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Divulgado em 19-12-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•

Desembargador Milton Fernandes é eleito presidente do TJRJ
Tribunal de Justiça funcionará em regime de plantão durante o recesso do
Judiciário
Equipe de Fiscalização Extrajudicial ministra curso aos servidores do TJ do Piauí
Justiça procura credores para receber indenizações do Consórcio Goodway
Justiça do Rio suspende por quatro anos os direitos políticos do senador Lindbergh
Farias
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•
•

Ministra Cármen Lúcia faz balanço de atividades do STF e encerra ano Ano
Judiciário 2016
Expediente e atendimento ao público no STF nesta segunda (19) são alterados
Suspensa prisão cautelar de acusado que aguarda Júri desde 2012
Ex-prefeito de Telmo Marinho (RN) condenado por homicídio deve cumprir pena em
regime semiaberto

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•

Corte Especial aprova súmula sobre acordo entre credor e devedor na escolha do
agente fiduciário
Negado pedido de revogação de prisão do prefeito eleito de Osasco (SP)
Um ano de grandes passos para uma melhor prestação jurisdicional
Hospital não tem que indenizar paciente por erro de médico sem vínculo com a
entidade
Não cabe ao Banco Central fiscalizar a Serasa

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•
•
•

Controle de acesso chega a 66 unidades da Justiça do Rio de Janeiro
Corregedoria estuda mudanças no Cadastro Nacional de Adoção
CNJ Serviço: para que servem os juizados especiais
Julgamento de crime organizado já segue rito próprio na maior parte do país
Apostilamento de documentos será feito por cartórios do interior do país

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 039870156.2016.8.19.0001, que tramita no Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da
Capital.
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre a prestação inadequada de
serviço no ramo transporte público (linha de ônibus 462 -São Cristóvão x
Copacabana) , em razão da utilização de menos veículos do que o determinado
pela SMTR.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças de ações
selecionadas.

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o
disposto nos Arts. 103, § 1º e 109 do Regimento Interno deste Tribunal.

Número do Processo
Datas de Julgamento e
de Publicação

0009000-05.2012.8.19.0000
j. 23/09/2013 p. 30/09/2013

Relator

Des. Ademir Paulo Pimentel

Assunto

Processual civil.
Constitucional. Administrativo.
Representação por
inconstitucionalidade.
Município do Rio de Janeiro.
Modificação dos critérios de
nomeação dos conselheiros
da Corte Municipal de
Contas. Vício de forma.
Proposta de Emenda nº
24/2001 à Lei Orgânica
Municipal votada e aprovada
em turno único depois de
profunda alteração do texto
inicial do seu artigo 2º.
Violação ao artigo 345 da
Constituição Estadual. Vício
material. Alteração nos
critérios de nomeação que
não guardam similitude com
as Constituições Federal e
Estadual. Infringência ao
princípio da simetria. Risco da
repristinação que se impõe
afastar, declarando-se, desde
logo, alijado do mundo
jurídico o parágrafo 2º do
artigo 91 lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro.
Precedentes do Órgão
Especial. Procedência do
pedido. Leia mais...

0021831-80.2015.8.19.0000
Des. Nagib Slaibi
j. 16/06/2016 e p. 21/06/2016

Direito Constitucional. Ação
direta de
inconstitucionalidade. Lei
Municipal nº 5.126, de 11 de
março de 2015, que instituiu o
serviço de disque-denúncia
para o atendimento de
queixas de violência cometida
contra idosos. Alegações de
vício de inconstitucionalidade
formal por usurpação de
competência. Descabimento.
A pretensão deduzida nestes
autos se insere na efetivação
do basilar direito ao amparo
social (CF, art. 6º), é direito
fundamental social, direito de
todos e dever do
Estado, aqui no sentido
amplo de Poder Público.
Mostra-se constitucional a lei
impugnada, pois está em jogo
a proteção à vida de pessoas
indefesas e vulneráveis. Os
direitos sociais devem ser
fomentados pelo Estado,
devendo ser ponderado o
princípio da separação dos
Poderes pelo sistema de
freios e contrapesos, somente
podendo se falar em efetiva
despesa da Administração no
momento da concretização do
fato previsto na lei e aí sim
limitar se necessário, a
atuação do Poder Legislativo.
Aplicação dos artigos 46 e 47,
III do Estatuto do Idoso. “Art.
46. A política de atendimento
ao idoso far-se-á por meio do
conjunto articulado de ações
governamentais e nãogovernamentais da União,
dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. Art.
47. São linhas de ação da
política de atendimento: III –
serviços especiais de
prevenção e atendimento às
vítimas de negligência, maustratos, exploração, abuso,
crueldade e opressão”.
Precedente: STF, ARE
665381, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, julgado em

0043912-57.2014.8.19.0000
Des. Luiz Zveiter
j. 28/03/2016 p. 11/04/2016

01/08/2013, publicado em
DJe-151 DIVULG 05/08/2013
PUBLIC 06/08/2013.
Improcedência da
Representação de
inconstitucionalidade. Leia
mais...
Representação por
inconstitucionalidade. Lei nº
1.303/2009 do município de
Belford Roxo que dispõe
sobre a proibição de fornecer
qualquer tipo de informação
ou dados pessoais de
servidores municipais dos
poderes executivo e
legislativo, sem a devida
autorização.
Inconstitucionalidade formal.
Vício de iniciativa. Invasão do
poder legislativo na
competência reservada ao
chefe do poder executivo, no
que concerne ao
funcionamento, à organização
e à regulação da
administração pública
municipal. Inobservância do
príncipio fundamental da
separação e da
independência dos poderes.
Ocorrência de vício insanável
também de ordem material.
Lei impugnada que, ao dispor
em seu artigo 1º sobre a
proibição de fornecimento
dados pessoais dos
servidores municipais como
endereço e telefone, a
pretexto de proteger à
intimidade e à privacidade,
incluiu a expressão de
conteúdo genérico “dentre
outros”, ampliando o seu
campo
de incidência, de forma a
permitir a restrição ao acesso
às informações de caráter
público, incorrendo em
violação ao artigo 19 da
Constituição Estadual.
Informações relacionadas ao
servidor público, derivadas da
sua atuação nesta qualidade,
que embora possuam um viés

0044525-77.2014.8.19.0000
Des. Luiz Zveiter
j. 15/06/2015 p. 23/06/2015

de ordem pessoal,
encontram-se fora da esfera
de proteção à privacidade,
em prestígio aos princípios da
transparência e da
publicidade da administração
pública. Violação dos artigos
7º, 19, 112, §1º, inciso II,
alínea ‘B’, 145, inciso VI,
alínea ‘A’ e 345, todos da
Constituição do Estado do
Rio de Janeiro. Procedência
do pedido. Leia mais...
Representação por
inconstitucionalidade. Lei nº
5.729/2014, do município do
Rio de Janeiro, a qual dispõe
sobre a criação e reserva de
vagas para veículos de
autoescolas naquela
localidade.
Inconstitucionalidade formal.
Vício de iniciativa. Invasão do
poder legislativo na
competência reservada ao
chefe do poder executivo, no
que concerne ao
funcionamento e à
organização da administração
pública estadual.
Inobservância do príncipio
fundamental da separação e
da independência dos
poderes. Ocorrência de vício
insanável também de ordem
material. Lei hostilizada que
estabelece tratamento
diferenciado para as
autoescolas, sem que exista
fundamento razoável para a
instituição do privilégio da
reserva de vagas em vias
públicas em favor de tal ramo
ou atividade. Afronta aos
princípios da isonomia e da
razoabilidade, que consistem
em princípios fundamentais
da República, reproduzidos
pelo artigo 6º da Constituição
Estadual.
Inconstitucionalidade que
impõe a retirada da lei objeto
da presente representação do
universo jurídico, por afronta
aos artigos 6º, 7º, 112, §1º,

