ação 

 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas 

 
Atualizamos a página com as seguintes informações: 

 

 IRDR nº 0053455-79.2017.8.19.0000 - Decisão publicada em 14/03/2018: 
"(...) A fim de evitar prejuízo as partes dos processos que tratem da mesma 
matéria, revogo a decisão de sobrestamento dos processos pertinentes, a 
fim de que tenham o seu regular prosseguimento.(...)" 

 

 IRDR nº 0044882-86.2016.8.19.0000 - Decisão publicada em 15/03/2018: 
"(...) com fulcro no parágrafo único do artigo 980 do CPC/2015, prorrogo o 
prazo de suspensão de todos os processos em curso que envolvam as 
mesmas questões jurídicas (...)" 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372604
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372565
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372604
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Quinta-Turma,-prova-com-material-genético-descartado-é-legal-mesmo-sem-consentimento-do-investigado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Quinta-Turma,-prova-com-material-genético-descartado-é-legal-mesmo-sem-consentimento-do-investigado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-rejeita-desconstituição-de-assembleia-realizada-quase-20-anos-antes-da-propositura-da-ação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-rejeita-desconstituição-de-assembleia-realizada-quase-20-anos-antes-da-propositura-da-ação
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201729100043
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201629100072


 

 
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. 

 

Nº do processo Relator Legislação Ementa 

 
0044305-11.2016.8.19.0000 

 
Des. 
Antonio 
Eduardo 
Ferreira 
Duarte 

 
Lei nº 
5.961/2015. 
Município 
do Rio de 
Janeiro 

 
“DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI Nº 5.961/2015. 
MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO. MATÉRIA DE 
INICIATIVA DO CHEFE DO 
EXECUTIVO. 
PROCEDÊNCIA DO 
PEDIDO. 
A Lei nº 5.961/2015, do 
Município do Rio de Janeiro, 
“dispõe sobre expedição de 
notificação de autuação de 
infração de trânsito e outras 
providências”. 
A legislação questionada 
viola o texto da Constituição 
Estadual ao impor a 
ingerência de um Poder 
sobre o outro, de forma que 
deve ser declarada 
inconstitucional por violação 
aos arts. 7º e 112, §1º, inciso 
II “d” e 145, VI, todos da 
Constituição Estadual. 
Diante de todo esse quadro, 
sem dúvida procede a 
presente Direta de 
Inconstitucionalidade, uma 
vez que evidente se mostram 
os vícios atribuídos à norma 
em questão e que lhe retira a 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600700165


 

validade.” 

Íntegra do Acórdão de 
24/10/2017. 

 
0025265-14.2014.8.19.0000 

Des. 
Milton 
Fernandes 
de Souza 

 
Artigo 14 
da Lei nº 
3140/2013 
do 
Município 
de Itaguaí, 

 
Direito Constitucional. Ação 
Direta de 
Inconstitucionalidade. Lei nº 
3140/2013 do Município de 
Itaguaí, artigo 14. 
A Lei confere aos 
Procuradores Municipais as 
prerrogativas constantes dos 
arts. 22 e 23 da Lei nº 
8.906/1994 (Estatuto da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil), permitindo-lhes 
auferir honorários de 
sucumbência no exercício da 
representação daquele 
Município. 
O Supremo Tribunal Federal 
já se manifestou no sentido 
de que enquanto não 
sobrevier a lei formal, de 
iniciativa conjunta dos 
Presidentes da República, da 
Câmara dos Deputados, do 
Senado Federal e do 
Supremo Tribunal Federal 
(CF, art. 48, XV), destinada a 
fixar o subsídio devido aos 
Ministros da Suprema Corte, 
continuarão a prevalecer os 
tetos remuneratórios 
estabelecidos, 
individualmente, para cada 
um dos Poderes da 
República (CF, art. 37, XI, na 
redação anterior à 
promulgação da EC 19/98), 
excluídas, em consequência, 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004860B25B6E16BDA13DCCFEF000D47262CC50714274D48
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004860B25B6E16BDA13DCCFEF000D47262CC50714274D48
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201400700040


 

de tais limitações, as 
vantagens de caráter pessoal 
(RTJ 173/662), prevalecendo, 
desse modo, a doutrina 
consagrada no julgamento da 
ADI 14/DF (RTJ 130/475), até 
que seja instituído o valor do 
subsídio dos Juízes do 
Supremo Tribunal Federal. 
Este Tribunal em diversos 
julgados julgou procedente 
pedidos sobre o mesmo 
tema, portanto, com a 
ressalva do entendimento 
pessoal deste relator pela 
constitucionalidade da Lei, 
por disciplina judiciária, 
seguindo os reiterados 
precedentes deste Tribunal 
de Justiça, a lei deve ser 
declarada inconstitucional. 
Precedentes: Representação 
de Inconstitucionalidade nº 
0056613-21.2012.8.19.0000 
da Lei nº 1.331/2002, do 
Município de Paraty, em que 
foi relator o Desembargador 
Ademir Paulo Pimentel e 
Representação de 
Inconstitucionalidade nº 
0021143-55.2014.8.19.0000, 
tendo como Relator o Des. 
Luiz Fernando Ribeiro de 
Carvalho. 
Procedência da ação. 

Íntegra do Acórdão de 
22/03/2016 

 
0066114-57.2016.8.19.0000 

Des. 
Otavio 
Rodrigues 

 
Lei nº 
5.848/2015. 
- Capítulo I 

 
Representação por 
Inconstitucionalidade Parcial 
da Lei nº 5.848/2015. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000458CECE0C873FBAF4A360A17A4C1DB451C5045C082212
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000458CECE0C873FBAF4A360A17A4C1DB451C5045C082212
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700700014


 

e do artigo 
5º-, do 
Município 
do Rio de 
Janeiro 

Dúvidas sobre a 
constitucionalidade do 
Capítulo I e do artigo 5º da 
Lei nº 5.848, de 30 de março 
de 2015, do Município do Rio 
de Janeiro. P R O C E D E N 
T E, para declarar 
inconstitucionais o Capítulo I 
(arts. 1º e 2º) e o artigo 5º da 
Lei nº 5.848/2015, do 
Município do Rio de Janeiro, 
por ofensa ao art. 2º da 
Constituição da República e 
arts. 7º e 145, VI, “a”, da 
Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro. Parecer do 
Ministério Público nessa 
direção. R E P R E S E N T A 
Ç Ã O Q U E S E J U L G A P 
R O C E D E N T E. 

 
0064685-60.2013.8.19.0000 

Des. 
Gizelda 
Leitão 
Teixeira 

 
Lei nº 
4.055/2005 
do 
Município 
do Rio de 
Janeiro 

 
REPRESENTAÇÃO POR 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI Nº4.055/2005 do 
Município do Rio de 
Janeiro: concede desconto 
no IPTU para empresas e 
entidades privadas que 
aceitem como estagiários 
alunos da rede pública 
municipal e dá outras 
providências. Alegada 
afronta ao princípio da 
legalidade estrita em 
matéria de benefício fiscal; 
ao princípio da Separação 
de Poderes; ao princípio da 
Segurança Jurídica (porque 
ausente estudo prévio de 
impacto fiscal à concessão 
de benefícios fiscais e 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201300700112


 

ausência de rol taxativo de 
beneficiários do incentivo 
fiscal). Nesse contexto, ao 
delegar poderes para o 
Chefe do Poder Executivo 
local editar norma 
administrativa para reduzir 
alíquota do IPTU, a norma 
de lei municipal ultrapassa 
o limite do poder de 
delegação legislativa, 
delega poder indelegável, 
afronta o princípio da 
legalidade estrita e 
desarmoniza-se com o 
ordenamento 
constitucional. Cabe à Lei 
Orçamentária prever o 
impacto orçamentário - art. 
209 §6º da Constituição 
Estadual do Rio de Janeiro. 
Demonstrada ofensa ao 
princípio da Estrita 
Legalidade Tributária. 
REPRESENTAÇÃO 
PROCEDENTE. 
Íntegra do Acórdão de 
12/11/2014. 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 44                   Divulgado em 16/03/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000433B6B42CADB1D8A70FA6648706E5C1A1C503393D2809
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000433B6B42CADB1D8A70FA6648706E5C1A1C503393D2809
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-44-2018.pdf


 

 
 

 Decreto nº 9.308, de 15/03/2018 - Dispõe sobre a definição das metas compulsórias 
anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a 
comercialização de combustíveis de que trata a Lei nº 13.576, de 26/12/2017. 

 

 Decreto nº 9.310, de 15/03/2018 - Institui as normas gerais e os procedimentos 
aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana e estabelece os procedimentos para a 
avaliação e a alienação dos imóveis da União. 

 

 Decreto nº 9.311, de 15/03/2018 - Regulamenta a Lei nº 8.629, de 25/02/1993, e a 
Lei nº 13.001, de 20/06/2014, para dispor sobre o processo de seleção, 
permanência e titulação das famílias beneficiárias do Programa Nacional de 
Reforma Agrária. 

 

 Lei Estadual nº 7.906, de 14/03/2018 - Altera a Lei nº 7.495, de 05/12/2016 e dá 
outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7.908, de 14/03/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de clínicas e 
hospitais privados, situados no âmbito do estado do Rio de Janeiro, a manterem 
cadastro dos profissionais integrantes de equipes médicas que realizarem 
procedimentos sob regime de “day clinic”, e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7.912, de 14/03/2018 - Estabelece a campanha para o 
esclarecimento, a divulgação e o incentivo à doação de medula óssea e de 
plaquetas. 

 

 Lei Estadual nº 7.914, de 14/03/2018 - Dispõe sobre o impedimento na emissão de 
autuação de infração de trânsito na forma que menciona. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJRJ emite nota sobre morte da vereadora Marielle Franco e motorista Anderson 
Gomes 

 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9308.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9310.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9311.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f4066680e1a97d49832582510062cf56
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0869dbe209850155832582510063a9f4
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5eec2f7175277cbe832582510064b128
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9aa498a41612f73383258248005b692a
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57704
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57704


 

 
 
 

 Ministro rejeita HC que pedia soltura a ex-prefeito de município paulista 

 STF garante mínimo de 30% do fundo partidário destinados a campanhas para 
candidaturas de mulheres 

 Rejeitado trâmite de HC contra liminar que suspendeu parcialmente efeitos do decreto 
de indulto 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Pais de menor que causou acidente de trânsito terão de indenizar vítima 

 Habeas corpus não é meio legítimo para defesa de visitas íntimas em presídio 

 Primeira Turma aplica súmula do STF e mantém decisão do TJRJ que negou 
suspensão de intervenção no Sesc e Senac do Rio 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Varas de violência doméstica chegam a todos os Tribunais 

 Depoimento especial: curso para juízes é atualizado 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 

 
Página em permanente atualização que tem por objetivo divulgar os julgados deste 
E. Tribunal de Justiça. Atualizamos a página do Desembargador Carlos Eduardo da 
Rosa da Fonseca Passos com a decisão no processo nº 0068062-
97.2017.8.19.0000: 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372560
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372485
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372485
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372468
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372468
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pais-de-menor-que-causou-acidente-de-trânsito-terão-de-indenizar-vítima
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Habeas-corpus-não-é-meio-legítimo-para-defesa-de-visitas-íntimas-em-presídio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-aplica-súmula-do-STF-e-mantém-decisão-do-TJRJ-que-negou-suspensão-de-intervenção-no-Sesc-e-Senac-do-Rio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-aplica-súmula-do-STF-e-mantém-decisão-do-TJRJ-que-negou-suspensão-de-intervenção-no-Sesc-e-Senac-do-Rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86348-varas-exclusivas-de-violencia-domestica-chegam-a-todos-os-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86350-depoimento-especial-curso-para-juizes-e-atualizado
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=9710
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=9710


 

 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. 
EDUCAÇÃO ESPECIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDIADOR. DEVER ESTATAL. 
ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. 
Direito à educação, erigido diretamente da Constituição Federal, que impõe 
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. 
Desnecessidade de interposição legislativa. Exegese dos artigos 5°, § 2°, 6°, 205 e 
208, incisos I, III e VII, da Lei Maior. Aplicação imediata das normas definidoras de 
direito fundamentais, que não se compadece com a alegação de ausência de fonte 
de custeio. A reserva do possível não pode servir de escusa ao descumprimento de 
mandamento fundado em sede constitucional, notadamente quando acarretar a 
supressão de direitos fundamentais, em atenção ao mínimo existencial e à 
dignidade da pessoa humana. Probabilidade do direito alegado demonstrada. Risco 
de dano em razão da impossibilidade de a criança frequentar as aulas sem o 
acompanhamento do mediador, prejudicando o seu pleno desenvolvimento. Tutela 
cumprida no prazo. Finalidade das astreintes alcançada. Razoabilidade do prazo e 
da multa. Recuso desprovido.” 

 
Publicado no Ementário: 05/2018 - N. 2 - 14/03/2018 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0027819-79.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Nildson Araújo da Cruz - J. 15/08/2017 - P. 
16/03/2017 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 43                   Divulgado em 15/03/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042FA9E23D6D7C399233CA32289A48D3E3C50758100C28
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-43-2018.pdf


 

 Candidato reprovado em concurso por câncer recente tem mandado de segurança 
concedido 

 Riocard e empresas de ônibus terão que pagar R$ 5 mil de indenização a estudante 

 2ª Câmara Criminal confirma condenação de envolvidos na morte de dona de 
restaurante 

 Reformada sentença que condenava Petrobras a indenizar refinaria 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Decano anula decisão que censurou site jurídico 

 Partido questiona decreto presidencial que determinou intervenção federal no RJ 

 Suspensa decisão do TCU que cortou pensão de filha solteira de servidor federal 

 Plenário mantém regra que prevê necessidade da presença do trabalhador para 
levantamento do FGTS 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Exposição pornográfica não consentida é grave forma de violência de gênero, diz 
Nancy Andrighi 

 Rejeitado recurso de assistente de trânsito que pretendia ser advogado 

 Cidadã sueco-brasileira tem pedido de adoção homologado pelo STJ 

 Sexta Turma nega habeas corpus a ex-vereador acusado de ficar com salário de 
servidor fantasma 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ passa a julgar processos em bloco para ter mais celeridade 

 Processo Eletrônico tem tramitação mais rápida no Judiciário 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57703
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57407
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372420
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372283
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372269
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372301
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372301
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exposição-pornográfica-não-consentida-é-grave-forma-de-violência-de-gênero,-diz-Nancy-Andrighi
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exposição-pornográfica-não-consentida-é-grave-forma-de-violência-de-gênero,-diz-Nancy-Andrighi
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rejeitado-recurso-de-assistente-de-trânsito-que-pretendia-ser-advogado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cidadã-sueco–brasileira-tem-pedido-de-adoção-homologado-pelo-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-nega-habeas-corpus-a-ex–vereador-acusado-de-ficar-com-salário-de-servidor-fantasma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-nega-habeas-corpus-a-ex–vereador-acusado-de-ficar-com-salário-de-servidor-fantasma
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86341-cnj-passa-a-julgar-processos-em-bloco-para-ter-mais-celeridade
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86343-processo-eletronico-pje-tem-tramitacao-mais-rapida-no-judiciario


 

 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Edições Especiais dos Ementários de Jurisprudência 

 
 

O Ementário no formato de edição especial é composto por uma seleção de 
acórdãos e decisões monocráticas com julgados relevantes e inovadores desta 
Corte de Justiça. A referida edição apresenta um único tema e, em regra, é 
publicado anualmente. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0061101-43.2017.8.19.0000 - Rel.: Des. Arthur Narciso - j. 08/03/2018, p. 12/03/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 42                   Divulgado em 14/03/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7.900, de 09/03/2018 - Dispõe sobre o respeito às prerrogativas dos 
advogados no âmbito do estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7.903, de 09/03/2018 - Dispõe sobre a disponibilização de 
transporte especial em estabelecimentos comerciais e dá outras providências. 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047143F035ACEE9B961BED30F4171B3794C507571D313C
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-42-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/cc6c99bb5a9fcab98325824f0062fdfb
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fb06c322ca4d2eba8325824f00664510


