Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2016

Edição nº 160/2016

Sumário
Notícias
TJRJ

STF

STJ

Edição de

Legislação

CNJ

TJRJ
Julgados indicados

Aviso do
Banco do
Conhecimento

Informativo
STF nº 839

Ementário

Atos Oficiais

Informes de
Referências
Doutrinárias

Sumários
Correntes de
Direito

Informativo
Suspensão
de Prazos
e Expediente

Súmula da
Jurisprudência
TJRJ

Revista
Jurídica

Conflito de
Competência
Aviso 15/2015

Precedentes
(IRDR,IAC...)

Informativo
STJ nº 588

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

Notícias STF
Ministro garante pagamento de pensão a menor sob guarda de servidor público falecido
Processo: MS 33022

Leia mais...

____________________________________________________

Depoimento de cônjuge da vítima não invalida Tribunal do Júri, decide 2ª Turma
Processo: HC 133190

Leia mais...

_______________________________________________________

HC impede que novo julgamento pelo Júri classifique crime como hediondo
Processo: HC 136768

Leia mais...

_______________________________________________________

2ª Turma nega recurso em HC contra uso de termo religioso pela acusação
Processo: RHC 126884

Leia mais...

Fonte Supremo Tribunal Federal

Notícias STJ
Acusados por morte de cinegrafista vão a júri popular
Processo: REsp 1556874

Leia mais...

____________________________________________________

Município pagará R$ 200 mil a motociclista que ficou paraplégico após acidente causado
por buraco
Fonte Superior Tribunal de Justiça

Notícias CNJ
Ausência de membro do MP não obriga adiamento de julgamento, decide CNJ
Fonte: Agência CNJ de Notícias

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

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

Leia mais...
Fonte EJURIS

Avisos do Banco do Conhecimento do PJERJ
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre diversos temas jurídicos, organizados
pelos ramos do direito contendo julgados selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das
pesquisas abaixo elencadas, no ramo do Direito do Consumidor.
•

Direito do Consumidor

Contratos
Agência de Intercâmbio - Falha na Prestação de Serviço
Cruzeiro Marítimo e Dano Moral - Relação de Consumo
Descumprimento da Prestação de Serviço em Casamento
Instituição Financeira - Fraude de Terceiros
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento > Jurisprudência > Pesquisa
Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

Ementário
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de Jurisprudência
Criminal nº 12, onde foram selecionados, dentre outros, julgados relativos a tentativa de roubo portando garfo,
arma imprópria, majorante configurada e uso de documento falso, carteira de habilitação de motorista, erro de
tipo, ausência da modalidade culposa, acarretando a absolvição.
Fonte DIJUR

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

Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento (DGCOM)
Departamento de Gestão e de Disseminação do Conhecimento (DECCO)
Divisão de Organização de Acervos de Conhecimento (DICAC)
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Rua Dom Manuel, 29, 2º andar, sala 213 | Centro | Rio de Janeiro (RJ)
Contatos (21) 3133-2740 | (21) 3133-2742 | sedif@tjrj.jus.br