0065272-48.2014.8.19.0000
Des. Mauro Dickstein
j. 25/02/2016 e p. 10/03/2016

inciso II, alínea ‘D’, e 145,
incisos II, III, VI, alínea ‘A’,
todos da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro.
Procedência do pedido. Leia
mais...
Representação por
inconstitucionalidade. Lei nº
4.300/2014, do município de
Barra Mansa. Diploma legal
que “institui a política de
creches comunitárias ou
conveniadas e amplia o
atendimento com entidades
filantrópicas do município. ”
projeto de lei
deflagrado e promulgado pela
câmara municipal, após a
rejeição de veto integral do
prefeito, importando na
criação de obrigações e
encargos à secretaria
municipal de educação para
firmar convênios com
entidades educacionais de
natureza comunitária,
confessional ou filantrópica,
com vistas à expansão do
atendimento socioeducativo à
criança na faixa etária para
matricular-se em creches,
além da imposição de
regulamentação e efetivação
do referido programa
educacional pelo poder
executivo municipal no prazo
de 90 (noventa) dias, sem
previsão orçamentária.
Gestão de política pública
educacional que é matéria
relacionada ao funcionamento
e organização da
administração pública, com
repercussão direta no erário
municipal. Inobservância da
cláusula de reserva de
iniciativa privativa do chefe do
Poder Executivo e do
Princípio da Separação de
Poderes (arts. 7º; 112, § 1º, II,
“D”; e 345, da CE/RJ).
Procedência da
representação, por violação
ao disposto nos arts. 7º; 112,
§ 1º, II, “ “D”; 145, II e VI, “A”;

211, I e 345, todos da
Constituição do Estado do
Rio de Janeiro. Leia mais...
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 16-12-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•

Livro lançado na Emerj reúne artigos e estudos sobre Direito Empresarial
Justiça determina suspensão da votação de projeto de ICMS na Alerj
TJ do Rio faz progressão/promoção para 492 servidores
Viúva da Mega-Sena é condenada a 20 anos de reclusão em regime fechado
Corregedoria comemora resultados do plano de reestruturação da VEP
Nova eleição para presidente do TJRJ será na próxima segunda, dia 19
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•

Conciliação fixa prazo para revisão dos critérios de cálculo dos royalties do petróleo
Julgada inconstitucional lei sobre prisão de depositário de débito tributário
Aposentadoria compulsória não se aplica a cargos comissionados, decide Plenário

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Quinta Turma descriminaliza desacato a autoridade
Separação de bens não é obrigatória para idosos quando casamento é precedido
de união estável

•
•
•
•

Quebra de sigilo bancário e fiscal fundada em relatório do Coaf não é ilegal
Banco pagará danos morais por aceitar hipoteca de imóvel quitado
Terceira Turma confirma possibilidade de pedido genérico de dano moral e material
Para Terceira Turma, valor pactuado em fiança limitada não admite exceções

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Corregedoria regulamenta atuação de autoridades para o apostilamento

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Institucional - Atos Oficiais do PJERJ
Clique aqui para visualizar as atualizações 2016
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*

JULGADOS INDICADOS*
•

0179548-31.2010.8.19.0001 - rel. Des. Gilberto Dutra Moreira - j. 22/11/16 e p.
24/11/16
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 15-12-2016

Comunicado
Cancelamento de Verbete Sumular
O Verbete nº. 342 (“Os servidores públicos que ostentem a patente de coronel após
a publicação do processo administrativo E 12/790/94, sejam ativos ou inativos,
fazem jus à GEE concedida no referido ato administrativo.”) da Súmula de
Jurisprudência Predominante do TJERJ foi cancelado, conforme decisão do Órgão
Especial no Processo Administrativo nº. 0055957 59.2015.8.19.0000, sessão
realizada em 24/10/2016. Relator: Desembargador Caetano E. da Fonseca Costa.
Votação unânime.
Fonte: DJERJ, fl. 4

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.371, de 14/12/2016 - Altera a remuneração de servidores
públicos; estabelece opção por novas regras de incorporação de gratificação de
desempenho às aposentadorias e pensões; e dá outras providências.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•

Pesquisa faz um retrato da violência doméstica contra a mulher

•
•
•
•

Justiça determina cumprimento de medidas para restaurar funcionamento pleno do
Hospital Municipal de Nova Iguaçu
Feira de orgânicos do TJRJ oferece diversidade de produtos e confiabilidade
Crime da Mega-Sena: julgamento chega ao terceiro e último dia
Nova decisão autoriza estado a conceder incentivos fiscais a projetos culturais e
esportivos
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Expropriação por cultivo de drogas é afastada somente por falta de culpa do
proprietário
Norma que permite reeleição no TJ-RJ é inconstitucional, diz STF

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•

Falta de indicação de valores recebidos em consignação configura má-fé do
exequente
Com natureza heterogênea, fundo de renda fixa não pode ser objeto de ação civil
pública
Prazo para requerer cobertura de seguro em contrato de financiamento habitacional
é de um ano

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ define atendimento ao público durante o recesso do Judiciário

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa Selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Penal, nos seus respectivos temas.
·

Direito Penal

Aplicação da Pena
Prestação de Serviços Comunitários
Perda do Cargo - Efeitos da Condenação Criminal

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

Crimes Contra a Honra
Injúria Preconceituosa

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

Crimes Contra o Patrimônio
Apropriação Indébita e Estelionato - Distinção
Apropriação Indébita em Razão de Profissão
Assalto na Saída de Agência Bancária

Extinção da Punibilidade
Abolitio Criminis - Atentado Violento ao Pudor

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0065479-81.2013.8.19.0000 - rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres – j.
15/02/2016 e p. 17/05/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 14-12-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•

Justiça e Saúde será tema de curso de mestrado para magistrados na Emerj
Desembargadores do TJ do Rio recebem comendas da Ordem do Mérito Judiciário
do Trabalho
No Dia Internacional dos Direitos Humanos, TJRJ debate os 48 anos do AI-5
Museu da Justiça exibe filme 'Menino 23' e debate sobre racismo e direitos
humanosju
Deape encerra atividades deste ano com histórias de superação
Crime da mega-sena: filha de Renné Senna reafirma envolvimento de Adriana
Almeida
Palestra sobre sustentabilidade no TJRJ ressalta compromisso com gerações
futuras
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Deputado federal do RJ é condenado por crimes ambientais e loteamento irregular
Segunda Turma referenda acordo entre Estado do Rio e TJ-RJ

•

Ministro nega pedido de soltura a acusado de tráfico com envolvimento em facção
criminosa

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Segunda Turma confirma decisão que decretou indisponibilidade de bens do
senador Ciro Nogueira
Terceira Seção define início de prazo para MP e Defensoria após intimação em
audiência
Mantida condenação de ex-prefeito de Sete Lagoas (MG) por improbidade
Execução de títulos contra empresas do Grupo X fica no mesmo juízo da
recuperação

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Comissão combaterá uso de símbolos oficiais por câmaras de arbitragem
CNJ encerra sessões plenárias no ano e define calendário de 2017

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro , nos autos do processo nº 040693442.2016.8.19.0001, que tramita no Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.