 

 Lei Estadual nº 7.904, de 09/03/2018 - Dispõe sobre a criação do Programa de 
Reprodução Humana Assistida no âmbito do estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Liminar determina que Estado cumpra reserva de 25% para a educação 

 Aplicativo de transporte Cabify é liberado no Rio 

 Anitta tem recurso negado na segunda instância do TJRJ 

 Passageira ganha indenização de R$ 6 mil por queda durante embarque em ônibus 

 Prazo de suspensão das ações sobre adicional dos servidores de São Gonçalo é 
prorrogado 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Íntegra do voto do ministro Celso de Mello em recurso sobre discriminação religiosa 

 2ª Turma nega HC que questionava criminalização de desacato de civil contra militar 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Plano não terá de pagar indenização por não fornecer medicamento que só foi 
registrado após morte de paciente 

 Mantida exclusividade de direito de uso de marca por farmácia de manipulação 
 Associação que denunciou suposta produção de bebida falsificada pagará indenização 

de R$ 250 mil 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/566c2c18cf4014998325824f0066c0c7
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57405
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57406
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57403
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57503
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372223
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372202
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Plano-não-terá-de-pagar-indenização-por-não-fornecer-medicamento-que-só-foi-registrado-após-morte-de-paciente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Plano-não-terá-de-pagar-indenização-por-não-fornecer-medicamento-que-só-foi-registrado-após-morte-de-paciente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-exclusividade-de-direito-de-uso-de-marca-por-farmácia-de-manipulação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Associação-que-denunciou-suposta-produção-de-bebida-falsificada-pagará-indenização-de-R$-250-mil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Associação-que-denunciou-suposta-produção-de-bebida-falsificada-pagará-indenização-de-R$-250-mil


 

 

 Uso de Libras no Poder Judiciário avança no País 

 Convenção da Haia: mais de 1,9 milhão de documentos já apostilados 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 

 
Conheça a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Assed Estefan, 
referente aos autos do processo nº 0399181-05.2014.8.19.0001, que declarou nula 
a cláusula de imposição da taxa de cobrança dos usuários em atraso do cartão da 
Leader S.A. Administradora de Cartões de Crédito, depois Banco Banescard S/A, 
bem como determinou o ressarcimento em dobro aos consumidores que efetuaram 
despesas a esse título. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0110638-54.2007.8.19.0001 - Rel(a): Des. Cristina Tereza Gaulia - j. 06/03/2018 - p. 
08/03/2018 

 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 05 
Ementário de Jurisprudência Cível nº 04 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86329-uso-de-libras-no-poder-judiciario-avanca-no-pais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86335-convencao-da-haia-mais-de-1-9-milhao-de-documentos-ja-apostilados
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2014.001.350028-4
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004299A158E42BA5AB25336C78853D07124C50755185711
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000005&Version=1.0.3.50
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000004&Version=1.0.3.50


 

Boletim SEDIF nº 41                   Divulgado em 13/03/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ministro do STJ Ricardo Villas Bôas Cueva fala sobre Ativismo Judicial 
 Mais de 2,6 mil sentenças foram proferidas na Semana da Justiça pela Paz em Casa 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Liminar autoriza parte do indulto presidencial para sentenciados 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Falta de registro de veículo no prazo legal não impede condutor de obter CNH definitiva 

 Litigância de má-fé não é punível com revogação da assistência judiciária gratuita 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Cadastro do CNJ registra 685 mulheres grávidas ou lactantes presas 

 Conselho da Justiça Federal aprova manual de sustentabilidade 
 
 
 

BANCO DO CONHECIMENTO* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-41-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57401
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372081
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-registro-de-veículo-no-prazo-legal-não-impede-condutor-de-obter-CNH-definitiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Litigância-de-má–fé-não-é-punível-com-revogação-da-assistência-judiciária-gratuita
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86323-cadastro-do-cnj-registra-685-mulheres-gravidas-ou-lactantes-presas
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86326-conselho-da-justica-federal-aprova-manual-de-sustentabilidade


 

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 Ambiental 
Crime Ambiental: Responsabilidade por crimes contra o meio ambiente 
Política Nacional do Meio Ambiente: Licenciamento ambiental 

 
Direito de Família 
Casamento: Dano Moral no Casamento 
Guarda: Guarda de Menor aos Avós - Possibilidade/Impossibilidade 

 
Direito do consumidor 
Relação de Consumo: Cadastro de Restrição ao Crédito - Negativação Indevida 
Responsabilidade Civil: Internet e Responsabilidade Civil 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0233516-34.2014.8.19.0001 - Rel(a). Des. Denise Nicoll Simões - J. 06/03/2018 - P. 
08/03/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 40                   Divulgado em 12/03/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Órgão Especial mantém lei de parcelamento das taxas de veículos removidos para 
depósitos municipais 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3892225/reponsabilidade-crimes-meio-ambiente.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3892225/licenciamento-ambiental.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31836/dano-moral-casamento.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/2759078/guarda-possib-impossibilidade.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/cadastro-negativa-indevida.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/internet-responsabilidade-civil.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E351EF2DC797AD48E9F37BF5CD64CB4DC50755415562
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-40-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57303
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57303


 

 Cabral e 24 réus têm bens bloqueados por fraudes na saúde 

 Mantida lei que aplica 'multa moral' para estacionamento irregular nas vagas para 
pessoas com deficiência 

 Órgão Especial mantém lei que determina divulgação de fotos de crianças 
desaparecidas em sites de órgãos públicos municipais 

 Justiça proíbe Detran de reter veículos por falta de pagamento de IPVA 

 TJRJ volta a negar pedido de Marcinho VP para cumprir pena no Rio 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro assegura a guardas municipais direito à aposentadoria especial 

 Suspensa norma do CNJ sobre prestação de serviços de identificação por cartórios 
mediante convênios 

 Ministro determina julgamento de recurso administrativo pelo Plenário do CNJ 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Corte vai decidir sobre admissão de agravo de instrumento em hipóteses não previstas 
no CPC 

 Casal não consegue danos morais após problemas no check-in de aeroporto 

 Regime prisional cabível ao devedor de pensão alimentícia é o fechado 

 Restabelecida sentença que condenou motorista por uso indevido de brasão da 
Polícia Federal 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Uma mulher entre 100 vai à Justiça contra violência doméstica 

 CNJ Serviço: o que é o Documento Nacional de Identidade 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57003
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57302
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56806
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57201
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=372012
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371859
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371859
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371824
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-vai-decidir-sobre-admissão-de-agravo-de-instrumento-em-hipóteses-não-previstas-no-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-vai-decidir-sobre-admissão-de-agravo-de-instrumento-em-hipóteses-não-previstas-no-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Casal-não-consegue-danos-morais-após-problemas-no-check–in-de-aeroporto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regime-prisional-cabível-ao-devedor-de-pensão-alimentícia-é-o-fechado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Restabelecida-sentença-que-condenou-motorista-por-uso-indevido-de-brasão-da-Polícia-Federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Restabelecida-sentença-que-condenou-motorista-por-uso-indevido-de-brasão-da-Polícia-Federal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86320-uma-mulher-entre-100-esta-na-justica-contra-violencia-domestica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86321-cnj-servico-o-que-e-o-documento-nacional-de-identidade


 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0008875-39.2014.8.19.0203 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 07/03/2018 
- p. 09/03/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 39                   Divulgado em 09/03/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7.898, de 07/03/2018 - Institui pisos salariais no âmbito do estado 
do Rio de Janeiro para as categorias profissionais que menciona e estabelece 
outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7.896, de 07/03/2018 - Altera dispositivo da Lei nº 6.961, de 
15/01/2015, que dispõe sobre a divulgação do serviço de disque-denúncia nacional 
de violência contra a mulher e do SOS Mulher da ALERJ no âmbito do estado do 
Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Liminar assegura transporte de passageiros pelo aplicativo 99 

 Juízes defendem a valorização da primeira infância no Rio 

 Projeto Violeta já realizou mais de 194 atendimentos em 2018 

 Paralelo entre operações Lava Jato e Mãos Limpas será analisado em seminário da 
Emerj 

 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043C33B4BDF8A40DC5A4DE533E5CFE3F81C50756111A41
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-39-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b0d7f84c56d429b78325824400702b23
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0c6377d502b87daf8325824a005f14eb
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57103
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/57001
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56714
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56901


 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF conclui julgamento de ações sobre regras da Minirreforma Eleitoral 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Latrocínio de correntista fora da agência não gera responsabilidade civil para o banco 

 Companheira pode receber complementação de pensão por morte mesmo se titular 
só indicou ex-esposa como beneficiária 

 Paciente que ficou parcialmente cega após cirurgia de catarata receberá R$ 25 mil 
por danos morais 

 Beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão tem legitimidade para questionar 
rescisão 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Conciliar é Legal premia demandas de saúde resolvidas pelo WhatsApp 

 Mulheres presas: a oportunidade de uma nova história longe do crime 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Coletânea dos Atos Judiciais e Extrajudiciais do PJERJ 

 
Atualizamos a página de Coletânea de Atos Judiciais e Extrajudiciais do PJERJ com 
normas de interesse dos Núcleos Regionais da CGJ. A referida página foi 
organizada a partir de pesquisa desenvolvida pelo M.M. Dr. Juiz de Direito FABIO 
PORTO do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371769
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Latrocínio-de-correntista-fora-da-agência-não-gera-responsabilidade-civil-para-o-banco
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Companheira-pode-receber-complementação-de-pensão-por-morte-mesmo-se-titular-só-indicou-ex–esposa-como-beneficiária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Companheira-pode-receber-complementação-de-pensão-por-morte-mesmo-se-titular-só-indicou-ex–esposa-como-beneficiária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Paciente-que-ficou-parcialmente-cega-após-cirurgia-de-catarata-receberá-R$-25-mil-por-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Paciente-que-ficou-parcialmente-cega-após-cirurgia-de-catarata-receberá-R$-25-mil-por-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Beneficiário-de-plano-de-saúde-coletivo-por-adesão-tem-legitimidade-para-questionar-rescisão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Beneficiário-de-plano-de-saúde-coletivo-por-adesão-tem-legitimidade-para-questionar-rescisão
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86312-conciliar-e-legal-premia-demandas-de-saude-resolvidas-pelo-whatsapp
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86313-mulher-presidiaria-a-oportunidade-de-uma-nova-historia-longe-do-crime


 

 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0057122-75.2014.8.19.0001 - Rel(a). Des. Denise Nicoll Simões - J. 06/03/2018 - P. 
08/03/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 38                   Divulgado em 08/03/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.632, de 06/03/2018 - Altera a Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre educação e 
aprendizagem ao longo da vida. 

 

 Decreto nº 9.302, de 06/03/2018 - Altera o Decreto nº 2.705, de 03/08/1998, que 
define critérios para cálculo e cobrança das participações governamentais de que 
trata a Lei nº 9.478, de 06/08/1997, aplicáveis às atividades de exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural. 

 

 Lei Estadual nº 7892, de 06/03/2018 - Altera a lei nº 3.269, de 15/10/1999, que 
dispõe sobre a criação da licença para doação de sangue no serviço público 
estadual. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Centro de Estudos Judiciários prorroga prazo para cadastro de palestras na VIII 
Jornada de Direito Civil 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040E8BACDFC5F063D171F225F67FD5A5FEC5075538413D
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-38-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13632.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9302.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/58cd3ec90a0b26fe8325824a005dfa7e
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56711
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56711


 

 Homenagem às mulheres abre segundo dia do Fonamec 

 Processos de crimes de estupro aumentaram 7,92% no Rio em 2017 

 TJRJ é destaque no cumprimento de meta do CNJ no combate à violência doméstica 

 Ministro do STJ fala sobre inovação e solução de conflitos em congresso sobre 
mediação 

 Prazos processuais são suspensos em todo o Estado no dia 7 
 Justiça não é SAC, diz ministro do STJ durante congresso internacional de mediação 

 Homologado acordo para criação de vagas em Espaços de Desenvolvimento Infantil 

 Primeira Infância: pesquisa revela que bebês nascidos nos presídios tem 12 vezes 
mais chances de ter vírus HIV 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro determina que Justiça do Rio de Janeiro examine pedido de prisão domiciliar 
da mulher de Nem da Rocinha 

 Supremo inicia julgamento de ações sobre pontos da Minirreforma Eleitoral 

 2ª Turma: situação excepcional autoriza concessão de habeas corpus substitutivo de 
revisão criminal 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Absolvição genérica não impede MP de pedir anulação do júri por contrariedade às 
provas 

 Revista terá de pagar danos morais por divulgar imagens de crianças sem autorização 
dos pais 

 Quinta Turma nega pedido da defesa de Lula para suspender execução provisória 
da pena de prisão 

 Recursos discutem manutenção de ex-empregado em plano de saúde coletivo custeado 
exclusivamente pela empregadora 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56713
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56709
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56706
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56708
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56708
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56705
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56702
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56404
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56404
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5364998
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5364998
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371639
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371513
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371513
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Absolvição-genérica-não-impede-MP-de-pedir-anulação-do-júri-por-contrariedade-às-provas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Absolvição-genérica-não-impede-MP-de-pedir-anulação-do-júri-por-contrariedade-às-provas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Revista-terá-de-pagar-danos-morais-por-divulgar-imagens-de-crianças-sem-autorização-dos-pais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Revista-terá-de-pagar-danos-morais-por-divulgar-imagens-de-crianças-sem-autorização-dos-pais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-nega-pedido-da-defesa-de-Lula-para-suspender-execução-provisória-da-pena-de-prisão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-nega-pedido-da-defesa-de-Lula-para-suspender-execução-provisória-da-pena-de-prisão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recursos-discutem-manutenção-de-ex–empregado-em-plano-de-saúde-coletivo-custeado-exclusivamente-pela-empregadora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recursos-discutem-manutenção-de-ex–empregado-em-plano-de-saúde-coletivo-custeado-exclusivamente-pela-empregadora


 

 
 

 Rio avalia aplicação de novas tecnologias na solução de conflitos 

 Adicional por audiência de custódia de juízes não pode ultrapassar teto 

 CNJ reafirma competência para cobrar priorização do 1º grau de Justiça 

 Juízes promovidos de forma conjunta em 2017 podem ficar nos cargos 

 Tribunais cumpriram meta do CNJ de enfrentamento à violência doméstica 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco do Conhecimento: 59.860 acessos nos meses de janeiro e fevereiro de 
2018 

 
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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0214753-82.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Sandra Santarem Cardinali - j. 01/03/2018 - 
p. 05/03/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 37                   Divulgado em 06/03/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86309-rio-avalia-aplicacao-de-novas-tecnologias-na-solucao-de-conflitos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86295-adicional-por-audiencia-de-custodia-de-juizes-nao-pode-ultrapassar-teto
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86294-cnj-reafirma-competencia-para-cobrar-priorizacao-do-1-grau-de-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86297-juizes-promovidos-de-forma-conjunta-em-2017-podem-ficar-nos-cargos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86298-tribunais-cumpriram-meta-do-cnj-de-enfrentamento-a-violencia-domestica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004569DFF5DA2CB904D58C12AA37DCBFB0EC50753075359
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-37-2018.pdf


 

 
 

 Lei Estadual nº 7871, de 02/03/2018 - Dispõe sobre a responsabilidade por dano na 
prestação indevida de serviços de telefonia móvel e fixa no estado do Rio de 
Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 7872, de 02/03/2018 - Proíbe a prática da fidelização nos contratos 
de consumo e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7874, de 02/03/2018 - Determina que, em todos os hospitais gerais 
do estado do Rio de Janeiro em que existam unidades de internação psiquiátrica, 
sejam disponibilizados leitos e tratamento para pessoas com transtorno mental, na 
forma que menciona. 

 

 Lei Estadual nº 7875, de 02/03/2018 - Dispõe sobre a reserva de no mínimo 5% 
(cinco por cento) das vagas de emprego na área da construção civil de obras 
públicas para pessoas do sexo feminino. 