O tema da referida inicial versa precipuamente no sentido de que o consumidor que
utilizar o transporte do BRT tem que se deslocar até uma das agências da
RIOCARD e adquirir, além da passagem, um cartão (casco) no valor de R$ 3,00
(três reais).
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças de ações
selecionadas.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0046625-68.2015.8.19.0000 - rel. Des. Arthur Narciso - j. 22/09/16 e p. 26/09/16
Fonte: EJURIS

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 30, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados quanto obrigação de fazer da concessionária exploradora de terminal
rodoviário no que tange a instalação de posto médico de urgência, procedência da
ação civil pública e concessão da tutela antecipada em tratamento de fertilização
mediante exame médico indicativo da faixa etária de risco, com reconhecimento da
responsabilidade solidária dos entes estatais.
Fonte: DIJUR

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 13-12-2016

NOTÍCIAS STF*

•

Deferido livramento condicional de Simone Vasconcelos, condenada na AP 470

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•

Registro de marca no INPI não garante exclusividade de uso do nome em site
Negado habeas corpus a casal suspeito de aplicar golpe milionário pela internet
Em caso de separação, cotas de sociedade devem ser divididas pelo valor atual
Plantão judiciário e suspensão de prazos processuais durante o recesso forense
Turma reafirma entendimento sobre limitação temporal de alimentos devidos a excônjuge

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

CNJ encerra sessões plenárias no ano e define calendário de 2017
Estados assinam pacto de combate ao trabalho escravo no CNJ

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas

abaixo elencadas, nos ramos do Direito Civil e Direito Administrativo, nos seus
respectivos temas.
·

Direito Civil

Estatuto do Idoso
Internação - Direito a Acompanhante

Posse
Função Social da Posse

Responsabilidade Civil
Acidente em Estabelecimento de Ensino

·

Direito Administrativo

Serviços Públicos
Corte de Luz sem Aviso Prévio
Indenização por Falta de Energia Elétrica
Prestação de Serviço - CEDAE

Responsabilidade Civil do Estado
Abuso de Poder Policial
Amputação de Membro
Disparo de Arma de Fogo por Policial
Morte de Detento em Unidade Prisional
Queda em Via Pública
Responsabilidade Civil do Estado por Prisão Ilegal
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*

JULGADOS INDICADOS*
•

0067089-91.2007.8.19.0001 – rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira - j.
23/08/16 e p. 25/08/16
Fonte: EJURIS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE*
•

0009215-49.2015.8.19.0008 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des(a). Joaquim Domingos de Almeida Neto - Julgamento: 06/12/2016 - Sétima
Câmara Criminal

•

0081525-42.2013.8.19.0002 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des(a). Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira - Julgamento: 01/12/2016 Quinta Câmara Criminal

•

0457116-03.2014.8.19.0001 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des(a). Adriana Lopes Moutinho - Julgamento: 30/11/2016 - Oitava câmara
Criminal

Fonte: PJERJ

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

'Eu tenho uma orquestra!', peça inédita no Brasil, encerra a programação do CCPJRio em 2016
Escola da Magistratura inaugura retratos de desembargadores na Galeria de
Professores Eméritos
Juiz determina devolução dos passaportes aos irlandeses acusados de cambismo
Tribunal do Júri de Rio Bonito realiza novo julgamento da viúva da Mega-Sena

•
•
•

Ação social no Fórum de Madureira promove atendimentos em casos de subregistro e reconhecimento de paternidade
Adoção é tema de palestra de juiz no seminário da OAB
Justiça determina ao Estado revogação da portaria que deu benefício fiscal à
joalheria
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•

Ministro Marco Aurélio afasta execução antecipada de pena determinada pelo STJ
Compete à Justiça do Trabalho julgar demandas de ex-celetistas que migraram
para regime estatutário
Ministro suspende todos os processos que tratem de ensino domiciliar

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•

Quinta Turma nega habeas corpus a prefeito preso preventivamente na Operação
Transfer
Metrô paulista não terá de indenizar mãe de adolescente assassinado na escadaria
de estação
Para Terceira Turma, imóveis vinculados ao SFH não são suscetíveis de usucapião
Preso tem direito à progressão de regime a partir da data em que preenche
requisitos legais
Transportadora perde indenização do seguro após acidente causado por motorista
embriagado

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Tribunal cria rede de voluntariado e institui mês para a iniciativa
Semana Nacional da Conciliação é encerrada com casamento comunitário

•
•

Pacto Federativo de combate ao trabalho escravo será assinado no CNJ
CNJ Serviço: entenda como solicitar o pagamento do seguro DPVAT

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Revista Compartilhe
Informamos a disponibilização da edição nº 6 da Revista Compartilhe, revista
interna do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, no Banco do
Conhecimento, visualizada em formato revista e em pdf, no seguinte
caminho: Consultas/ Banco do Conhecimento/ Publicações /Revistas. A referida
publicação eletrônica foi elaborada pela Equipe do Departamento de Comunicação
Institucional da Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento.
Encontra-se, também, disponibilizada nos Destaques na página inicial do portal
institucional do TJRJ.

Edição nº06

Visualizar versão em PDF
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0005372-47.2013.8.19.0202 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 19/10/16 e p. 21/10/16
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

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

Revista Compartilhe nº 6 já está disponível no site do TJRJ
Justiça decreta prisão temporária de traficantes envolvidos na morte do turista
italiano
Comemoração do centenário do samba encerra atividades de 2016 do programa
Cultura é Justiça
TJRJ homenageia 48 personalidades no Dia da Justiça
Com mensagens de amor e perdão, culto ecumênico homenageia Dia da Justiça
Fórum de Teresópolis ganha sala para Depoimento Especial
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•

Governo do RJ e Judiciário estadual chegam a acordo sobre repasse de
duodécimos do orçamento
Ministro Lewandowski suspende decisão que retirou matéria de site jornalístico
Prazos no STF suspensos na quinta-feira (8) em razão de feriado
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•

Terceira Turma reconhece competência do foro do autor em ação de concorrência
desleal
Sexta Turma determina prisão imediata de condenado por estupro de menores
Prazo de prescrição para cobrança de taxa condominial é de cinco anos
Médico condenado por falsificar atestados para saque do FGTS tem recurso
rejeitado
Menor sob guarda tem direito a receber pensão em caso de morte do tutor

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Semana Nacional da Conciliação termina com 130 mil acordos

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ
Página atualizada no Banco do Conhecimento em Jurisprudência / Assuntos de
Diminuta Complexidade
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0399092-79.2014.8.19.0001 – rel. Des. Claudio Mello Tavares, j. 09/11/2016 e p.
11/11/2016
Fonte: Décima Primeira Câmara Cível

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

Lei Estadual nº 7500, de 06 de dezembro de 2016 - Dispõe sobre o serviço de
turismo em motocicletas e motociclos no âmbito do estado do rio de janeiro e dá
outras providências.

•

Lei Estadual nº 7499, de 06 de dezembro de 2016 - Altera a lei 5530 de 02 de
setembro de 2009 que dispõe sobre o monitoramento eletrônico de apenados no
âmbito do estado do rio de janeiro e dá outras providências.

•

Lei Estadual nº 7498, de 06 de dezembro de 2016 - Limita os gastos com
publicidade e propaganda do governo do Estado do Rio de Janeiro pelos próximos
4 anos.

Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•

Justiça e Direitos Humanos: TJRJ debate AI-5 na próxima terça-feira
TJRJ promove 7ª Feira de Artesanato com quinze barracas em exposição
Desembargador nega pedido da Fetranspor para suspender Bilhete Único
Pela segunda vez consecutiva, TJRJ conquista Selo Ouro do Conselho Nacional de
Justiça
Desembargadores são eleitos para Órgão Especial e Conselho da Magistratura do
TJ do Rio
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

2ª Turma: denúncia baseada no domínio do fato deve descrever conduta delituosa
atribuída ao acusado
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•
•

Ministro nega liminar e mantém investigações da Justiça Federal contra Sérgio
Cabral
Fabricante vai indenizar arquiteto pelo uso de imagem de casa em latas de tinta
Segurada devolverá ao plano de saúde valor recebido para tratamento após
revogação de liminar
Para Quarta Turma, cabe ao credor provar que pequena propriedade rural é
penhorável
Prescrição de três anos para reparação civil aplica-se à responsabilidade contratual
e extracontratual
Indenização por uso indevido de marca não exige prova de má-fé

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ não terá expediente nesta quinta (8), em comemoração ao Dia da Justiça

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Penal, nos seus respectivos temas.
•

Direito Penal

Crimes Contra o Patrimônio
Furto de Uso
Relação Empregatícia - Furto Mediante Abuso de Confiança

Estatuto da Criança e do Adolescente

Medida Sócioeducativa de Internação - Ato Infracional Análogo ao Tráfico de
Drogas

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o
disposto nos Arts. 103, § 1º e 109 do Regimento Interno deste Tribunal.

Número do Processo
Datas de Julgamento e
de Publicação

0003175-75.2015.8.19.0000
j. 10/03/2016 p. 16/03/2016

Relator

Assunto

Des. Milton Fernandes de
Souza

Representação de
inconstitucionalidade. Lei
municipal que dispõe sobre o
programa prótese dentária
junto à população atendida
pelo sus.
Inconstitucionalidade formal.
Divisão dos poderes. Vício de
iniciativa. Usurpação do
poder do chefe do executivo.
1- o ordenamento
constitucional adota a divisão
dos poderes como um dos
seus princípios fundamentais
e, por consequência,
estabelece o exercício
harmônico e independente
das respectivas funções
executiva, legislativa e
jurisdicional. 2- nesse
contexto, a lei oriunda de
iniciativa do poder legislativo
que disponha sobre o
funcionamento e atribuições
de órgão do poder executivo
caracteriza a afronta ao
princípio da divisão dos
poderes e apresenta-se
inválida e ineficaz.

0003864-22.2015.8.19.0000
j. 14/03/2016 p. 11/04/2016

Des. Ricardo Rodrigues
Cardozo

0002917-65.2015.8.19.0000
j. 22/02/2016 p. 17/03/2016

Des. José Carlos Varanda
dos Santos

Representação por
inconstitucionalidade. Lei nº
5.074/2014, que dispõe sobre
a arte em grafite no âmbito do
município de volta redonda.
Vício de iniciativa. Violação
do princípio da separação dos
poderes. Representação por
Inconstitucionalidade da Lei
nº 5.074/2014 do Município
de Volta Redonda, de
iniciativa parlamentar, que
"dispõe sobre a arte em
grafite no âmbito do Município
de Volta Redonda e dá outras
providências". Patente
violação à reserva de
iniciativa do Chefe do Poder
Executivo em matéria de leis
que disponham sobre gestão
de espaços públicos.Violação
ao princípio da separação dos
poderes. Criação de ônus
financeiro para o Município
sem previsão orçamentária.
Ofensa aos artigos 7º, 112,
§1º, II, 'd' e 211, I, da
Constituição Estadual.
Procedência da
Representação.
Direito Constitucional. Ação
Direta de
Inconstitucionalidade por vício
de iniciativa e violação ao
princípio da separação e
independência dos poderes.
Art. 162 da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro.
Modalidade de controle
abstrato da norma. Lei nº
4302, de 30 de julho de 2014,
do Município de Barra Mansa,
originária de iniciativa
parlamentar, que dispõe
sobre a construção,
reconstrução e conservação
de muros e calçadas e dá
outras providências. Artigos
16, 17, 18 e 20 que criam
obrigação administrativa para
o Poder Executivo e aumento
de despesa sem a respectiva
fonte de custeio. Violação ao
disposto nos artigos 7º, 112,
§1º, II, ¿d¿, 145, II e VI, e

2209183-26.2011.8.19.0021
j. 02/05/2016 p. 09/05/2016

Des. Carlos Eduardo da Rosa
da Fonseca Passos

0010457-51.2013.8.19.0028
j. 25/02/2016 p. 01/03/2016

Des. Carlos Eduardo da Rosa
da Fonseca Passos

211, I, todos da Constituição
Estadual. Vícios formal e
material caracterizados.
Precedentes dessa Colenda
Corte. Procedência parcial do
pedido a fim de ser declarada
a inconstitucionalidade dos
artigos 16, 17,18 e 20 da Lei
impugnada.
Arguição de
inconstitucionalidade.
Emenda n° 26/2002 à Lei
Orgânica do Município de
Duque de Caxias. Diploma
autorizador da incorporação
de gratificação à
remuneração de servidores,
em razão do exercício do
mandato de vereador.
Iniciativa privativa do Chefe
do Executivo para dispor
sobre a remuneração de
servidores. Matéria cuja
disciplina exige lei específica,
na forma do art. 37, inciso X,
da Carta Magna.
Incorporação instituída por
emenda parlamentar.
Violação à iniciativa
reservada e ao devido
processo legislativo.
Vantagem remuneratória
fundada no exercício de
mandato eletivo. Tratamento
irrazoável e malferidor da
coisa pública. Benefício
concedido a grupo seleto de
servidores, dissociado da
função e sem respaldo em
interesse público justificável.
Inobservância dos princípios
da isonomia, impessoalidade
e moralidade administrativa.
Vício de inconstitucionalidade
verificado, ante a infringência
dos artigos 2°, 5°, caput, e
37, inciso X, da Lei
Fundamental. Acolhimento do
incidente, com o
reconhecimento da
inconstitucionalidade do
diploma suscitado.
ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Decretos nº 001/2007 e