 

 Lei Estadual nº 7882, de 02/03/2018 - Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Programa de Capacitação de Agentes de Saúde para viabilizar o conhecimento da 
Lei Maria da Penha e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7883, de 02/03/2018 - Institui o Programa de Segurança e Saúde no 
Trabalho dos Agentes de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, na forma 
que menciona. 

 

 Lei Estadual nº 7884, de 02/03/2018 - Institui a política estadual de turismo 
comunitário no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7885, de 02/03/2018 - Altera a lei 4.896, de 08/11/2006, que 
assegura o direito de privacidade aos usuários do serviço de telefonia no âmbito do 
estado do Rio de Janeiro no que tange ao recebimento de ofertas de 
comercialização de produtos ou serviços por via telefônica e dá outras providências. 

 

 Lei Estadual nº 7886, de 02/03/2018 - Institui o Programa de Conscientização, 
Combate e Prevenção Contra a Violência aos Profissionais nas unidades de saúde 
públicas e privadas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/efdc5f607933326e83258248005527f4
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/bb7d071404d0d419832582480055d418
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/16029fdb87da50d6832582480056a9f1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/09700b945588400483258248005705b7
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3c3450e7ef0362ad83258248005a28f1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/99920b2ee3b0a6f083258248005ad6e7
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/59c9d4f6aca1854c83258248005b0f60
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9aa498a41612f73383258248005b692a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/af358bb4a0a933d783258248005bad36


 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Magistrada avalia desafios do Judiciário frente à primeira infância 

 Nudeca emite nota de apoio à participação de psicólogos no depoimento especial 

 Marcada audiência de homem que ejaculou em mulher dentro de um trem 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Decano do STF garante pena restritiva de direitos a duas mulheres condenadas por 
tráfico de drogas 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Terceira Seção fixa em R$ 20 mil valor máximo para aplicação de insignificância em 
crime de descaminho 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Juíza usa conciliação para solucionar litígios entre órgãos públicos 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56208?p_p_state=maximized
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371380
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371380
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-fixa-em-R$-20-mil-valor-máximo-para-aplicação-de-insignificância-em-crime-de-descaminho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-fixa-em-R$-20-mil-valor-máximo-para-aplicação-de-insignificância-em-crime-de-descaminho
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86286-juiza-usa-conciliacao-para-solucionar-litigios-entre-entes-pubicos


 

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. 

 
Foram inseridos os seguintes atos (publicados) no mês de fevereiro de 2018: 

 
ATO EXECUTIVO TJ N.80, DE 27/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 79, DE 27/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 78, DE 26/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 77, DE 23/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 76, DE 23/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 75, DE 23/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 74, DE 22/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 73, DE 21/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 69, DE 16/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 68, DE 16/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 67, DE 16/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 65, DE 15/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 64, DE 15/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 63, DE 15/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 62, DE 15/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ Nº 61, DE 15/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 60, DE 15/02/2018 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207643&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207642&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207592&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207493&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207492&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207491&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207421&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207368&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207123&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207122&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207121&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207074&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207072&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207069&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207068&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207064&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207063&integra=1


 

ATO EXECUTIVO TJ N. 59, DE 15/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 58, DE 15/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 57, DE 15/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 56, DE 15/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 55, DE 15/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 54, DE 15/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 53, DE 15/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 52, DE 15/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 50, DE 08/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 49, DE 08/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 48, DE 08/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 47, DE 08/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 46, DE 08/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 45, DE 08/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 44, DE 08/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 43, DE 08/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 42, DE 07/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 41, DE 07/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 40, DE 06/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 39, DE 06/02/2018 
 

ATO EXECUTIVO TJ N. 38, DE 05/02/2018 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207061&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207059&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207057&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207055&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207052&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207050&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207047&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207046&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206995&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206993&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206992&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206991&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206989&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206988&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206987&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206986&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206954&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206953&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206906&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206905&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206839&integra=1


 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 37, DE 02/02/2018 

 
ATO EXECUTIVO TJ N. 36, DE 31/01/2018 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0293351-16.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior - j.: 
20/02/2018 - p.: 23/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 36                   Divulgado em 05/03/2018 
 
 
 

LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7868 de 01/03/2018 - Altera a Lei nº 6854, de 30/06/2014 que 
estabelece critérios de transparência para a cobrança de dívidas dos consumidores 
e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Execução de dívida do Botafogo é suspensa até audiência marcada para o dia 13 

 Com palestra sobre a relação dos filhos com mães presidiárias, TJ do Rio inicia 2ª 
Semana da Valorização da Primeira Infância 

 Órgão Especial: mandado de segurança contra governador do estado é retirado de 
pauta 

 Presidente do CNJ reforça no Rio importância de cadastro nacional de presos 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206777&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=206626&integra=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048443660118C446D1C421ECB13B573E32C5074D430E40
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-36-2018.pdf
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmLzAyNzNkZGQ4MGYyYTM0NzA4MzI1ODI0NDAwNmZlZmYxP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56205
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56204
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56203


 

 'Há uma cultura de encarceramento', diz coordenador do curso de Audiência de 
Custódia 

 Ministra Cármen Lúcia considera excelente trabalho de Infância e Juventude do TJRJ 

 Tribunal de Justiça tem dado decisões a favor de pessoas trans desde 2014 

 Juíza defende adaptação de imóveis do Estado para internação de adolescentes em 
medidas socioeducativas 

 TJRJ participa da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que chega a 10ª edição 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF discutirá validade de regra do Marco Civil da Internet sobre responsabilização 
de sites e redes sociais 

 RE discute necessidade de novas eleições quando houver indeferimento de registro 
de candidatura 

 Íntegra do voto do ministro Gilmar Mendes na ação sobre alteração de registro civil 
de transgêneros 

 Íntegra do voto do ministro Celso de Mello na ADI sobre mudança de registro civil 
de transgêneros 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Em caso de concurso de agentes, prescrição de ação por improbidade é contada 
individualmente 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Ministra Cármen Lúcia visita unidade prisional feminina do Rio 

 Tribunais de todo o País engajados na 10ª Semana pela Paz em Casa 

 Justiça Restaurativa é tema de curso para magistrados 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56201
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56004
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55924
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55924
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55923
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371229
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371229
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371263
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371263
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4275VotoGMTransgneros.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4275VotoGMTransgneros.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4.275DFVotodoMin.CelsodeMello.pdf
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4.275DFVotodoMin.CelsodeMello.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-caso-de-concurso-de-agentes,-prescrição-de-ação-por-improbidade-é-contada-individualmente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-caso-de-concurso-de-agentes,-prescrição-de-ação-por-improbidade-é-contada-individualmente
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86288-ministra-carmen-lucia-visita-unidade-prisional-feminina-do-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86282-tribunais-de-todo-o-pais-engajados-na-10-semana-pela-paz-em-casa
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86284-justica-restaurativa-e-tema-de-curso-para-magistrados


 

 
 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0018229-74.2017.8.19.0206 - Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto - j.: 21/02/2018 
- p.: 23/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 35                   Divulgado em 02/03/2018 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto nº 9.296, de 01/03/2018 - Regulamenta o art. 45 da Lei nº 13.146, de 
06/07/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - 
Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

 

 Decreto nº 9.297, de 01/03/2018 - 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. 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041C8257D25A2F5C4AE884338C114979D0C5074D3B3231
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-35-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9297.htm


 

 

 Lei Federal nº 13.631, de 01/03/2018 - Dispõe sobre a contratação, o aditamento, a 
repactuação e a renegociação de operações de crédito, a concessão de garantia 
pela União e a contratação com a União realizadas com fundamento nas Leis 
Complementares nos 156, de 28/12/2016, e 159, de 19/05/2017, e sobre a 
realização de termos aditivos a contratos de refinanciamento celebrados com a 
União com fundamento na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Funcionários da área de saúde terão de interromper greve e voltar ao trabalho em 24 
horas 

 Estado e Município do Rio terão de criar plano de contenção de encostas no Engenho 
Novo 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF reconhece a transgêneros possibilidade de alteração de registro civil sem 
mudança de sexo 

 Ministro determina transferência para União de R$ 71 milhões de contas do publicitário 
João Santana 

 Fixada tese de repercussão geral em RE sobre aplicação do prazo de inelegibilidade 
anterior à aprovação da Lei da Ficha Limpa 

 Plenário homologa acordo em ação sobre planos econômicos 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Relação entre médico e paciente não pressupõe vulnerabilidade em casos de abuso 
sexual 

 Comarca onde vítima toma conhecimento de ameaça por redes sociais é competente 
para analisar medidas protetivas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Lei/L13631.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55919
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55919
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55921
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55921
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371085
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371085
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371045
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371045
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371099
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371099
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=371096
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relação-entre-médico-e-paciente-não-pressupõe-vulnerabilidade-em-casos-de-abuso-sexual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relação-entre-médico-e-paciente-não-pressupõe-vulnerabilidade-em-casos-de-abuso-sexual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comarca-onde-vítima-toma-conhecimento-de-ameaça-por-redes-sociais-é-competente-para-analisar-medidas-protetivas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comarca-onde-vítima-toma-conhecimento-de-ameaça-por-redes-sociais-é-competente-para-analisar-medidas-protetivas


 

 Condenação por violência doméstica contra a mulher pode incluir dano moral mínimo 
mesmo sem prova específica 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Ministra defende atuação conjunta dos três poderes para crise de segurança 

 Presídios femininos: o descaso com saúde e alimentação de grávidas e crianças 

 Conselho dos Tribunais discute aprimoramento do Judiciário 
 
 
 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0039662-12.2013.8.19.0001 - Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto - j.: 22/02/2018 
- p.: 23/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 34                   Divulgado em 01/03/2018 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenação-por-violência-doméstica-contra-a-mulher-pode-incluir-dano-moral-mínimo-mesmo-sem-prova-específica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenação-por-violência-doméstica-contra-a-mulher-pode-incluir-dano-moral-mínimo-mesmo-sem-prova-específica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86268-carmen-lucia-defende-atuacao-conjunta-dos-tres-poderes-para-crise-de-seguranca
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86269-presidios-femininos-o-descaso-com-saude-e-alimentacao-de-gravidas-e-criancas
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86272-conselho-dos-tribunais-discute-aprimoramento-do-judiciario
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CE0011F875774D6353C1449C1FE974D4C5074E4C013B
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-34-2018.pdf


 

 
COMUNICADO 

 
Informamos que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou ontem, 
28 de fevereiro, uma novo verbete sumular. O enunciado, ainda pendente de 
publicação no Diário da Justiça Eletrônico, recebeu o número 604 e tem a seguinte 
redação: “Mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a 
recurso criminal interposto pelo Ministério Público. 

 
Comunicamos, ainda, que o STJ afetou os Recursos Especiais n.º 1.694.261/SP, 
1.694.316/SP e 1.712.484/SP para julgamento pelo sistema dos recursos 
repetitivos. A controvérsia desses recursos diz respeito à “possibilidade da prática 
de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 
execução fiscal”. 

 
Leia, abaixo, a notícia completa sobre o recurso repetitivo: 

 
Possibilidade de empresa em recuperação sofrer atos constritivos é tema de 
repetitivo 

“O ministro do Superior Tribunal de Justiça Mauro Campbell Marques determinou, 
mediante autorização prévia da Primeira Seção, que os Recursos Especiais 
1.694.316, 1.712.484 e 1.694.261 sejam julgados sob o rito dos recursos repetitivos. 
Cadastrada como Tema 987 no sistema dos repetitivos, a controvérsia desses 
recursos diz respeito à “possibilidade da prática de atos constritivos em face de 
empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal”. 
Até o julgamento dos recursos e a definição da tese pela Primeira Seção, foi 
determinada a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais 
ou coletivos, que versem sobre a questão em todo o território nacional. 

 
Recursos repetitivos 
O novo Código de Processo Civil (CPC/2015) regula a partir do artigo 1.036 o 
julgamento por amostragem, mediante a seleção de recursos especiais que tenham 
controvérsias idênticas. Ao afetar um processo, ou seja, encaminhá-lo para 
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, os ministros facilitam a solução de 
demandas que se repetem nos tribunais brasileiros. 
A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos 
gera economia de tempo e segurança jurídica. 
No site do STJ, é possível acessar todos os temas afetados, bem como saber a 
abrangência das decisões de sobrestamento e as teses jurídicas firmadas nos 
julgamentos, entre outras informações. 
Leia a decisão de afetação do REsp 1.712.484.” 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=REsp%201694316
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=%20REsp%201712484
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=%20REsp%201694261
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1677359&num_registro=201701589969&data=20180227&formato=PDF


 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJ do Rio empossa 29 juízes removidos por merecimento e antiguidade 

 Fiscalização da VEP apreende armas e celulares em presídios 

 Juizado de Nova Iguaçu divulga escola que orienta homens envolvidos em agressões 
contra mulheres 

 Justiça proíbe novas internações no Educandário Santo Expedito 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Concluído julgamento de ações sobre novo Código Florestal 

 Plenário retoma julgamento de ADI sobre alteração de registro civil sem mudança de 
sexo 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Terceira Turma reconhece interrupção de prescrição decorrente de citação válida 
em processo anterior 

 Acusada de levar droga ao marido preso fica impedida de retornar ao presídio 

 Igreja que coagiu fiel a doar bens deverá pagar indenização de R$ 20 mil 

 Compartilhamento ilícito de sinal de TV será julgado pela Justiça Federal 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ lança mapa de implantação do Cadastro Nacional de Presos 

 Concluída 1ª etapa da nova plataforma de mediação digital do CNJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55917
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/56002
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55916
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55916
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55918
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370937
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370951
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370951
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-interrupção-de-prescrição-decorrente-de-citação-válida-em-processo-anterior
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-interrupção-de-prescrição-decorrente-de-citação-válida-em-processo-anterior
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acusada-de-levar-droga-ao-marido-preso-fica-impedida-de-retornar-ao-presídio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Igreja-que-coagiu-fiel-a-doar-bens-deverá-pagar-indenização-de-R$-20-mil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Compartilhamento-ilícito-de-sinal-de-TV-será-julgado-pela-Justiça-Federal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86262-cnj-lanca-mapa-de-implantacao-do-cadastro-nacional-de-presos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86263-cnj-conclui-1-etapa-da-nova-plataforma-de-mediacao-digital


 

 
 
 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0007322-43.2014.8.19.0045 - Rel. Des. Celso Silva Filho - j.: 21/02/2018 - p.: 
23/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 33                   Divulgado em 28/02/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Desembargador do TJRJ participa de seminário na Escola Superior de Magistratura da 
Itália 

 Cobertura de imprensa na eleição do presidente da Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos é autorizada 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004257F51679F094F0BC125357BA899C3F8C5074E253748
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-33-2018.pdf
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55915
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55915
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55914
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55914


 

 
 

 1ª Turma nega HC a pastor condenado por atentado violento ao pudor praticado com 
violência real 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Para Terceira Turma, existência de relação de consumo não impede cláusula de eleição 
de foro 

 Camarões in natura destinados a outros estados devem estar acompanhados de 
certificado sanitário 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Cármen Lúcia oferece ao Ministério de Jungmann cadastro do CNJ para monitorar 
prisões 

 Cultura da paz e papel do conciliador vencem "Conciliar é Legal" 

 Trabalho do Fórum da Saúde é reconhecido com medalha Oswaldo Cruz 
 
 
 

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://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370806
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370806
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-existência-de-relação-de-consumo-não-impede-cláusula-de-eleição-de-foro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-existência-de-relação-de-consumo-não-impede-cláusula-de-eleição-de-foro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Camarões-in-natura-destinados-a-outros-estados-devem-estar-acompanhados-de-certificado-sanitário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Camarões-in-natura-destinados-a-outros-estados-devem-estar-acompanhados-de-certificado-sanitário
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86257-carmen-lucia-oferece-ao-ministerio-de-jungmann-cadastro-do-cnj-para-monitorar-prisoes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86257-carmen-lucia-oferece-ao-ministerio-de-jungmann-cadastro-do-cnj-para-monitorar-prisoes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86252-curso-sobre-cultura-da-paz-e-papel-do-conciliador-vence-conciliar-e-legal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86254-trabalho-do-forum-da-saude-e-reconhecido-com-medalha-oswaldo-cruz
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos


 

 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0060438-93.2014.8.19.0002 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j.: 21/02/2018 - 
p.: 26/02/2018 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 3 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 32                   Divulgado em 27/02/2018 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto n° 9.293, de 26/02/2018 - Concede indenização a família de pessoa 
desaparecida ou morta em razão de participação ou acusação de participação em 
atividades políticas, no período de 02/09/1961 a 05/10/1988. 