0003912-78.2015.8.19.0000
j. 27/06/2016 e p. 01/07/2016

Des. Caetano Ernesto da
Fonseca Costa

043/2011 do Município de
Macaé. Instituição de preço
público para a realização de
cadastramento e vistoria dos
veículos empregados na
atividade de fretamento.
Cobrança derivada da
atividade fiscalizatória do
Município, inserida no
exercício do poder de policia
administrativo. Natureza
jurídica de taxa. Necessária
observância dos princípios
limitadores do poder de
tributar. Violação ao princípio
da
legalidade tributária. Criação
e majoração de tributo por
mero decreto emanado do
executivo municipal.
Descabimento.
Imprescindibilidade de lei em
sentido formal com
observância do devido
processo legislativo.
Exorbitância do poder
regulamentador do chefe do
executivo municipal. Vício de
inconstitucionalidade
verificado, ante a violação do
artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal.
Acolhimento do incidente
representação, com o
reconhecimento da
inconstitucionalidade dos
diplomas impugnados.
Representação por
Inconstitucionalidade – Volta
Redonda – lei municipal
5.114/2014 de iniciativa
parlamentar que dispõe sobre
venda e exibição de animais
domésticos e exóticos nos
estabelecimentos comerciais,
feiras, exposições e demais
eventos no município - vício
de iniciativa não configurado
– município que pode legislar
sobre matéria de interesse
local - inexistência de invasão
da Iniciativa exclusiva do
chefe do Poder Executivo –
art. 73, VI e VII da
Constituição Estadual que

0018938-19.2015.8.19.0000
j. 07/03/2016 p. 17/03/2016

Des. Helda Lima Meireles

não restou contrariado.
Impossibilidade de
reconhecimento de
Inconstitucionalidade face a
Lei Complementar nº 140/11
– alegação de violação do art.
345 da Constituição Estadual
que alude a Lei Orgânica do
Município – impossibilidade
de inconstitucionalidade
reflexa – Representação
improcedente.
Direta de
inconstitucionalidade
proposta pelo Exmo. Sr.
Procurador Geral de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro
em face do artigo 64 item
"Procurador Jurídico" da Lei
Complementar n. 1047 do
ano de 2011, com redação
dada pela Lei Complementar
n. 1125 do ano de 2013,
ambas do Município de Duas
Barras. Alegação de que a lei
estabeleceu cargo de
Procurador Jurídico em
comissão do Poder
Legislativo Municipal,
violando os artigos 9°, 77,
caput e incisos II e VIII da
Constituição do Estado do
Rio de Janeiro, pois tal cargo
deveria ser de provimento
efetivo, precedido de
concurso público. As
atribuições do cargo de
Procurador Jurídico se
encontram no artigo 45 da Lei
Complementar n. 1047/2011,
e, por sua análise, consistem
em misteres de natureza
técnica e permanente,
exigindo-se, aliás, inscrição
na Ordem dos Advogados do
Brasil (parágrafo único do
artigo 45 da referida Lei).
Referem-se à representação
em Juízo e consultoria ao
órgão legislativo, de maneira
geral. Os princípios inerentes
ao concurso público visam a
evitar a instituição de
privilégios em detrimento do
interesse público, não

podendo ser ignorados por
qualquer dos entes que
compõem a federação
brasileira, inclusive os
Municípios. Cargos em
comissão que somente
podem ser destinados às
funções de chefia, direção e
assessoramento, todas elas
de caráter específico dentro
das funções administrativas,
sendo certo que a vontade
constitucional é que tais
cargos sejam uma exceção.
Precedentes deste E. Órgão
Especial e do C. STF. Efeito
repristinatório.
Impossibilidade. Procedência
do pedido inicial para declarar
a inconstitucionalidade do
artigo 64, item "Procurador
Jurídico" da Lei
Complementar n. 1047 do
ano de 2011, com redaçào
dada pela Lei Complementar
n. 1125 do ano de 2013,
ambas do Município de Duas
Barras, com efeitos ex nunc,
por violação aos artigos 9°,
77, caput, II e VIM da
Constituição do Estado do
Rio de Janeiro. Embargos de
declaração. Representação
por Inconstitucionalidade.
Alegação de omissão, artigo
1022, II do NCPC.
Inocorrência. Acórdão que é
suficientemente claro e
fundamentado destacando,
inclusive, a questão da
natureza técnica do cargo,
afirmando que houve a
violação aos arts. 9º e 77,
caput, incisos II e VIII, todos
da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro, além de
afastar a alegação ora
exposta pela ProcuradoraGeral. Ademais, o voto
vencido cita, expressamente,
trecho do parecer da d.
Procuradoria-Geral do Estado
do Rio de Janeiro, com a
menção aos arts. 131 e 132
da CRFB/88 e do art. 176 da

0051295-91.2011.8.0000
j. 17/12/2014 p. 29/12/2016

Des. Sérgio Verani

CE/RJ. Nos moldes do § 3º
do artigo 941 do NCPC, “O
voto vencido será
necessariamente declarado e
considerado parte integrante
do acórdão para todos os fins
legais, inclusive de
préquestionamento”. Artigo
1025 do NCPC. Embargos de
declaração que não cabem
para rediscussão da matéria
já analisada. A solução
integral da controvérsia, com
fundamento suficiente (artigo
489, § 1º NCPC), não
caracteriza ofensa ao art.
1022 do NCPC.
Jurisprudência inerente ao
tema. Rejeição do recurso. J.
04.07.2016 e p.
14.07.2016. Leia mais...
Direta de
inconstitucionalidade.
Artigos 2°, da lei estadual n°
5971/2011. Que alterou, na
resolução n° 05/77. O Item 3,
do artigo 98. Do Codjerj, e 4°,
que criou o núcleo de suporte
pericial do interior do Estado
do Rio de Janeiro. Violação
aos artigos 7°. 113. LI. e 161,
l. 'D'. Da constituição
Estadual.
Inconstitucionalidade formal e
Material. O artigo 2°, da Lei
n° 5971/2011, que altera a
divisão do serviço de registro
de imóveis na Comarca de
Barra do Piraí é
manifestamente
inconstitucional. Invade-se a
atribuição exclusiva do Poder
Judiciário, para propor projeto
de lei que tenha por objeto a
alteração da organização e
da divisão judiciárias, com
aumento de despesas
(artigos 113, II, e 161, l, "d",
da Constituição Estadual),
delineada, também, a
inconstitucionalidade material
(art. 7°, da Constituição
Estadual).

Fonte: SETOE

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 29, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados quanto a inocorrência de infração de trânsito em decorrência de recusa ao
teste do etilômetro, face ao Princípio da Vedação da Autoincriminação, com
ausência de prova indireta de molde a caracterizar a alcoolemia e reconhecimento
da prescrição intercorrente no executivo fiscal tendo por objeto a cobrança de tarifa
de água e esgoto, de natureza não tributária.
Fonte: DIJUR

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

Lei Estadual nº 7495, de 05 de dezembro de 2016 - Fica o governo do Estado do
Rio de Janeiro impedido de conceder por 2 (dois) anos novos incentivos fiscais ou
benefício de natureza tributária de quais decorram renúncias de receitas, novos
financiamentos, fomentos econômicos ou investimentos estruturantes a empresas
sediadas ou que venham a se instalar no estado do Rio de Janeiro na forma da lei.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•

TJRJ elege novos membros para o Tribunal Regional Eleitoral do estado
Promotor ressalta valor do Justiça Cidadã em aula de encerramento da 28º turma
do programa
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ministra Cármen Lúcia descarta conflito entre Poderes
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Vivo deve responder por propaganda que restringiu promoção em letras reduzidas
Laudêmio é ônus do vendedor, mesmo que declaração como terreno de marinha
seja posterior à construção do prédio

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Judiciário deve atingir melhor resultado em meta para redução de estoque
Painel debate papel dos magistrados no momento atual

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 039870156.2016.8.19.0001, bem como a tutela antecipada concedida pela, Dra. Maria
Christina Berardo Rucker, da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre a prestação inadequada de
serviço público no ramo transporte público (linha de ônibus 462 -São Cristóvão x
Copacabana) , em razão da utilização de menos veículos do que o determinado
pela SMTR.