 

 Medida Provisória nº 821, de 26/02/2018 - Altera a Lei nº 13.502, de 01/11/2017, que 
dispõe sobre organização básica da Presidência da República e dos Ministérios, para 
criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004389637EBAFA2754834E6C4A257147D7AC5074E1E3A53
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000003&Version=1.0.3.50
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-32-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Decreto/D9293.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/Mpv/mpv821.htm


 

 

 Justiça determina internação de responsável por morte de turista italiano 

 Justiça defere penhora de bens de Eduardo Cunha 

 Federação de Futebol vai indenizar palestrante por uso indevido de apostila 
 Músico Luiz Caldas consegue rescisão de contrato com a gravadora Universal Music 

 Juíza Renata Gil toma posse como presidente da Amaerj para o biênio 2018/2019 

 Justiça nega pedido de indenização de Paula Lavigne contra a Gol 

 Ministro apresenta a evolução do Direito Privado em Aula Magna 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 ADI questiona competência da Justiça Militar para julgar integrantes das Forças 
Armadas no caso da morte de civis 

 Negado seguimento a ação que questionava cláusulas de confidencialidade editadas 
pelo Cade 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Motorista de transporte escolar acusado de estuprar menina de 11 anos continua preso 

 Juiz pode negar progressão de regime com base em exame criminológico feito por 
psicólogo 

 Normas gerais do direito civil podem regular prazo em processos relativos a contratos 
sociais 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Riachuelo é premiada pelo CNJ com Conciliação Extrajudicial no Procon 

 Prêmio innovare: prisão modelo reduz reincidência em Canoas(RS) 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55911
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55910
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55908
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55904
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370651
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370651
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370642
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370642
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Motorista-de-transporte-escolar-acusado-de-estuprar-menina-de-11-anos-continua-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juiz-pode-negar-progressão-de-regime-com-base-em-exame-criminológico-feito-por-psicólogo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juiz-pode-negar-progressão-de-regime-com-base-em-exame-criminológico-feito-por-psicólogo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Normas-gerais-do-direito-civil-podem-regular-prazo-em-processos-relativos-a-contratos-sociais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Normas-gerais-do-direito-civil-podem-regular-prazo-em-processos-relativos-a-contratos-sociais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86248-riachuelo-e-premiada-pelo-cnj-com-conciliacao-extrajudicial-no-procon
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86251-premio-innovare-prisao-modelo-reduz-reincidencia-em-porto-alegre


 

 
 

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 Processual Civil 
Ação Civil Pública 

Depósito de Honorários Periciais pelo Ministério Público 
Execução 

Arresto On-Line 
Exceções à Impenhorabilidade do Bem de Família 
Penhora On-Line 

Prazos 
Prazo e Processo Eletrônico 
Preclusão em Matéria de Ordem Pública 

Sentença e Coisa Julgada 
Relativização da Coisa Julgada 

 

 Direito Civil 
Contratos 

Rescisão de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - 
Devolução de Arras 

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

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0068731-53.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto - j.: 21/02/2018 
- p.: 22/02/2018 

 
 
 

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

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31891/deposito-honorarios-periciais.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/penhora-online.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/documents/10136/31891/relat-coisa-julgada.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/resc-promessa-compra-venda-devolucao-arras.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/923156/resc-promessa-compra-venda-devolucao-arras.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=000421A64E4CD4680542D58270E78860089AC5074D3B224C


 

 
 
 

Boletim SEDIF nº 31                   Divulgado em 26/02/2018 
 
 

COMUNICADO 
 

Novos verbetes sumulares do STJ sobre CDC e contratos bancários 

 
Comunicamos que dois novos verbetes sumulares aprovados pela Segunda Seção do 
STJ, no dia 22 de fevereiro, foram publicados hoje (26) no Diário da Justiça Eletrônico,. 

 
Confira os novos enunciados: 

 
Súmula 602: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos 
habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. 

 
Referência: 
CDC. 

 
AgRg no REsp 1.280.916-SP (3ª T 25/08/2015 - DJe 10/09/2015), AgRg no REsp 
1.315.625-SP (3ª T 06/10/2015 - DJe 13/10/2015), AgRg no AREsp 727.571-SP (3ª T 
15/10/2015 - DJe 20/10/2015), AgInt no AREsp 901.484-SP (3ª T 18/08/2016 - DJe 
26/08/2016), AgInt no AREsp 949.537-SP (3ª T 25/10/2016 - DJe 16/11/2016), AgRg 
no REsp 1.380.977-SP (4ª T 25/08/2015 - DJe 28/08/2015), AgInt no AREsp 133.203-

SP (4ª T 16/06/2016 - DJe 03/08/2016), AgInt no AREsp 914.288-SP (4ª T 27/09/2016 
- DJe 07/10/2016), AgInt no AREsp 602.421-SP (4ª T 02/02/2017 - DJe 13/02/2017), 
AgInt no AREsp 454.376-SP (4ª T 09/03/2017 - DJe 15/03/2017). 

 
Súmula 603: 
É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos 
e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja 
cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial 
consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal 
específico e admite a retenção de percentual. 

 
Referência: 

 
CPC/1973, art. 649, IV (revogado), atual CPC/2015, art. 833, IV. 

 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-31-2018.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-aprova-súmulas-sobre-CDC-e-contratos-bancários


 

REsp 1.012.915-PR (3ª T 16/12/2008 - DJe 03/02/2009); REsp 1.021.578-SP (3ª T 
16/12/2008 - DJe 18/06/2009), 
AgRg no REsp 1.214.519-PR (3ª T 16/06/2011 - DJe 28/06/2011),AgRg no REsp 
876.856-MG (3ª T 07/03/2013 - DJe 13/03/2013), AgRg no AREsp 175.375-RJ (3ª T 
06/08/2013 - DJe 22/08/2013), REsp 492.777-RS (4ª T 05/06/2003 - DJ 01/09/2003), 
REsp 595.006-RS (4ª T 15/08/2006 - DJ 18/09/2006), AgRg no REsp 975.464-SP (4ª T 
26/04/2011 - DJe 02/05/2011), EDcl no REsp 988.178-PB (4ª T 23/08/2011 - DJe 
31/08/2011), AgRg no REsp 1.108.935-RS (4ª T 04/09/2012 - DJe 26/09/2012), AgRg 
nos EDcl no AREsp 429.476-RJ (4ª T 18/09/2014 - DJe 03/11/2014), AgRg nos EDcl no 
AREsp 425.992-RJ (4ª T 03/02/2015 - DJe 10/02/2015). 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Estácio de Sá é condenada a pagar R$ 2 mil por dano moral a aluna 

 Em parceria, 2ª Vara de Família de Barra Mansa lança escola de judô para jovens que 

cumprem medidas socioeducativas 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF irá decidir se contribuição previdenciária patronal incide sobre o terço de férias 

 STF reafirma jurisprudência de que pagamento diferenciado de gratificação a inativos é 

constitucional 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Consulta ao sistema Infojud independe de esgotamento de outras diligências para 
busca de bens 

 Compensação do VRG com débitos é possível mesmo quando não expressa na 
sentença 

 Sexta Turma não reconhece ilegalidade em busca residencial após policiais sentirem 

cheiro de maconha 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55906
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55901
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55901
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370556
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370484
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370484
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Consulta-ao-sistema-Infojud-independe-de-esgotamento-de-outras-diligências-para-busca-de-bens
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Consulta-ao-sistema-Infojud-independe-de-esgotamento-de-outras-diligências-para-busca-de-bens
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Compensação-do-VRG-com-débitos-é-possível-mesmo-quando-não-expressa-na-sentença
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Compensação-do-VRG-com-débitos-é-possível-mesmo-quando-não-expressa-na-sentença
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-não-reconhece-ilegalidade-em-busca-residencial-após-policiais-sentirem-cheiro-de-maconha
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-não-reconhece-ilegalidade-em-busca-residencial-após-policiais-sentirem-cheiro-de-maconha


 

 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Demandas do cidadão à Ouvidoria do CNJ aumentaram 8,91% em 2017 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 

 
Conheça o inteiro teor das Petições Iniciais nas Ações Civis Públicas propostas pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que versam sobre cobrança de taxa de 
administração em dobro pelos serviços de administração condominial no último mês de 
cada ano. 

 
Consulte no Banco de Ações Civis Públicas os seguintes processos: 

 
1. 0023169-81.2018.8.19.0001 - PALMARES - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS 

LTDA. (“PALMARES”) 
2. 0283069-45.2017.8.19.0001 - CENTRIMÓVEIS LTDA. - EPP (CENTRIMÓVEIS) 

3. 0283062-53.2017.8.19.0001 - PROTEST ADMINISTRAÇÃO E 
EMPREENDIMENTO LTDA. 

4. 0298708-06.2017.8.19.0001 - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET 
LTDA. 

5. 0262867-47.2017.8.19.0001 - ADMINISTRADORA NACIONAL LTDA. 
6. 0262889-08.2017.8.19.0001 - ADMINISTRADORA QUATRO MARIAS LTDA. 
7. 0262898-67.2017.8.19.0001 - CONAC - ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS - 

EIRELI 
8. 0262915-06.2017.8.19.0001 - IMOBILIÁRIA ZIRTAEB LTDA. 
9. 0262923-80.2017.8.19.0001 - IMODATA ADMINISTRAÇÃO COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEIS LTDA. 
10. 0262929-87.2017.8.19.0001 - NOBRE FERNANDES ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA - EPP 
11. 0262948-93.2017.8.19.0001 - NOVO MUNDO ADMINISTRADORA LTDA - EPP 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86235-demandas-do-cidadao-a-ouvidoria-do-cnj-aumentaram-8-91-em-2017
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2018.001.017937-6
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2017.001.231504-2&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2017.001.231498-0
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2017.001.246228-2&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2017.001.215233-5
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2017.001.215253-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2017.001.215261-0
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2017.001.215276-1&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2017.001.215283-9&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2017.001.215289-0&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2017.001.215306-6&acessoIP=intranet&tipoUsuario=


 

12. 0276176-38.2017.8.19.0001 - ESTASA EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
E ADMINISTRATIVOS LTDA. 

13. 0276163-39.2017.8.19.0001 - M.MENDONÇA ADMINISTRAÇÃO E 
CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA. 

14. 0276182-45.2017.8.19.0001 - PACÍFICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS 
LTDA. (nova denominação de DALIO BRAGA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 
LTDA.) 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0504694-59.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Cesar Cury - j.: 21/02/2018  - p.: 23/02/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 30                   Divulgado em 23/02/2018 
 
 
 

COMUNICADO 
 

Em razão dos efeitos na esfera penal, processual penal e execução penal, divulgamos a 

Portaria nº 399/2017 (documento anexo), que regulamenta o Programa de Proteção aos 
Defensores de Direitos Humanos (PPDDH). 

 
O PPDDH tem atuado no atendimento e acompanhamento dos casos de defensores de 

direitos humanos em situação de ameaça e de risco, no âmbito do Dec. 8.724/2016. A 

Política Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos (PNPDDH) tem 
entre as suas atribuições o dever de articular mediadas protetivas à pessoa que 
promove e defende os direitos humanos e que, em função de sua atuação e atividade 
nessas circunstâncias, encontra-se em situação de risco e de ameaça. 

 
Por fim, informamos que o pedido de inclusão no PPDDH pode ser feito por qualquer 
demandante, inclusive o próprio interessado e deve ser instruído com informações de 
contato do defensor ou defensora ameaçados, relato dos fatos e históricos da atuação, 

http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2017.001.225799-6&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2017.001.225786-8&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2017.001.225805-8&acessoIP=intranet&tipoUsuario=
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004129BFB8B988DBC492DE12BBFB109FCE7C5074E3D364D
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-30-2018.pdf


 

bem como a comprovação da ameaça. Assim, o pedido deve ser enviado para a 
Coordenação Geral do PPDDH por meio do e-mail: defensores@mdh.gov.br 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Comitê Rio 2016 vai reaver 60% dos 9,8 milhões bloqueados pela Justiça 

 Portaria Federal divulga medidas de proteção para agentes de direitos humanos 

 Hospital Penal Psiquiátrico terá que passar por reformas por determinação da Justiça 
do Rio 

 Lançamento da coletânea Direito Civil no TJ do Rio vai auxiliar estudantes e advogados 

 Processos na área de saúde atingem no TJRJ a marca de mais de meio milhão em 
2017 

 Magistrado: problemas de saúde impedem a adoção de mais de oito mil crianças no 
estado 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Nova liminar evita bloqueio de R$ 507 milhões das contas do Rio de Janeiro pela União 

 Ministro Fachin rejeita pedido para impedir execução provisória da pena de dois 
condenados 

 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ analisa escuta judicial de crianças e adolescentes vítimas de violência 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

mailto:defensores@mdh.gov.br
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55524
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55514
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55522
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55522
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55523
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55518
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55518
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55701
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55701
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370392
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370381
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370381
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86236-cnj-analisa-escuta-judicial-de-criancas-e-adolescentes-vitimas-de-violencia


 

Banco de Ações Civis Públicas 

 
Conheça o inteiro teor da Petição Inicial na Ação Civil Pública que versa sobre a prática 
de geodiscriminação em comércio eletrônico com manipulação de ofertas de 
hospedagem em hotéis, alterando o preço e a disponibilidade conforme a origem e/ou 
a nacionalidade do consumidor. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro em face de Decolar.com LTDA (0018051-27.2018.8.19.0001) 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0038517-79.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia - j. monocrático: 
26/01/2018 - p. 31/01/2018 

 

 0003647-67.2016.8.19.0024 - Rel. Des. Carlos Eduardo Freire Roboredo - j.: 
06/02/2018  - p.: 19/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 29                   Divulgado em 21/02/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Desembargador lança livro sobre Direito Civil em parceria com procurador de Justiça 

 Mandados devem ter local determinado, diz presidente do TJRJ 

 Varas Cíveis retornam ao Fórum Central do Rio 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042C7D34605693F4BB548AFDB4751F8DFBC5074145442E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A6CCA110C30BA42796A5EACBF8693D34C5074A5F265E
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-29-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55512
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55511
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55510


 

 2ª Turma concede HC coletivo a gestantes e mães de filhos com até doze anos presas 
preventivamente 

 1ª Turma mantém condenação de envolvido no esquema do propinoduto 

 1ª Turma rejeita denúncia contra deputado Rôney Nemer acusado de dispensa ilegal de 
licitação 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Sexta Turma nega aplicação do princípio da consunção a réu condenado por estupro e 
ameaça 

 Corte Especial afasta deserção de recurso em que houve troca de GRU 

 Terceira Turma considera desnecessária prisão de pai que deve pensão a filho formado 
e empregado 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Proibida a cobrança por desarquivamento de processos da justiça gratuita 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 
 

Atualizamos o link de Inconstitucionalidades Indicadas para divulgar os seguintes 
processos: 

 

 0068164-27.2014.8.19.0000 - Lei Municipal 3076/2014, do Município de Niterói, 
que instituiu prazo para atendimento nos caixas dos supermercados e 
hipermercados. 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370152
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370152
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370150
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370141
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370141
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-nega-aplicação-do-princípio-da-consunção-a-réu-condenado-por-estupro-e-ameaça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-nega-aplicação-do-princípio-da-consunção-a-réu-condenado-por-estupro-e-ameaça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-afasta-deserção-de-recurso-em-que-houve-troca-de-GRU
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-considera-desnecessária-prisão-de-pai-que-deve-pensão-a-filho-formado-e-empregado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-considera-desnecessária-prisão-de-pai-que-deve-pensão-a-filho-formado-e-empregado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86226-proibida-a-cobranca-por-desarquivamento-de-processos-da-justica-gratuita


 

 0061487-10.2016.8.19.0000 - Lei 5719/2014, do Município do Rio de Janeiro, 
que cria áreas de proteção ao ciclista de competição - APCCS nas via públicas. 