O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças de ações
selecionadas.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0021460-82.2016.8.19.0000 - rel. Des. Antonio José Ferreira Carvalho, p. 04/07/16
e j. 12/07/16

•

0026212-97.2016.8.19.0000 - rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza, p. 20/07/2016 e
j. 18/07/2016

•

0027094-59.2016.8.19.0000 - rel. Des. Gabriel Zefiro, p. 27/07/2016 e j. 25/07/2016

•

0029039-18.2015.8.19.0000 - rel. Des. Fernando Foch, p. 27/07/2016 e j.
18/07/2016

•

0029221-67.2016.8.19.0000 - rel. Des. Elizabete Filizzola p. 20/07/2016 e j.
18/07/2016

•

0030212-43.2016.8.19.0000 - rel. Des. Gabriel Zefiro, p. 20/07/2016 e j. 18/07/2016
Fonte: EJURIS

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

Divulgado em 05-12-2016

•
•
•
•
•
•
•

Desembargador Luiz Zveiter é eleito para presidir o Tribunal de Justiça do Rio no
biênio 2017/2018
Justiça dá liminar para manter Bilhete Único Intermunicipal
Justiça Itinerante leva serviços e cidadania à Comunidade Vila Mimosa, na Praça
da Bandeira
Justiça pela Paz em Casa: TJ do Rio atinge 1.322 sentenças em duas mil
audiências
TJRJ alcança 100% da meta de projeto que atende pessoas com dificuldades
financeiras e de locomoção
CCPJ-Rio reapresenta o espetáculo 'POR ELAS' no Dia da Justiça
Museu da Justiça realiza treinamento a profissionais de turismo
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ministra Cármen Lúcia pede união e diz que papel da Justiça é pacificar
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

CBF não vai indenizar escultor por foto em ingresso de jogo da Seleção
Segunda Seção é competente para análise de recurso sobre nulidade de atos do
INPI

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•

Diante de extrema dificuldade, papel da Justiça é pacificar, diz Cármen Lúcia
CNJ Serviço: Conheça os direitos do trabalhador doméstico
Sistema eletrônico agiliza Vara de Execuções Penais do RJ

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Súmulas por Ramo do Direito
A página “Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro” disponibiliza todas as Súmulas do TJERJ, em ordem
numérica decrescente. Além disso, na nova versão, as respectivas súmulas se
encontram, também, agrupadas pelos Ramos do Direito: Administrativo, Civil,
Constitucional, Consumidor, Penal, Previdenciário, Processual Civil e Penal e
Tributário e, dentro desses, agrupadas por tema. Podemos exemplificar com o tema
“Empresas” em Direito Civil. A nova página possui índice que permite maior
navegabilidade para localização da Súmula desejada. Visualize o acesso à nova
página, conforme indicação abaixo.

Acesso à nova página

Súmulas por Ramo do Direito

Acesse as Súmulas por Ramo do Direito.
A página também está disponível em Consultas / Jurisprudência e na página inicial
em Jurisprudência.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0105403-09.2007.8.19.0001 - rel. Des. Marcelo Lima Buhatem - j. 08/11/2016 e p.
10/11/2016
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

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

Lei Federal nº 13.366, de 01/12/2016 - Altera as Leis nos 10.260, de 12 de julho de
2001, que “dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino
Superior e dá outras providências”, para atribuir às instituições de ensino
responsabilidade parcial pela remuneração dos agentes operadores do Fundo, e
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional”, para vedar a concessão de tutela antecipada que tenha por
objeto a autorização para o funcionamento de curso de graduação por instituição de
educação superior. Mensagem de veto
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•

Juiz do TJRJ vai participar de debates sobre Direito Médico em Goiás
Da repressão à celebração: espetáculo conta relação histórica entre samba e
Justiça
Casamento comunitário no TJ do Rio teve a participação de 115 casais
Justiça condena Facebook a indenizar atriz Giovanna Lancelloti
Paralisação do Judiciário por falta de repasse do duodécimo preocupa OAB/RJ

•
•
•
•
•

Casamento coletivo inédito promovido pelo TJ do Rio dá esperança de
ressocialização para detentas
TJ do Rio dispensa terno e gravata para advogados
Juíza decreta prisão temporária de quatro acusados de roubo na Barra da Tijuca
TJRJ vai homenagear 50 personalidades com 'Colar do Mérito Judiciário'
Música no Palácio encerra sua programação de 2016 com apresentação da
Orquestra de Sopros da UFRJ
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Mantida decisão do CNJ que aposentou compulsoriamente juiz de São Luís (MA)
Liminar reafirma decisão que impede arrestos de recursos do Estado do Rio
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•

Cemitério poderá retomar jazigo, mas terá de restituir parte do valor pago pelo
cliente
Prazo prescricional para ressarcimento por evicção é de três anos
Publicado acórdão de recurso repetitivo sobre previdência privada

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•
•
•
•

Museu da Justiça realiza treinamento a profissionais de turismo
Sistema eletrônico agiliza Vara de Execuções Penais do RJ
CNJ realiza encontro para definir as metas do Judiciário para 2017
Veja aqui a programação do 10º Encontro Nacional do Judiciário
Ministra Cármen Lúcia recebe carta aberta contra corrupção e impunidade
CNJ divulga raio-x da tecnologia da informação no Judiciário

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 038224968.2016.8.19.0001 da 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre descredenciamento
irregular de hospitais integrantes da Rede D’Or, pela Unimed Rio, sem autorização
da ANS.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças de ações
selecionadas.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0004024-67.2006.8.19.0063 - rel. Des. Flávia Romano de Rezende - j. 03/11/2016
e p. 07/11/2016
Fonte: EJURIS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE*
•

0001656-44.2015.8.19.0007 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des(a). Elizabete Alves de Aguiar - Julgamento: 30/11/2016 - Oitava Câmara
Criminal

•

0003779-02.2016.8.19.0000 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des(a). Mônica Tolledo de Oliveira - Julgamento: 08/11/2016 - Terceira Câmara
Criminal

•

0056455-55.2015.8.19.0001 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des(a). Sidney Rosa da Silva - Julgamento: 08/11/2016 - Sétima Câmara Criminal

•

0039597-07.2015.8.19.0014 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des(a). Joaquim Domingos de Almeida Neto - Julgamento: 18/10/2016 - Sétima
Câmara Criminal