 

 0039523-58.2016.8.19.0000 - Lei nº 5972/2015, do Município do Rio de Janeiro, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade, quando da implantação de novos pontos de 
iluminação nas vias e logradouros públicos municipais, de empregar lâmpadas 
cujo funcionamento seja com base na utilização da energia solar 

 

 0066288-37.2014.8.19.0000 - Lei Estadual n° 5998/11. Obrigação de 
manutenção de exemplares da bíblia sagrada em bibliotecas situadas no âmbito 
deste estado. 

 

 0043927-26.2014.8.19.0000 - Código Tributário do Município de Seropédica. 
Isenção do IPTU. Servidores municipais efetivos. Inconstitucionalidade. Princípio 
da Igualdade Tributária. Malferimento. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0065493-26.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Sonia de Fatima Dias - j. 25/01/2018 - p. 
31/01/2018 

 
 
 

EMENTÁRIOS* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 03 
Ementário das Turmas Recursais nº 01 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 28                   Divulgado em 20/02/2018 
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http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-28-2018.pdf


 

 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Ministro da Justiça afirma que intervenção federal no Rio vai garantir direitos 
constitucionais 

 Órgão Especial do TJ do Rio aceita denúncia contra deputada Lucinha 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Íntegra da decisão do ministro Celso de Mello que nega pedido para suspender 
votação do projeto de intervenção 

 Ministro determina transferência de travestis para estabelecimento prisional 
compatível com orientação sexual 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Reconhecida ilicitude de provas obtidas por meio do WhatsApp sem autorização 
judicial 

 Instituto previdenciário terá de dividir pensão por morte entre nora e sogra 
 
 
 

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 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55507
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55507
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55505
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370047
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370047
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369997
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369997
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-ilicitude-de-provas-obtidas-por-meio-do-WhatsApp-sem-autorização-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-ilicitude-de-provas-obtidas-por-meio-do-WhatsApp-sem-autorização-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Instituto-previdenciário-terá-de-dividir-pensão-por-morte-entre-nora-e-sogra


 

troca de conhecimento e agilizando a prestação jurisdicional. Atualizado 
mensalmente pela Equipe do Serviço de Captação e Estruturação do 
Conhecimento. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0011098-51.2015.8.19.0066 - Rel. Des. Celso Silva Filho - j. 07/02/2018 e p. 19/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 27                   Divulgado em 19/02/2018 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto nº 9.288, de 16/02/2018 - Decreta intervenção federal no Estado do Rio de 
Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Adiada votação de pedido de inconstitucionalidade da lei que regulamenta cobrança de 
ICMS 

 Desembargador lança livro sobre prova pericial em Niterói 

 Empresas de turismo são condenadas pela Justiça por não cumprirem contrato em 
Cruzeiro 

 Plantão Judiciário registra 720 atendimentos durante Carnaval 
 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041E5950EC1AA262E30BFE501566787270C507485F144E
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-27-2018.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.288-2018
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55503
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55401
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55049


 

 
 
 

 Ministro concede prisão domiciliar a mulher presa que tem filha de um ano 

 Relator rejeita habeas corpus de acusada de matar marido para ficar com seguro de 
vida 

 Ministro nega liminar a chefe de milícia no RJ que cumpre pena em presídio federal 

 Suspensa decisão que obrigava Estado do RJ a contratar professores aprovados em 
concurso 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Indicação de URL para remoção de conteúdo na internet deve ser restrita a conteúdo 
julgado 

 O trabalho do preso na jurisprudência do STJ 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Sistema que calcula data de soltura de preso vence prêmio Innovare 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas 

 
Atualizamos a Página IRDR para inclusão do Tema 14, processo paradigma 
0053455-79.2017.8.19.0000, relator; Rogerio de Oliveira Souza 

 
Questão submetida a julgamento: 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369943
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369839
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369839
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369815
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369752
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369752
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indicação-de-URL-para-remoção-de-conteúdo-na-internet-deve-ser-restrita-a-conteúdo-julgado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Indicação-de-URL-para-remoção-de-conteúdo-na-internet-deve-ser-restrita-a-conteúdo-julgado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/O-trabalho-do-preso-na-jurisprudência-do-STJ
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86193-sistema-que-calcula-data-de-soltura-de-preso-vence-premio-innovare
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/3607547/irdr.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F7C35C9A9DC1B16AB3B6CECC24C3F8A0C507460B1406


 

“Órgão competente da Justiça comum estadual (Juizados Especiais Fazendários ou 
Juízos Fazendário) para o processamento e julgamento das ações que buscam a 
devolução de valores indevidamente descontados de Policiais e Bombeiros Militares, a 
título de imposto de renda incidente sobre a verba denominada auxílio-moradia.” 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0313815-61.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Arthur Narciso - j. 01/02/2018 e p. 05/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 26                   Divulgado em 16/02/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Desfile das Campeãs: posto do Juizado atenderá público no Sambódromo 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida execução provisória de pena do ex-goleiro Edinho 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Mantida validade de avaliação de perfil profissiográfico em concurso do Distrito Federal 

 Bancorbrás pode responder a ação de indenização por má prestação de serviço em 
hotel conveniado 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000458A65F6322B9B82C562B8021339809FAC50745142740
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-26-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55048
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369692
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-validade-de-avaliação-de-perfil-profissiográfico-em-concurso-do-Distrito-Federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Bancorbrás-pode-responder-a-ação-de-indenização-por-má-prestação-de-serviço-em-hotel-conveniado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Bancorbrás-pode-responder-a-ação-de-indenização-por-má-prestação-de-serviço-em-hotel-conveniado


 

 Associação de defesa do consumidor não tem legitimidade para pleitear diferenças de 
indenização do seguro DPVAT 

 
 
 

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 

 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 25                   Divulgado em 15/02/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Concessionárias de energia e de telefonia são as mais acionadas em janeiro 

 Atendimento humanizado de vítimas de estupro e violência doméstica deve chegar à 
Zona Oeste 

 Nova decisão reduz tarifa de ônibus do Rio para R$ 3,40 
 
 

NOTÍCIAS STF* 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Associação-de-defesa-do-consumidor-não-tem-legitimidade-para-pleitear-diferenças-de-indenização-do-seguro-DPVAT
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Associação-de-defesa-do-consumidor-não-tem-legitimidade-para-pleitear-diferenças-de-indenização-do-seguro-DPVAT
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://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-25-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55033
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55036
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55036
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55046


 

 
 
 

 Ministro Celso de Mello concede prisão domiciliar a mãe de criança de 11 meses 

 Ministro rejeita ação contra lei municipal sobre pagamento de RPV 

 Negada liminar a promotor de justiça denunciado por falsidade ideológica e uso de 
documento falso 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Primeiras férias de magistrado exigem 12 meses de exercício no cargo 

 Confirmado a terceiro o direito de vender normas técnicas com a marca ABNT 

 Sem condenação solidária, terceiro denunciado não pode ser responsabilizado por 
indenização não paga 

 Mãe que continuou recebendo alimentos após morte do filho terá de restituir valores 

 Identificação de menores infratores em matéria jornalística, mesmo que indireta, é 
vedada pelo ECA 

 Afastada prescrição em pedido de reparação de danos morais por ofensa religiosa 

 Retomada do imóvel rural pelos sucessores pode se dar ao fim do contrato de parceria 

 Falta de informação prévia sobre cláusula de exclusão de cobertura justifica pagamento 
de seguro 

 Créditos presumidos de ICMS não podem ser incluídos nas bases de cálculo do IRPJ e 
CSLL 

 
 
 

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 Civil 
Condomínio Edilício 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369571
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369534
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369331
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369331
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeiras-férias-de-magistrado-exigem-12-meses-de-exercício-no-cargo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Confirmado-a-terceiro-o-direito-de-vender-normas-técnicas-com-a-marca-ABNT
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sem-condenação-solidária,-terceiro-denunciado-não-pode-ser-responsabilizado-por-indenização-não-paga
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sem-condenação-solidária,-terceiro-denunciado-não-pode-ser-responsabilizado-por-indenização-não-paga
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mãe-que-continuou-recebendo-alimentos-após-morte-do-filho-terá-de-restituir-valores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Identificação-de-menores-infratores-em-matéria-jornalística,-mesmo-que-indireta,-é-vedada-pelo-ECA
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Identificação-de-menores-infratores-em-matéria-jornalística,-mesmo-que-indireta,-é-vedada-pelo-ECA
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-prescrição-em-pedido-de-reparação-de-danos-morais-por-ofensa-religiosa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Retomada-do-imóvel-rural-pelos-sucessores-pode-se-dar-ao-fim-do-contrato-de-parceria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-informação-prévia-sobre-cláusula-de-exclusão-de-cobertura-justifica-pagamento-de-seguro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-informação-prévia-sobre-cláusula-de-exclusão-de-cobertura-justifica-pagamento-de-seguro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Créditos-presumidos-de-ICMS-não-podem-ser-incluídos-nas-bases-de-cálculo-do-IRPJ-e-CSLL
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Créditos-presumidos-de-ICMS-não-podem-ser-incluídos-nas-bases-de-cálculo-do-IRPJ-e-CSLL


 

· Critério de Rateio Das Despesas 
Contratos 

· Índice de Reajuste do Sistema Financeiro de Habitação 
· Prazo para Propositura da Ação Renovatória 
Responsabilidade Civil 

· Jazigo Perpétuo 
· Teoria da Perda de uma Chance 

 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 02 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 24                   Divulgado em 08/02/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Posto do Juizado dos Grandes Eventos no Sambódromo começa a funcionar nesta 
sexta-feira, dia 9 

 Carnaval: desembargador alerta sobre cuidados na compra de passagens aéreas 

 Justiça anula último testamento feito por Renne Sena 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

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/10136/2759078/jazigo-perpetuo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/teoria-perda-chance.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000002&Version=1.0.3.50
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-24-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55038
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55038
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55035
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55034


 

 STF decide que regulamentação dos planos de saúde não atinge contratos celebrados 
antes da Lei 9.656/1998 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Terceiro de boa-fé deve ser protegido ao adquirir imóvel de parte em união estável 

 Imóvel abandonado vinculado ao SFH é bem público e não pode ser objeto de 
usucapião 

 Novo recurso sobre dano moral por falhas na prestação de serviços de telefonia fixa é 
afetado como repetitivo 

 Mantida indenização para família de lavrador morto por negligência médica 

 Vítima de furto em condomínio deve ser indenizada por empresa de vigilância 

 Recebida denúncia contra conselheiro do Tribunal de Contas do Amapá 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 País possui 2,1 milhões de processos pendentes de solução idêntica 

 CNJ e Ministério da Saúde tornam obrigatória a biometria de recém-nascidos 

 CNJ aproveita Carnaval para informar população sobre seus direitos 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco do Conhecimento: 52.823 acessos em janeiro de 2018 

 
O Banco do Conhecimento é composto precipuamente por jurisprudência do TJERJ, 
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. 

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369047
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369047
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceiro-de-boa–fé-deve-ser-protegido-ao-adquirir-imóvel-de-parte-em-união-estável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Imóvel-abandonado-vinculado-ao-SFH-é-bem-público-e-não-pode-ser-objeto-de-usucapião
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Imóvel-abandonado-vinculado-ao-SFH-é-bem-público-e-não-pode-ser-objeto-de-usucapião
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Novo-recurso-sobre-dano-moral-por-falhas-na-prestação-de-serviços-de-telefonia-fixa-é-afetado-como-repetitivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Novo-recurso-sobre-dano-moral-por-falhas-na-prestação-de-serviços-de-telefonia-fixa-é-afetado-como-repetitivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-indenização-para-família-de-lavrador-morto-por-negligência-médica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vítima-de-furto-em-condomínio-deve-ser-indenizada-por-empresa-de-vigilância
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recebida-denúncia-contra-conselheiro-do-Tribunal-de-Contas-do-Amapá
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86153-cnj-e-ministerio-da-saude-tornam-obrigatoria-a-biometria-de-recem-nascidos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86158-cnj-aproveita-o-carnaval-para-conscientizar-a-populacao-sobre-seus-direitos
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco_conhecimento/banco_conhecimento


 

 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0010093-51.2014.8.19.0026 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 31/01/2018 e 
p. 06/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 23                   Divulgado em 07/02/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Violência contra a mulher: número de medidas protetivas concedidas aumenta 60,56% 

 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Suspensa decisão que afastava teto remuneratório de verba de defensores públicos 
do RJ 

 2ª Turma: Princípio da individualização da pena justifica fixação de regime prisional 
mais gravoso 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Banda Calcinha Preta terá de indenizar autor de música de sucesso por violação de 
direitos autorais 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044F2C6AA5273028B55BCD80007D83CFCAC50744473039
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-23-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55031
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368922
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368922
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368921
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368921
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Banda-Calcinha-Preta-terá-de-indenizar-autor-de-música-de-sucesso-por-violação-de-direitos-autorais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Banda-Calcinha-Preta-terá-de-indenizar-autor-de-música-de-sucesso-por-violação-de-direitos-autorais


 

 Fornecimento de dados de e-mail armazenados no exterior prescinde de 
cooperação internacional 

 Alegações falsas em processo não configuram crime de estelionato 

 Sexta Turma reconhece excesso de prazo para julgamento de apelação e liberta preso 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 BNMP 2.0: Justiça do Rio inicia cadastro de mandados de prisão 

 Conselho da Justiça Federal recebe propostas de reforma do Código Civil 

 Vencedores do Conciliar é Legal recebem prêmios do CNJ 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 

 
Atualizamos o link de Inconstitucionalidades Indicadas para divulgar os seguintes 

processos: 
 

 0000653-75.2015.8.19.0000 - Relator: Desembargador Jessé Torres - 
Assunto: Direito de licença sindical a servidor público. 

 

 0052995-29.2016.8.19.0000 - Relator: Desembargador Bernardo Moreira 
Garcez Neto - Assunto: Destinação de assentos preferenciais em transporte 
público. 

 

 0052763-51.2015.8.19.0000 - Relator: Desembargador Mauro Dickstein - 
Assunto: Criação do programa Capacitando o Idoso. 

 

 0003924-92.2015.8.19.0000 - Relator: Desembargador Fernando Foch - 
Assunto: Isenção limitada de IPTU em benefício de portadores incapacitados 
ou em estado terminal. 

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fornecimento-de-dados-de-e–mail-armazenados-no-exterior-prescinde-de-cooperação-internacional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fornecimento-de-dados-de-e–mail-armazenados-no-exterior-prescinde-de-cooperação-internacional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alegações-falsas-em-processo-não-configuram-crime-de-estelionato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-reconhece-excesso-de-prazo-para-julgamento-de-apelação-e-liberta-preso
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86149-bnmp-2-0-justica-do-rio-inicia-cadastro-de-mandados-de-prisao
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86151-conselho-da-justica-federal-recebe-propostas-de-reforma-do-codigo-civil
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86148-vencedores-do-conciliar-e-legal-recebem-premios-do-cnj


 

 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0150272-57.2007.8.19.0001 - Rel. Des. Nagib Slaibi Filho - j. 18/10/2017 e p. 
23/10/2017 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 01 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 22                   Divulgado em 06/02/2018 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Decreto Federal nº 9.278, de 05/02/2018 - Regulamenta a Lei nº 7.116, de 29/08/1983, 
que assegura validade nacional às Carteiras de Identidade e regula sua expedição. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Juíza de Natividade e Varre-Sai anuncia regras para o carnaval 2018 

 Justiça manda Prefeitura de Paraty nomear procuradores aprovados em concurso 

 Publicitária é condenada a indenizar Dudu Nobre em R$ 25 mil 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000436EAED1314D1EC0AD25822C9F8F321C1C50712185423
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2018000001&Version=1.0.3.50
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-22-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9278.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55104
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55030
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55029


 

 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Vara de violência contra a mulher tem competência para autorizar viagem de mãe com 
filho menor ao exterior 

 Quinta Turma mantém aumento de pena-base por danos psicológicos causados à 
vítima 

 Pendência de ação possessória é condição suspensiva para ajuizamento de ação 
demarcatória 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Cármen Lúcia empossa conselheiro Luciano Frota 

 A desembargadora Iracema Vale é eleita ouvidora titular do CNJ 

 Cármen Lúcia entrega relatório de atividades do CNJ ao Congresso Nacional 
 
 
 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vara-de-violência-contra-a-mulher-tem-competência-para-autorizar-viagem-de-mãe-com-filho-menor-ao-exterior
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vara-de-violência-contra-a-mulher-tem-competência-para-autorizar-viagem-de-mãe-com-filho-menor-ao-exterior
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-mantém-aumento-de-pena–base-por-danos-psicológicos-causados-à-vítima
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-mantém-aumento-de-pena–base-por-danos-psicológicos-causados-à-vítima
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pendência-de-ação-possessória-é-condição-suspensiva-para-ajuizamento-de-ação-demarcatória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pendência-de-ação-possessória-é-condição-suspensiva-para-ajuizamento-de-ação-demarcatória
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86145-carmen-lucia-empossa-conselheiro-luciano-frota
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86141-a-desembargadora-iracema-vale-e-eleita-ouvidora-titular-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86140-carmen-lucia-entrega-relatorio-de-atividade-do-cnj-ao-congresso-nacional


 

 0390653-11.2016.8.19.0001 - Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior - j. 
30/01/2018 e p. 02/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 21                   Divulgado em 05/02/2018 
 
 
 

COMUNICADO 

 
Em cumprimento ao determinado no processo administrativo nº 2017-0216478, 
comunicamos que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), 
por meio do processo nº 08016.021163/2017-15, encaminhou expediente relativo ao 
Decreto Federal nº 9.246, de 21/12/2017, concernente ao indulto natalino e comutação 
de penas e dá outras providências, publicado no DOU. nº 245, de 22/12/2017. 

 
Todavia, face a r. decisão prolatada em 28/12/2017 (DJE. nº 18 de 31/01/2018), pela 
Exma. Sra. Ministra Presidente do Augusto Supremo Tribunal Federal - STF. - Dra. 
Cármen Lúcia, no transcurso do recesso da Corte, na Medida Cautelar na Ação Direta 
de Inconstitucionalidade nº 5.874-DF., tendo como relator o Exmo. Sr. Ministro - Dr. 
Roberto Barroso, foi deferida a medida cautelar (Art. 10 da Lei Federal nº 9.868/1999), 
para suspender os efeitos do inc. I do Art. 1º; do inc. I do § 1º do art. 2º, e dos arts. 8º, 
10 e 11 da legislação em tela. 

 
Por fim, embora não conste do expediente, mas em homenagem aos Princípios da 
Publicidade e Eficiência, previstos no Art. 37 da Carta Política de 1988, informamos que 
a mencionada r. decisão foi ratificada pelo Exmo. Sr. Ministro relator - Dr. Roberto 
Barroso, no início do Ano Judiciário, conforme o link, divulgado no Boletim SEDIF nº 20, 
de 02/02/2018 (sexta-feira). 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AD5DD5FE6217DF9AD3B3C2776B62379BC50744393C20
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-21-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBACPN96&PORTAL=1&LAB=PROTxWEB&WEB=SIM&PROC=2017098345&NUMERO=S
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/decreto/D9246.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5336271
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5336271
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5336271


 

 Juizado do Torcedor marca audiência especial sobre violência nos estádios 

 Licitação da Petrobras vai prosseguir sem participação da empresa Elfe Operação e 
Manutenção 

 Justiça converte em preventiva a prisão em flagrante de casal acusado de esfaquear 
empresário na Barra da Tijuca 

 Justiça nega cobrança separada da Contribuição de Iluminação Pública 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 

 Presidente do STF determina suspensão da análise de mérito de processos sobre 
repartição de receitas de IRRF 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Serviço de internet via rádio sem autorização pode configurar crime de atividade 
clandestina de telecomunicação 

 
 
 

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. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0053877-54.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino - j. 31/01/2018 e p. 
02/02/2018 

 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55027
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55026
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55026
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55301
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55203
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368693
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368693
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Serviço-de-internet-via-rádio-sem-autorização-pode-configurar-crime-de-atividade-clandestina-de-telecomunicação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Serviço-de-internet-via-rádio-sem-autorização-pode-configurar-crime-de-atividade-clandestina-de-telecomunicação
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/artigos-juridicos
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700266363


 

 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 20                   Divulgado em 02/02/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJRJ aplica pena socioeducativa a adolescente que divulgou fotos íntimas de colega 
por aplicativo 

 Justiça nega liminar à Ambev e CBF contra campanha da Proibida 

 Justiça do Rio determina relaxamento de prisão de filho do pedreiro Amarildo 

 TJRJ terá posto no Sambódromo durante desfiles do Carnaval de 2018 

 TJ do Rio vai se integrar ao Banco de Monitoramento de Prisões do CNJ 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 STF conclui julgamento de ação contra norma da Anvisa que proíbe cigarros com 
aroma e sabor 

 Decano rejeita ação contra arquivamento de pedido de impeachment de ministro do 
STF 

 Ministro Roberto Barroso mantém liminar que suspendeu decreto sobre indulto 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Menor incapaz pode ser autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda 
Pública 

 Anulada alteração de beneficiários de seguro de vida feita por segurado supostamente 
alcoolizado 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-20-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55020
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55020
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55021
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55022
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55023
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55025
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368410
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368410
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368400
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368400
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368376
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Menor-incapaz-pode-ser-autor-em-causa-que-tramita-no-Juizado-Especial-da-Fazenda-Pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Menor-incapaz-pode-ser-autor-em-causa-que-tramita-no-Juizado-Especial-da-Fazenda-Pública
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Anulada-alteração-de-beneficiários-de-seguro-de-vida-feita-por-segurado-supostamente-alcoolizado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Anulada-alteração-de-beneficiários-de-seguro-de-vida-feita-por-segurado-supostamente-alcoolizado


 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Intimação: quando é obrigatório mesmo comparecer? 

 Cartórios ampliam prestação de serviços de identificação pessoal 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Página de Precedentes 
 

Comunicamos a atualização dos seguintes links: 
 

 Teses do PJERJ - Repercussão Geral 
 

 Temas do STF 
 

 Teses do PJERJ - Matérias Repetitivas 
 

 Temas do STJ 
 

 Grupo de Representativo - GR 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0081781-25.2013.8.19.0021 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 06/12/2017 e P. 
11/12/2017 

 
 
 

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

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86130-intimacao-quando-e-obrigatorio-mesmo-comparecer
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86096-cartorios-e-justica-ampliam-parceria-em-servicos-de-identificacao-pessoal
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
http://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/tabela-gr-tjrj.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EBAF26AAF26767063C8F24E22D904478C5072C0C5F38


 

 
 
 

Boletim SEDIF nº 19                   Divulgado em 01/02/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJ do Rio dispensa terno e gravata para advogados no verão 
 Nem será levado a júri nesta quinta-feira, 1º, com uso do sistema de videoconferência 

 TJ do Rio rejeita lei que obrigava a instalação de postos do Procon em áreas privadas 

 Riopar deverá emitir cartões em braille a todos que comprovarem deficiência visual 

 Lei que criou Programa Cuidador é declarada inconstitucional 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Com discurso em defesa da Justiça e das leis, presidente do STF abre Ano Judiciário 
2018 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Prisão domiciliar de advogada acusada de liderar esquema de lavagem de dinheiro 
deve ser analisada pelo TJPA 

 Negado pedido de liberdade a homem preso em flagrante por roubo contra motorista do 
Uber 

 Suspenso julgamento no TJDF até conclusão sobre perícia em gravadores da Caixa de 
Pandora 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-19-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55202
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55014
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55016
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55018
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/55019
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368311
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=368311
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prisão-domiciliar-de-advogada-acusada-de-liderar-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-deve-ser-analisada-pelo-TJPA
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prisão-domiciliar-de-advogada-acusada-de-liderar-esquema-de-lavagem-de-dinheiro-deve-ser-analisada-pelo-TJPA
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-a-homem-preso-em-flagrante-por-roubo-contra-motorista-do-Uber
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-a-homem-preso-em-flagrante-por-roubo-contra-motorista-do-Uber
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspenso-julgamento-no-TJDF-até-conclusão-sobre-perícia-em-gravadores-da-Caixa-de-Pandora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspenso-julgamento-no-TJDF-até-conclusão-sobre-perícia-em-gravadores-da-Caixa-de-Pandora


 

 
 
 

 Link CNJ traz entrevista com o conselheiro Márcio Schiefler 
 
 
 

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 os verbetes sumulares em ordem numérica, 

atualizada até o verbete nº 383, contendo também as informações sobre suspensão, 
cancelamento e alteração de verbetes sumulares. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0006954-65.2013.8.19.0046 - Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos - j. 31/01/2018 
e p. 01/02/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 18                   Divulgado em 31/01/2018 
 
 

COMUNICADO 
 

Conforme o Ofício-Circular nº 40/2017/CNPCP/DEPEN-MJ., autuado como processo 
administrativo nº 2017-0215113, comunicamos que o Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária (CNPCP) - DEPEN, com esteio no processo nº 
08016.020668/2017-62, editou a Resolução nº 06, de 07 de dezembro de 2017, 
publicada no DOU., à fl. 74, do dia 13.12.2017, que dispõe sobre a flexibilização das 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86092-link-cnj-traz-entrevista-com-o-conselheiro-marcio-schiefler
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044169BFE4AB175BE3C520DDE211885ACFC50744153119
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-18-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&PGM=WEBACPN96&PORTAL=1&LAB=PROTxWEB&WEB=SIM&PROC=2017098345&NUMERO=S


 

Diretrizes Básicas para a Arquitetura Penal, no âmbito desta Corte, constante no anexo 
I da Resolução da CNPCP nº 09, de 18 de novembro de 2011. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 
 

 Ex-secretário de Segurança de Niterói é condenado a 24 anos e meio de prisão 

 TJRJ julga recurso de antiquário que publicou ofensas a Chico Buarque 

 Mantida a prisão de mulher que matou empresária após briga no trânsito 

 Justiça nega remuneração diferenciada a procuradores de Petrópolis 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Negada liminar que pedia retorno de Sérgio Cabral para complexo prisional no Rio de 
Janeiro 

 Mantido processo de extradição ao Brasil contra investigado pela Operação Lava Jato 

 Promoção por ato de bravura é ato discricionário da administração 

 Suspensa decisão que bloqueava recursos de empresa pública baiana 

 Concedida tutela provisória para que empresas possam obter certidão de regularidade 
fiscal 

 Humberto Martins confirma início de execução provisória de condenado na Lava Jato 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Cidadão poderá obter identidade e passaporte em cartórios 

 Francisco Luciano toma posse como conselheiro do CNJ na terça-feira 
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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 Gabriel de Oliveira Zefiro foi 
atualizada com os seguintes acórdãos: 

 
0062840-85.2016.8.19.0000(2016.007.00291) 
0059413-80.2016.8.19.0000(2016.008.02417) 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0023837-67.2009.8.19.0001 - Rel. Des. Nagib Slaibi Filho - j. 04/10/2017 e p. 
18/12/2017 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 02 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 17                   Divulgado em 30/01/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/gabriel-oliveira-zefiro
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http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2018000002&Version=1.0.3.50
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-17-2018.pdf


 

 Justiça considera inconstitucional lei da meia entrada para professores da rede 
municipal do Rio 

 Novo secretário da Seap visita o TJRJ e discute ações com Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Candidato alçado à vaga por desistência de outros candidatos tem direito líquido e certo 
à nomeação 

 Advogado denunciado por facilitação de regalias a presos continua proibido de 
frequentar presídios 

 Indeferimento liminar de rescisória não é possível mesmo em caso de evidente 
ausência de violação da lei 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Judiciário e Executivo alinham ações para sistema prisional fluminense 
 
 
 

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, referente aos autos do processo nº 0305275-53.2017.8.19.0001, em face de 
Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE, bem como o inteiro teor da decisão 
do MM Juiz de Direito Ricardo Lafayette Campos, que deferiu a tutela de urgência em 
caráter cautelar. O referido processo versa sobre: Emissão de Declaração de 
Possibilidade de Esgoto (DPE) e Declaração de Possibilidade de Abastecimento (DPA). 
Cobrança abusiva. 
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JULGADOS INDICADOS* 
 

 0090437-94.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves 

de Oliveira - j. 25/01/2018 e p. 26/01/2018 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 16                   Divulgado em 29/01/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Recurso de antiquário que publicou ofensas a Chico Buarque será julgado nesta terça, 
dia 30 

 Mais de mil pessoas são vacinadas no posto do Tribunal de Justiça do Rio nos três dias 
de campanha 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 STJ nega habeas corpus de Eduardo Cunha para suspender ação penal 

 Mantida indenização de R$ 3 mil a homem que se machucou em buraco na via pública 

 Multa cominatória de R$ 2 milhões pode ser excluída se banco comprovar 
impossibilidade de cumprir obrigação 

 STJ não terá expediente nos dias 12 e 13 
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NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ Serviço: o que são crimes hediondos? 