Fonte: PJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 01-12-2016

COMUNICADO*
Comunicamos que foi publicado nesta data, no Diário da Justiça Eletrônica do
Estado do Rio de Janeiro, o seguinte verbete sumular:
Verbete Sumular nº. 349
“O fato causado por terceiro, estranho ao contrato de transporte de passageiros,
constitui excludente de responsabilidade da empresa transportadora.”
REFERÊNCIA: Processo Administrativo nº. 0008527-77.2016.8.19.0000 Julgamento em 26/09/2016 – Relator: Desembargador Bernardo Moreira Garcez
Neto. Votação unânime.
Fonte: DJERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•

TJ do Rio amplia a segurança para o público
Estudantes do município participam do projeto Uni-Duni-Tê
Justiça Itinerante atende na Praça da Bandeira neste sábado, dia 3

•
•
•
•
•

Delegacias de Bangu e Campo Grande vão aderir ao Projeto Violeta
Adolescente envolvido em tentativa de roubo de Mercedes cumprirá medida
socioeducativa
TJRJ inaugura galeria de retratos dos presidentes da Comissão de Segurança
Institucional
Mutirão de doação de sangue promovido pelo TJRJ atrai voluntários
Ministra Cármen Lúcia critica ataque a juízes e tentativa de cerceamento
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Plenário rejeita pedido de cancelamento da Súmula Vinculante nº 5 feito pela OAB
STF conclui julgamento sobre repasses a estados por desoneração de exportações
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Segunda Seção extingue reclamação da Bradesco Saúde contra valor excessivo de
multa diária
Estagiárias da CEF vão responder por improbidade administrativa
Prescrição para reclamar exclusividade de marca não corre durante prazo de uso
permitido
Parte adversa nos embargos de declaração com efeito modificativo deve ser
intimada

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Presidente do CNJ cancela sessão ordinária da próxima terça-feira
Carlos Levenhagen assume Comissão de Tecnologia e prioriza PJe

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Visualize e localize os atos (publicados) referentes ao mês de Novembro de 2016.
•
•
•
•
•
•

ATO EXECUTIVO TJ N. 169, DE 23/11/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 167, DE 21/11/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 144, DE 18/11/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 164, DE 01/11/2016
AVISO TJ Nº 75, DE 10/11/2016
DECRETO 45.813, DE 08/11/2016

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0019539-66.2013.8.19.0203 - rel. Des. Sônia de Fátima dias - j. 09/11/2016 e p.
22/11/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 30-11-2016

COMUNICADO*
Comunicamos que foi publicado nesta data o seguinte verbete sumular:
Verbete Sumular nº. 348: “Descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do
compromisso de compra e venda, é cabível, além da indenização correspondente à
cláusula penal de natureza moratória, o pagamento de indenização por lucros
cessantes.”
REFERÊNCIA: Incidente de Uniformização nº. 0456973 19.2011.8.19.0001
Julgamento em 16/06/2016 – Relator: Desembargador Maldonado de Carvalho.
Votação unânime.
Fonte: DJERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•

Juízes removidos por merecimento e antiguidade tomam posse no Tribunal de
Justiça
Poder Judiciário leva informação para internas e inspetoras da Unidade Materno
Infantil, na Zona Oeste: combate à violência de gênero e busca de direitos
Integrantes de projetos sociais do TJRJ recebem orientação sobre mercado de
trabalho
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•
•
•
•
•

"Nunca se conseguiu, nem se conseguirá, calar a Justiça", afirma Cármen Lúcia
1ª Turma afasta prisão preventiva de acusados da prática de aborto
Ministra alerta contra tentativas de cerceamento da atividade de juízes
1ª Turma autoriza uso de dados entregues voluntariamente em investigação
criminal
Encerrada ação penal contra padre acusado de incitar discriminação religiosa
2ª Turma: Negado recurso de ex-deputado estadual do PR acusado de duplo
homicídio
1ª Turma mantém liberdade de auditor fiscal denunciado em operação da Polícia
Federal

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Créditos penhorados antes do pedido de recuperação judicial sujeitam-se ao plano
Suspensos processos que discutem prazo de decadência para pedido de
reconhecimento ao direito adquirido a benefício mais vantajoso

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Presidente do CNJ e do STF defende autonomia do Judiciário
Instituto parceiro do CNJ oferece 13 cursos de qualificação a ex-detentos

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Sentenças
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.
São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de
instrumento de pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes
aos magistrados e à comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e
agilizando a prestação jurisdicional.
Excelentíssimos Magistrados,
Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco
do Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista.

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por
incrementarem o compartilhamento e a disseminação da informação com a
comunidade jurídica.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0029513-52.2016.8.19.0000 - rel. Des. Nagib Slaibi - j. 09/11/2016 e p. 18/11/2016
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 15, onde foram selecionados, dentre
outros, julgados quanto a impossibilidade de desclassificação do crime de tortura
para maus tratos e recebimento da denúncia imputando ao acusado a prática de
pornografia envolvendo criança ou adolescente, com lastro nos indícios suficientes
Fonte: DIJUR

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 29-11-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema eletrônico torna a VEP mais ágil
Servidores que estudam as Instituições Jurídicas visitam Museu da Justiça
Amaerj realiza ato de desagravo ao juiz Flávio Citro
Desembargadora e advogada são homenageadas em galeria de retratos da Emerj
Ministro Luiz Fux, do STF, lança o livro 'Novos Paradigmas do Direito Eleitoral' no
TJRJ
Apesar da nova lei, decisão do TJRJ mantém funcionamento do Uber
18 juízes serão titulares de varas, define TJRJ
Corregedora participa do 73º Encontro de Corregedores-Gerais em São Paulo

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ministro suspende decisão que mandou tirar do ar notícias sobre governador da
Paraíba
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•
•

Atividade policial aumenta risco de esquecimento e justifica testemunho antecipado
Regime de separação convencional mantém bens do casal separados antes e
durante o casamento
Mulher acusada de tortura consegue converter preventiva em prisão domiciliar para
cuidar de filhas menores
Terceira Turma reconhece dano moral a pessoa jurídica por protesto de título pago
em atraso
Negado habeas corpus para acusado de liderar quadrilha especializada em furtar
dados bancários
STJ nega habeas corpus a ex-marido da atriz Luíza Brunet

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Ministra apresenta balanço parcial da Semana Nacional da Conciliação
Juízes viraram alvo de ataques e tentativas de cerceamento, acusa Cármen Lúcia

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Civil, nos seus respectivos temas.

Direito Civil
Tutela e Curatela
Interdição para a Prática dos Atos da Vida Civil
Responsabilidade Civil
Briga de Vizinhos
Teoria da Perda de uma Chance
Rompimento de Noivado
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0052106-85.2012.8.19.0042 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 09/11/16 e p. 11/11/16
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

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

Lei Federal nº 13.363, de 25/11/2016 - Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994,
e a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para
estipular direitos e garantias para a advogada gestante, lactante, adotante ou que
der à luz e para o advogado que se tornar pai.