 Prêmio Innovare para facilitar reconhecimento de paternidade 

 Capacitação de psicólogos no enfrentamento à violência doméstica 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco de Ações Civis Públicas 

 
Conheça o inteiro teor da Petição Inicial na Ação Civil Pública proposta pela Defensoria 
Pública e Ministério Público, referente aos autos do processo nº 0046569-
61.2017.8.19.0001, em face de Banco Daycoval S/A, bem como o inteiro teor da 
decisão do MM Juiz de Direito Maria Christina Berardo Rucker, que deferiu a tutela de 
urgência. O referido processo versa sobre Empréstimos sob consignação de servidores 
públicos estaduais. Atraso no repasse pelo empregador. Cobrança direta em conta 
corrente e negativação do nome do servidor. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0046910-62.2014.8.19.0205 - Rel. Des. Sérgio Nogueira Azeredo - j. 06/12/2017 e p. 
11/12/2017 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 15                   Divulgado em 26/01/2018 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86048-cnj-servico-o-que-sao-crimes-hediondos
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NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Treze detidos no Jacarezinho têm prisão preventiva decretada 

 Fórum Central terá encontro para casais separados resolverem conflitos judiciais no 
dia 31 

 Justiça rejeita plano de recuperação da Leader 

 População lota posto avançado no primeiro dia de vacinação contra a febre amarela no 
TJ 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Bem de família pode ficar indisponível em ação de improbidade 

 Liminar afasta ação penal em curso da análise de antecedentes e reduz pena aplicada 
pela Justiça paulista 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Projeto ensina empreendedorismo para adolescentes que vivem em abrigos 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Banco do Conhecimento: 706.596 acessos em 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, 
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ementários, informativo de suspensão de prazos e de expediente forense, doutrina, atos 
oficiais do PJERJ e legislação selecionada. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0021336-88.2015.8.19.0209 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 08/11/2017 e 
p. 23/01/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 14                   Divulgado em 25/01/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Lei que cria serviços online para idosos é mantida pela justiça 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida execução provisória da pena de condenado por chacina em Minas Gerais 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 STJ suspende provisoriamente demolição de beach clubs em Florianópolis 

 Empresário preso na Operação Torrentes não consegue liminar 

 Pena restritiva de direitos não admite execução provisória 
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http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Pena-restritiva-de-direitos-não-admite-execução-provisória


 

 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Brasil tem 622 grávidas ou lactantes em presídios 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Coletânea dos Atos Oficiais do PJERJ 

 
Foi atualizada a compilação de normas selecionadas por temas de interesse precípuo 
das serventias da Corregedoria Geral da Justiça, organizada a partir de pesquisa 
desenvolvida pelo MM. Dr. Juiz de Direito FABIO PORTO do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
Seguem os principais títulos da referida Coletânea: 

 

 Estrutura e Funcionamento 

 Fiscalização e Disciplina 

 Serventias Judiciais 

 Serventias Extrajudiciais 

 Matéria de Pessoal 

 Pareceres e Decisões Administrativas 

 Grupo Emergencial de Auxílio Programado - GEAP 

 Grupo Regional Especial de Apoio Cartório - GREAC 

 Escola de Administração Judiciária - ESAJ 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0245080-39.2016.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Guarino - j. 22/11/2017 e p. 24/11/2017 
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(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 13                   Divulgado em 24/01/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Tribunal de Justiça do Rio e Ministério Público assinam convênio para solucionar 
processos de consumidores 

 Presidente do Tribunal de Justiça do Rio se reúne com presidentes dos Tribunais 
Regionais Federal e do Trabalho 

 Julgamento de ex-chefe de torcida do Flamengo será nesta quinta-feira 

 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece normas para sistema 
penitenciário no Brasil 

 Desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio negam recurso de motorista 
desabilitado pela Uber 

 Mantido o afastamento de secretário de Administração Penitenciária do estado 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Validade vencida não é suficiente para configurar crime contra relação de consumo 

 Negado pedido de prisão domiciliar para ex-prefeito de Santana (AP) 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Implantação do BNMP nas prisões é destaque no Link CNJ de hoje 
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AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Atualização do Banco de Ações Civis Públicas 

 

 0305325-79.2017.8.19.0001 

 0046569-61.2017.8.19.0001 

 0322433-24.2017.8.19.0001 

 0298708-06.2017.8.19.0001 

 0298432-72.2017.8.19.0001 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0048697-91.2016.8.19.0000 - Rel. Des. Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes - j. 
30/11/2017 e p. 12/12/2017 

 
 
 

EMENTÁRIO* 
 
 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 01 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF nº 12                   Divulgado em 23/01/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047AC4D80E4479E17E104CA88FC65C4A26C507290C2364
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 TJ decide que cabe à Prefeitura regularizar o estacionamento de carros no Aterro do 
Flamengo em dias de eventos 

 Justiça do Rio impede que governo do estado repasse verbas para conclusão das obras 
da Linha 4 do metrô 

 Decreto municipal que regulamenta eventos é considerado inconstitucional 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Mantida decisão que não reconheceu aposentadoria especial a segurado exposto a 
ruído 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ treina tribunais para implantação do BNMP 2.0 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Inconstitucionalidades Indicadas 

 
Atualizamos o link de Inconstitucionalidades: 

 

 0000653-75.2015.8.19.0000 

 0052995-29.2016.8.19.0000 

 0052763-51.2015.8.19.0000 

 0003924-92.2015.8.19.0000 

 0031183-28.2016.8.19.0000 

 0010930-42.2010.8.19.0028 

 0064806-20.2015.8.19.0000 
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http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54333
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54331
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54331
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54330
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-não-reconheceu-aposentadoria-especial-a-segurado-exposto-a-ruído
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-não-reconheceu-aposentadoria-especial-a-segurado-exposto-a-ruído
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86050-cnj-treina-tribunais-para-implantacao-do-bnmp-2-0


 

 0034457-68.2014.8.19.0000 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0034069-43.2011.8.19.0204 - Rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 12/12/2017 e p. 
14/12/2017 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 11                   Divulgado em 22/01/2018 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual nº 7862 de 17/01/2018 - Altera a Lei Estadual nº 6.642, de 18/12/2013, 
proibindo a exigência do documento oficial para isenção da taxa. 

 

 Lei Estadual nº 7863 de 17/01/2018 - Dispõe sobre o acompanhamento psicológico de 
pacientes com câncer nas unidades de saúde pública estadual e privados conveniados 
ao sistema único de saúde - sus e dá outras providências. 

 
 Lei Estadual nº 7866 de 17/01/2018 - Dispõe sobre a reserva de leitos nos 

estabelecimentos hospitalares públicos ou privados, para tratamento específico de 
dependentes químicos no âmbito do estado do rio de janeiro e dá outras providências. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Tribunal de Justiça mantém afastamento do presidente da Comlurb 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040D1C95264BFAC699D52DF8D6E004ADBCC5072F042662
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-11-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0263973707a637ff8325821d005dfcd1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/702611d5e23bbda98325821d005e59b8
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4199020ce85a1bdc832581bd005a1cdc
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54327


 

 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Negado pedido de transferência de Eduardo Cunha para presídio em Brasília 

 Princípio da colegialidade exige submissão de agravo regimental ao órgão julgador 
competente 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ Serviço: sequestro internacional de crianças 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Divulgação da Galeria dos Presidentes do TJERJ (1975-2018) 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0022748-71.2010.8.19.0066 - 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 SEDIF no 10                   Divulgado em 19/01/2018 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-transferência-de-Eduardo-Cunha-para-presídio-em-Brasília
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Princípio-da-colegialidade-exige-submissão-de-agravo-regimental-ao-órgão-julgador-competente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Princípio-da-colegialidade-exige-submissão-de-agravo-regimental-ao-órgão-julgador-competente
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86041-cnj-servico-sequestro-internacional-de-criancas
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/galeria
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004458B759E0D7F4B403AB34D1A72BACA0FC5072F075405
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-10-2018.pdf


 

 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Secretário estadual de Administração Penitenciária é afastado do cargo 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Acusado de gastar mais de R$ 43 mil com cartão de terceiro permanece preso 

 Mãe que perdeu guarda não obtém sub-rogação para seguir com execução de 
alimentos 

 Mantida prisão de policial militar de SP acusado de furtar trator 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Consumidor: dez empresas concentravam metade dos processos em 2015 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 

 
Comunicado referente à inclusão do Aviso TJ 2/2018 (IRDR nº 0030387-
03.2017.8.19.0000); no quadro de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54324
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acusado-de-gastar-mais-de-R$-43-mil-com-cartão-de-terceiro-permanece-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mãe-que-perdeu-guarda-não-obtém-sub–rogação-para-seguir-com-execução-de-alimentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mãe-que-perdeu-guarda-não-obtém-sub–rogação-para-seguir-com-execução-de-alimentos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-de-policial-militar-de-SP-acusado-de-furtar-trator
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86034-consumidor-dez-empresas-concentravam-metade-dos-processos-em-2015
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201729100020
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201729100020


 

 0056616-97.2017.8.19.0000 - Rel. (a). Des. Sandra Santarém Cardinali - j. 14/12/2017 e 
p. 15/12/2017 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 9                     Divulgado em 18/01/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Presidente de organizada do Vasco tem prisão preventiva revogada 

 Rogério 157 vai para presídio federal em Rondônia 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ação sobre ISS em cessão de uso de espaços para sepultamento é encaminhada ao 

relator 

 Partido contesta normas sobre situação funcional de guardas municipais do Rio 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Determinada soltura de mulher que não pode pagar fiança de dez salários mínimos 

 Mantida prisão de travesti acusada de exploração sexual no DF 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004725D9DFE8A987F421696D8FEC8997488C50730210D11
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-09-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54323
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54322
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=367261
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=367261
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=367267
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinada-soltura-de-mulher-que-não-pode-pagar-fiança-de-dez-salários-mínimos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-de-travesti-acusada-de-exploração-sexual-no-DF


 

 
 
 

 Justiça adota ações preventivas em rede de atenção à mulher, no Rio 

 Tribunais intensificam entrega de armas ao Exército Brasileiro 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Divulgação do Banco de Sentenças 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0374502-72.2013.8.19.0001 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 06/12/2017 e p. 
11/12/2017 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 8                     Divulgado em 17/01/2018 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Estadual Nº 7853 de 15/01/2018 - regulamenta a oferta de serviços e produtos por 
telefone. 

 

 Lei Estadual Nº 7855 de 15/01/2018 - Dispõe sobre os registros de ocorrências, 
envolvendo instituições religiosas e seus praticantes, e a produção de dados 
estatísticos pela Polícia Civil e Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro e dá 
outras providências. 

http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86028-justica-adota-acoes-preventivas-em-rede-de-atencao-a-mulher-no-rio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86026-tribunais-intensificam-entrega-de-armas-ao-exercito-brasileiro
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EEFEC09291B51C6F3A1722A3A1E83116C5072C0C510B
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-08-2018.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ccc2ad7e5f663cc38325821700688cbf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f11fdae9263157f6832582170068f142


 

 

 Lei Estadual Nº 7856 de 15/01/2018 - Cria o programa de prevenção ao assédio 
nos transportes coletivos públicos e privados, 

 

 Lei Estadual Nº 7858 de 15/01/2018 - Altera o art. 11 da Lei nº 443, de 01/07/1981, 
que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual Nº 7859 de 15/01/2018 - DETRAN/RJ, poderá receber o pagamento de 
multas através de cartões de débito e crédito. 

 

 Lei Estadual Nº 7860 de 15/01/2018 - Institui a política estadual de busca de pessoas 
desparecidas. 

 

 Lei Estadual Nº 7861 de 15/01/2018 - Altera a Lei 5.451, de 22/05/2009, que 
"estabelece normas voltadas para a Lei de Responsabilidade Educacional do Estado do 
Rio de Janeiro. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Homem condenado por estuprar alunas da Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro 

 Violência doméstica: TJRJ traça ações preventivas com rede de atenção à mulher 

 Desembargador destaca Casa da Família que ganhará quarta unidade 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Mantida decisão do STJ que restabeleceu prisão de acusados de chacina no Pará 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Mantida suspensão de votos para eleição do conselho deliberativo do Vasco da Gama 

 Agência e modelo pagarão multa por ausência em desfile 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/515d856f014f1e668325821700692e4f
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6dca501819079594832582170069c107
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/860cc8b8a7d65b2983258217006ace2c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/22e32a43411e860e83258217006b6ab0
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4199020ce85a1bdc832581bd005a1cdc
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54320
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54320
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54319
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54507
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=367011
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-suspensão-de-votos-para-eleição-do-conselho-deliberativo-do-Vasco-da-Gama
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Agência-e-modelo-pagarão-multa-por-ausência-em-desfile


 

 Bens doados devem ser trazidos à colação pelo valor atribuído no ato de liberalidade 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Belém recebe encontro nacional de corregedores de Justiça em março 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Pesquisa Selecionada 
 

Atualização das pesquisas: Dano Ambiental, Responsabilidade Civil Objetiva, 
Renúncia à Herança, Animal em Apartamento, e Responsabilidade Solidária - 
Acidente de Trânsito 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0017957-19.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Guarino - j. 22/11/2017 e p. 24/11/2017 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 7                     Divulgado em 16/01/2018 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Bens-doados-devem-ser-trazidos-à-colação-pelo-valor-atribuído-no-ato-de-liberalidade
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/86019-belem-recebe-encontro-nacional-de-corregedores-de-justica-em-marco
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/pesquisa-selecionada
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E6DBE3CA410A315829D5A53ED61C83A7C50722583A59
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-07-2018.pdf


 

 

 Lei Estadual Nº 7847 de 15/01/2018 - Altera a Lei nº 2.621, de 11/09/1996, para incluir 
a anotação do uso de marca passo cardíaco nos documentos de identificação 
expedidos pelos órgãos oficiais do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual Nº 7846 de 15/01/2018 - Altera a Lei nº 4508, de 11/01/2005 e dá outras 
providências. 

 

 Lei Estadual Nº 7845 de 10/01/2018 - Altera a Lei nº 6908/2014 que dispõe sobre 
procedimentos de manejo de passeriformes da fauna silvestre nativa para todas as 
etapas relativas às atividades de criação, reprodução, manutenção, treinamento, 
exposição, transporte, transferência, aquisição, guarda, depósito, utilização e realização 
de eventos a serem observados dentro das políticas de controle e manejo de 
competência do Instituto Estadual Ambiental INEA, para a criação amadora de 
passeriformes nativos no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual Nº 7844 de 10/01/2018 - Estima a receita e fixa a despesa do Estado do 
Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2018. 

 

 Lei Estadual Nº 7843 de 10/01/2018 - Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual 
2016-2019, instituído pela Lei nº 7.211, de 18/01/2016. 

 

 Lei Estadual Nº 7842 de 10/01/2018 - Institui a carteira de identificação do portador de 
diabetes. 

 

 Lei Estadual Nº 7841 de 10/01/2018 - Veda a inclusão de taxa de serviço na conta do 
consumidor, em razão da opção pela modalidade de comércio de alimentos e peso e dá 
outras providências. 

 

 Lei Estadual Nº 7840 de 10/01/2018 - Estabelece a obrigatoriedade de medidas de 
acessibilidade e adaptação de sanitários nos estabelecimentos comerciais, de serviços 
e nas repartições públicas, para utilização pelos portadores de nanismo ou baixa 
estatura, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual Nº 7839 de 10/01/2018 - Autoriza o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
a realizar convênio com os condomínios residenciais, empresariais, industriais, 
comerciais e mistos, de modo a permitir que seus sistemas de segurança sejam 
conectados às ferramentas e tecnologias de monitoramento usados pela Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8decedc7d0075f4f832582170066bdf5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e37edc4f3ae5d03283258217006675f3
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4f2ef70701927205832582170065d825
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0571394cb8f66773832582170062e87c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/620b69cbf7a2d92c8325821700614c4d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/947dc1d520729b988325821700603ce4
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e37abc9bad27c01d83258217005ffba6
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c2429143525a78ff83258217005fcc77
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c9a689286ab7a80383258217005f9bee


 

 Lei Estadual Nº 7838 de 10/01/2018 - Autoriza as maternidades públicas do estado do 
rio de janeiro a distribuir, gratuitamente, repelente para as gestantes. 

 

 Lei Estadual Nº 7836 de 09/01/2018 - Cria o programa “Empresa Amiga da Segurança”, 
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual Nº 7835 de 09/01/2018 - Estabelece multa e manda retirar do ar toda e 
qualquer veiculação publicitária misógina, sexista ou estimuladora de agressão e 
violência sexual no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual Nº 7832 de 08/01/2018 - Dispõe sobre a criação de Programa de 
Prevenção da Saúde Cardiovascular da mulher e do homem. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 TJ faz parceria com Ceg para redução de demandas judiciais 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Idosos acusados de maltratar filhas devem continuar em prisão preventiva 
 Falta de citação não autoriza parte a manejar embargos de terceiro para anular ação 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Ministério Público é o principal autor de ações coletivas na Justiça 

 Decisão do CNJ viabiliza a entrega de 19,4 mil livros a 40 presídios 
 
 
 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/79b70bbe1d1e8e3583258217005f645a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/83339b6453b6fe5483258217005ebcb1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/76bf1bbc5346697c83258217005e7112
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ae7f1cec6fc5710183258217005dcb16
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54602
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Idosos-acusados-de-maltratar-filhas-devem-continuar-em-prisão-preventiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-citação-não-autoriza-parte-a-manejar-embargos-de-terceiro-para-anular-ação
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86003-ministerio-publico-e-o-principal-autor-de-acoes-coletivas-na-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86004-cnj-viabiliza-a-entrega-19-4-mil-livros-a-40-presidios-ate-fevereiro


 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

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

 
Atualização da Tabela Unificada do CNJ com a Súmula do TJERJ até o verbete nº 382. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0178683-08.2010.8.19.0001 - Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia - j. 19/12/2017 e p. 
11/01/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 6                     Divulgado em 15/01/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça dá direito a professor ter carga menor de trabalho para tratamento do filho 
 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Empresas não conseguem suspender decisão que reduziu tarifa de ônibus no Rio 
 Determinado limite para atuação de administrador temporário do Sesc e Senac no RJ 

 Parentes de ciclista atropelado que teve braço jogado em córrego podem pleitear 
indenização 

 Empresário que teve prisão preventiva decretada em sentença obtém liberdade 
provisória 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BFE880E3F1DA6801CD8B63814BBFEE1DC507330B4C2F
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-06-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54317
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresas-não-conseguem-suspender-decisão-que-reduziu-tarifa-de-ônibus-no-Rio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Determinado-limite-para-atuação-de-administrador-temporário-do-Sesc-e-Senac-no-RJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Parentes-de-ciclista-atropelado-que-teve-braço-jogado-em-córrego-podem-pleitear-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Parentes-de-ciclista-atropelado-que-teve-braço-jogado-em-córrego-podem-pleitear-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresário-que-teve-prisão-preventiva-decretada-em-sentença-obtém-liberdade-provisória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresário-que-teve-prisão-preventiva-decretada-em-sentença-obtém-liberdade-provisória


 

 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 CNJ Serviço: o que faz um assistente de acusação 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 
 

Atualização do quadro de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), 
na página dos Precedentes, com inclusão do IRDR nº 0030387-03.2017.8.19.0000 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 1056179-43.2011.8.19.0002 - Rel. Des. Antônio Carlos Nascimento Amado - j. 
05/12/2017 e p. 15/01/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 5                     Divulgado em 12/01/2018 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85998-cnj-servico-o-que-faz-um-assistente-de-acusacao
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CF3E18F78EF342895CC9800A446F10D0C50734034418
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-05-2018.pdf


 

 Medida Provisória nº 818, de 11/01/2018 - Altera as Leis n
os

 13.089/2015, 12.587/2012. 

 

 Lei Federal nº 13.614, de 11/01/2018 - Cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e 
Lesões no Trânsito (Pnatrans) e acrescenta dispositivo ao CTB. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça Itinerante faz o primeiro atendimento deste ano em Jacarepaguá 

 Justiça do Rio realiza audiência de casal que planejou sequestro de empresário amigo 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Negada substituição de prisão para advogada acusada de ser conselheira de Beira-Mar 

 Repetitivo vai definir legalidade do ICMS sobre Tust e Tusd 

 Negado novo pedido de liberdade a mulher ligada a Fernandinho Beira-Mar 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Sistemas do CNJ poderão sofrer indisponibilidade a partir das 19h 

 Audiência de custódia: tipo de crime e violência pesam em decisões 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 

 AVISO TJ 76, DE 26/12/2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv818.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13614.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54316
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54314
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-substituição-de-prisão-para-advogada-acusada-de-ser-conselheira-de-Beira–Mar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobre-Tust-e-Tusd
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-novo-pedido-de-liberdade-a-mulher-ligada-a-Fernandinho-Beira–Mar
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85996-sistemas-do-cnj-poderao-sofrer-indisponibilidade-a-partir-das-19h
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85989-audiencia-de-custodia-tipo-de-crime-e-violencia-pesam-em-decisoes
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=205088&integra=1


 

 DECRETO Nº 46.203, DE 22/12/2017 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 276, DE 13/12/2017 

 ATO EXECUTIVO TJ N. 275, DE 13/12/2017 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0333626-12.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia - j. 19/12/2017 e p. 
09/01/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 4                     Divulgado em 11/01/2018 
 
 

COMUNICADO 
 

Comunicado sobre novo verbete sumular do TJRJ (nº 382), cancelamento dos verbetes 
nos 58 e 105. E revisão do nos 52 e 59 

 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 
 

 Lei Federal nº 13.608, de 10/01/2018 - Dispõe sobre serviço telefônico de recebimento 

de denúncias e sobre recompensa e altera o art. 4º da Lei nº 10.201/2001. 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Enfam estabelece novo mínimo de horas-aula para promoção e remoção de juízes 

 Desembargador defende medidas para manutenção do programa Segurança Presente 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204976&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=204975&integra=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000403A872D881200F6774B360715803D5B1C507330B4C46
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-04-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13608.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54601
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54313


 

 Magistrada do TJRJ avalia causas do aumento de prisões por falta de pagamento 
de pensão alimentícia 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Negado pedido para cancelar indiciamento em inquérito policial arquivado sem 
denúncia 

 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 

A página do Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira foi atualizada 
com o acórdão na Apelação Cível nº 1056179-43.2011.8.19.0002. 

 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 0041327-27.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 06/12/2017 e 
p. 11/12/2017 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 3                     Divulgado em 10/01/2018 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 
 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54312
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54312
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-para-cancelar-indiciamento-em-inquérito-policial-arquivado-sem-denúncia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-para-cancelar-indiciamento-em-inquérito-policial-arquivado-sem-denúncia
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?uzip=1&gedid=0004557ae2b9c4ad3868e8e0fda41f32ac21c5072c0c5014
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-03-2018.pdf


 

 

 Lei Federal nº 13.604, de 09/01/2018 - Altera a Lei nº 12.681, de 04/07/2012, que 
institui o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e sobre 
Drogas - SINESP, tornando obrigatória a publicação da taxa de elucidação de 
crimes de forma padronizada. 

 

 Lei Federal nº 13.603, de 09/01/2018 - Altera a Lei nº 9.099, de 26/09/1995, para incluir 

a simplicidade como critério orientador do processo perante os Juizados Especiais 
Criminais. 

 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça condena acusados de matar ex-cantora do grupo Kaoma 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Clubes esportivos questionam norma da ANS que trata de planos de saúde coletivos 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Em casos específicos, ciência inequívoca dispensa intimação formal sobre penhora 

 Concedida liminar de soltura a homem preso após sentença de primeiro grau 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Com BNMP 2.0, CNJ reduz divergências sobre população carcerária 

 Total de medidas protetivas cresce 58,9% na capital do Rio em 2017 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13604.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13603.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54308
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=366520
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-casos-específicos,-ciência-inequívoca-dispensa-intimação-formal-sobre-penhora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Concedida-liminar-de-soltura-a-homem-preso-após-sentença-de-primeiro-grau
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85980-com-bnmp-2-0-cnj-reduz-divergencias-sobre-populacao-carceraria
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/85976-total-de-medidas-protetivas-cresce-58-9-na-capital-do-rio-em-2017


 

 Autorizada a penhora on-line de aplicações em renda fixa e variável 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

 1056179-43.2011.8.19.0002 - Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira - j. 
19/12/2017 e p. 09/01/2018 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 2                     Divulgado em 09/01/2018 
 
 
 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça do Rio nega pedido para suspender eleição e prorrogar mandato do presidente 

do Vasco 

 Número de medidas protetivas cresce 58,94% na Capital 

 Mídias sociais do TJRJ alcançaram 400 mil usuários por mês em 2017 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85965-autorizada-a-penhora-online-de-aplicacoes-em-renda-fixa-e-variaveis
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?uzip=1&gedid=0004372327d4b9677d0dc2aebc001d9e55ccc50733044c38
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-02-2018.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54307
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54501
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/54306


 

 Presidente do STF rejeita pedido de reconsideração em ADI sobre alteração na 
cobrança de ISS 

 
 

NOTÍCIAS STJ* 
 
 
 

 Concedida liberdade provisória a homem preso com pequena quantidade de maconha 

 Certidão de nascimento não é único meio capaz de comprovar idade de adolescente 

corrompido 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 
 

 Cármen Lúcia: respeitar direito dos presos e de a sociedade dormir em sossego 

 Projeto carioca dá nova chance a jovens aliciados pelo tráfico 
 
 
 

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ* 
 
 

Pesquisa Selecionada 

 

 Acidente Aéreo, 
 

 Acidente em Estabelecimento de Ensino, 
 

 Bullying, 
 

 Erro no Tratamento Odontológico. 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=366298
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=366298
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Concedida-liberdade-provisória-a-homem-preso-com-pequena-quantidade-de-maconha
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Certidão-de-nascimento-não-é-único-meio-capaz-de-comprovar-idade-de-adolescente-corrompido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Certidão-de-nascimento-não-é-único-meio-capaz-de-comprovar-idade-de-adolescente-corrompido
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85964-carmen-lucia-respeitar-direito-dos-presos-e-de-a-sociedade-dormir-em-sossego
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85961-projeto-carioca-da-nova-chance-a-jovens-aliciados-pelo-trafico
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente-aereo.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/acidente-estabelecimento-ensino-v2.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/bullying.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/31308/erro-tratamento-odontologico.pdf


 

 0080878-13.2014.8.19.0002 - Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia - j. 19/12/2017 e p. 
09/01/2018 

 
 
 

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE* 
 

 0387020-31.2012.8.19.0001 - Des. Fernando Antonio de Almeida - Julgamento: 
07/11/2017 - Sexta Câmara Criminal 

 

 0000304-95.2015.8.19.0057 - Des. Luiz Noronha Dantas - Julgamento: 07/11/2017 - 
Sexta Câmara Criminal 

 

 0275250-62.2014.8.19.0001 - Des. Fernando Antonio de Almeida - Julgamento: 
07/11/2017 - Sexta Câmara Criminal 

 

 0186885-95.2015.8.19.0001 - Des. Luiz Noronha Dantas - Julgamento: 07/11/2017 - 
Sexta Câmara Criminal 

 

 0000107-59.2016.8.19.0008 - Des. Fernando Antonio de Almeida - Julgamento: 
07/11/2017 - Sexta Câmara Criminal 

 

 0001181-86.2015.8.19.0040 - Des. Luiz Noronha Dantas - Julgamento: 07/11/2017 - 
Sexta Câmara Criminal 

 

 0024824-39.2015.8.19.0213 - Des. Fernando Antonio de Almeida - Julgamento: 
07/11/2017 - Sexta Câmara Criminal 

 
 
 

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

 
 
 
 

Boletim SEDIF no 1                     Divulgado em 08/01/2018 
 
 
 

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO* 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?uzip=1&gedid=0004cfaa70eb4ffcfc3f4709a3bc8f86eabdc50733133405
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00030
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00405
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00032
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00339
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00404
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2016.054.00414
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.054.00169
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-01-2018.pdf


 

 
 

 Medida Provisória nº 813, de 26/12/2017 - Altera a Lei Complementar nº 26, de 
11/09/1975, para dispor sobre a possibilidade de movimentação da conta do Programa 
de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público - PASEP. 

 

 Decreto Federal nº 9.255, de 29/12/2017 - 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. 

 

 Decreto Federal de 29/12/2017 - Altera o Decreto de 28/07/2017, que autoriza o 
emprego das Forças Armadas para a Garantia da Lei e da Ordem no Estado do Rio de 
Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 7830 de 03/01/2018 - Altera a Lei 4.510, de 13/01/2005, reconhecendo 
o direito à gratuidade nos transportes aos estudantes das redes públicas municipal 
e federal, como previsto na Lei 3.339, de 29/12/1999. 

 

 Lei Estadual nº 7829 de 02/01/2018 - Determina a comunicação, por parte dos 
hospitais, clínicas e postos de saúde, nas ocorrências de embriaguez ou uso de drogas 
por criança ou adolescente. 

 

 Lei Estadual nº 7828 de 02/01/2018 - Altera a Lei nº 4.705, de 09/01/2006, que autoriza 
o Poder Executivo a implantar, nas unidades da rede estadual de saúde, os serviços de 
profissionais intérpretes da língua brasileira de sinais-libra, e dá outras providências 

 

 Emenda Constitucional Estadual nº. 71, de 2017 - Acrescenta dispositivo ao artigo 309 
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 Lei Estadual nº 7820 de 20/12/2017 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas 
prestadoras de serviços de telefonia, de tv a cabo, de cartão de crédito e similares 
manterem, em suas páginas na internet, link próprio, que possibilite, ao consumidor, 
realizar a suspensão ou o cancelamento do contrato de prestação de serviço via 
internet. 

 

 Lei Estadual nº 7821 de 20/12/2017 - Autoriza o poder executivo a assegurar às 
pessoas com deficiência a carteira de identidade diferenciada e um crachá de 
identificação que reúnam informações sobre a saúde do portador. 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv813.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9255.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Dsn/Dsn14506.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4199020ce85a1bdc832581bd005a1cdc
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6d548b205d76919c8325820b00568d71
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/70398e6f7c22c4378325820a005bfce9
http://www2.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=51&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2MxZWI3ZDE0YjY2Y2Q0MjUwMzI1NjUwMDAwNDlmNTQxL2FlM2MzZjlkYmQxNDhlMWE4MzI1ODFmZDAwNmVmNjY5P09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/15f0392116f1d01c832581fd0062d88f
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/09f572cf63d140b1832581fd006323b0


 

 

NOTÍCIAS TJRJ* 
 
 

 Justiça concede recuperação judicial do Grupo Oi 

 TJ do Rio terá mais transparência na compra pública 

 Juiz converte em preventiva prisões em flagrante de acusados de tráfico e de agente da 
Polícia Rodoviária Federal 

 Plantão Judiciário do TJ registra mais de mil e cem atendimentos entre Natal e Ano 
Novo 

 Economia administrativa foi prioridade do TJRJ em 2017 

 Corregedoria cumpre meta e consegue mais rapidez no andamento de processos 

 TJRJ recebeu 1,6 milhão de novos processos de janeiro a novembro 

 Negada liminar para aumento de salário dos servidores da Prefeitura do Rio 
 
 

NOTÍCIAS STF* 
 
 
 

 Ministro nega liminar contra exigências para aquisição e porte de armas por juízes 

 Ministra nega liminar que pedia soltura do deputado estadual Edson Albertassi (PMDB-

RJ) 

 Presidente do STF suspende cláusulas de norma sobre substituição tributária relativa 
ao ICMS 

 Ministro mantém início de cumprimento de pena após condenação em 2ª instância em 
caso de crime grave 

 Relator defere liminar parcial em reclamação que discute instalação de posto em 
Curitiba (PR) 

 Suspensa liminar do TJ-RJ que impedia atualização de valores do IPTU na cidade do 
Rio de Janeiro 

 Ministra Rosa Weber limita ao RJ efeitos de decisão em ADI sobre amianto até prazo 
final de embargos 

 Ministro aplica princípio da insignificância e absolve condenado por posse de uma 
munição de fuzil 

 Liminar suspende lei que possibilita acréscimo no rol de serviços prestados por cartórios 

 Ministra Cármen Lúcia suspende dispositivos de decreto que amplia regras para 
concessão de indulto 

 Rejeitado recurso de ex-vereador do Rio preso por tentativa de homicídio 
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NOTÍCIAS STJ* 
 
 

 Réu sem condições de pagar fiança consegue liberdade 

 Exigência de exame criminológico para progressão de regime deve ser bem 
fundamentada 

 Ministro Salomão coordena obra inédita sobre Direito Civil 

 Mantida decisão que revogou doação de imóveis por ingratidão de ex-mulher 

 Afastada prescrição em execução de crédito educacional 

 Esbulho possessório de bar no centro do Rio gera indenização por danos morais e 
materiais 

 Data inicial para progressão de regime é aquela em que o preso preencheu os 
requisitos legais 

 Segunda Turma aumenta indenização para jovem confundida com assaltante 

 Cessão de direitos hereditários a terceiros exige notificação adequada dos coerdeiros 

 Mantida penhora de 30% do salário para saldar dívida de natureza não alimentar 

 Blogueiro pagará indenização a diretor da Fundação Casa por publicação ofensiva 

 Ministério Público tem legitimidade para atuar em favor de adquirentes de loteamento 
irregular 

 Terceira Turma anula arrematação de propriedades leiloadas em execução de CDCAs 

 Sexta Turma anula prorrogação de interceptações telefônicas que não foram 
fundamentadas 

 Mantida nulidade de testamentos por debilidade mental da testadora 

 Novo depoimento do acusado não implica reabertura de prazo para diligências 
 
 
 

NOTÍCIAS CNJ* 
 
 
 

 Cresce o número de processos administrativos julgados contra magistrados 
 
 
 

JULGADOS INDICADOS* 
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