•

Decreto Federal nº 8.916, de 25/11/2016 - Dispõe sobre a qualificação de
empreendimentos públicos federais de transportes para implantação de
investimentos por meio de novas parcerias com o setor privado.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•

Tribunal do Rio alcança 77% de acordos na Semana Nacional de Conciliação
Maior edição de casamento comunitário na Zona Oeste reúne 832 casais com
muita alegria e pela garantia de direitos
TJRJ e seis instituições assinam acordo para ampliar chances de reinserção do
adolescente infrator
Brigada de Incêndio faz treinamento no Fórum de Angra dos Reis
Magistrados do TJ do Rio participam de seminário sobre novo CPC
Justiça inicia mediação entre a Oi e a Anatel
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Liminar suspende arrestos de recursos do RJ para pagar servidores e magistrados
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Prazo para cumprimento de sentença de réu assistido por defensor público conta
em dobro
Justiça brasileira é competente para julgamento de disputa comercial na Argentina

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•

CNJ Serviço: O que é assédio moral e o que fazer?
Tráfico de drogas é o crime mais cometido pelos menores infratores
Sistema eletrônico garante 2,5 mil benefícios expedidos em um mês

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 039050160.2016.8.19.0001, bem como a íntegra da Tutela Antecipada concedida pela MM.
Juíza de Direito, Dra. Maria Christina Berardo Rucker, da 4ª Vara Empresarial da
Comarca da Capital.
O tema dos referidos autos versa precipuamente no sentido de que um serviço de
transporte aéreo de passageiros não estaria observando a vigilância necessária no
percurso da bagagem despachada pelos passageiros até a aeronave e, também, a
partir desta até a esteira coletora, descumprindo a garantia de segurança mínima
na prestação do serviço.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças de ações
selecionadas.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*

JULGADOS INDICADOS*
•

0026739-09.2013.8.19.0209 - rel. Des. Arthur Narciso - j. 24/11/2016 e p.
28/11/2016
Fonte: EJURIS

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

Medida Provisória nº 752, de 24/11/2016 - Dispõe sobre diretrizes gerais para a
prorrogação e a relicitação dos contratos de parceria que especifica e dá outras
providências.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•

Policiais Militares formalizam união em Casamento Comunitário no TJRJ
Ministro Luiz Fux lança livro no TJRJ na próxima segunda-feira
Justiça concede liminar para que Secretaria Estadual de Fazenda informe sobre
isenções fiscais
Justiça bloqueia mais de R$ 1 bilhão em bens de empresa, Sergio Cabral e mais
cinco pessoas
Estado terá de indicar novo prédio para curso de arquitetura da UERJ em Petrópolis
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Intimações do STF serão disponibilizadas por meio eletrônico para administração
pública
Mantida decisão que anulou edital de parcerias de hospitais do RJ com
organizações sociais
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Justiça brasileira define partilha de dinheiro depositado no exterior em caso de
divórcio
Rádio e TV em quarto de hotel geram arrecadação de direitos autorais

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

É preciso combater a burocracia na Justiça, diz corregedor do CNJ

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Institucional - Atos Oficiais do PJERJ
Clique aqui para visualizar as atualizações 2016
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0044406-48.2016.8.19.0000 - rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j. 23/11/2016
e 25/11/2016
Fonte: EJURIS

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

Boletim do Serviço de Difusão no 195

Divulgado em 24-11-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.362, de 23/11/2016 - Altera a Lei nº 11.664, de 29 de abril de
2008, que "dispõe sobre a efetivação de ações de saúde que assegurem a
prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos cânceres do colo uterino e
de mama, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS", para assegurar o
atendimento às mulheres com deficiência.

•

Lei Federal nº 13.361, de 23/11/2016 - Altera a Lei nº 11.473, de 10 de maio de
2007, que dispõe sobre a cooperação federativa no âmbito da segurança pública.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•

Casal é autorizado a plantar maconha em casa para tratar filha de 7 anos

•
•
•
•
•
•

Mutirão em Juizado de Olaria acelera acordos entre consumidores e a Oi
Estudantes do ensino fundamental de Saquarema visitam o Museu da Justiça
Anuário da Justiça Rio de Janeiro 2017 destaca produtividade do TJRJ e ações
voltadas para o povo
Justiça do Rio determina bloqueio de bens imóveis de ex-dirigentes da Unimed
CCPJ-Rio promove concerto na 28ª edição do 'Panorama de Música Brasileira
Atual'
Conciliação: consumidores resolvem seus problemas rapidamente e sem
necessidade de processo judicial
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ministro declara perda de objeto de ADI que questionava dispositivo retirado do
ordenamento jurídico
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Prazo para ação de regresso de seguro marítimo conta da data de pagamento da
indenização
Impenhorabilidade de bens necessários ao trabalho se aplica a empresários
individuais, pequenas e microempresas
Para Quarta Turma, multa por descumprimento deve ser compatível com obrigação
principal
Terceira Seção revisa tese e cancela súmula sobre natureza hedionda do tráfico
privilegiado

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Três anos depois de decisão do CNJ sobre casamento gay, uniões aumentam 51%
Rio de Janeiro chega a 59 unidades de registros de nascimento e óbito

•

Após norma do CNJ, hospitais emitem certidão de óbito em 10 estados e DF

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Civil, nos seus respectivos temas.
Direito Civil
Responsabilidade civil
Briga de Vizinhos
Rompimento de Noivado
Teoria da Perda de uma Chance
Estatuto do Idoso
Internação - Direito a Acompanhante

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0001086-40.2010.8.19.0005 - rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j.16/11/2016 p.18/11/2016
Fonte: EJURIS

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

Boletim do Serviço de Difusão no 194

Divulgado em 23-11-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7491 de 21 de novembro de 2016 - obriga as empresas que
prestam serviços ao estado do Rio de Janeiro o fornecimento das informações que
menciona e dá outras providências.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•

Tribunal do Rio participa de Ação Comunitária em Jacarepaguá
Sistema eletrônico garante a VEP marca histórica de 2,5 mil benefícios concedidos
em um mês
Semana da Justiça pela Paz em Casa terá grande número de audiências, palestras
e ações com foco em presídio para mulheres
Nota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Justiça determina inauguração de UPA 24h em Seropédica no prazo de 90 dias
CCPJ-Rio apresenta 'POR ELAS' com o tema da violência contra a mulher na 'VI
Semana da Justiça pela Paz em Casa'
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

2ª Turma concede liminar para garantir repasses orçamentários ao TJ-RJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•
•
•

Retransmissão ao vivo de programação de TV gera pagamento de direitos autorais
Publicação equivocada de edital não afeta prazo recursal para réu revel
Médico condenado por vender receitas para emagrecer continuará em regime
semiaberto
Casal que criou neto como filho e dependia dele tem direito a receber pensão por
morte
Prescrição intercorrente sem intimação do credor só incide em execuções após
novo CPC
Construtora deve pagar lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel
Terceira Turma nega danos morais por defeito em cor de azulejos

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Instituído grupo de trabalho para analisar os salários dos magistrados

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ
Página atualizada no Banco do Conhecimento em Jurisprudência / Assuntos de
Diminuta Complexidade
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0054424-31.2016.8.19.0000 - rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto - j.
08/11/2016 e p. 16/11/2016

Fonte: Sétima Câmara Criminal

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 14, onde foram selecionados, dentre
outros, julgados relativos a estupro de vulnerável, reconhecimento da relevância da
palavra da vítima - depoimento infantil, irrelevância da ausência de laudo
psicológico e reconhecimento da causa de aumento de pena pelo emprego de faca,
não reconhecimento como arma imprópria no roubo majorado.
Fonte: DIJUR

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

Infância e Juventude: juízes fazem reunião aberta na próxima segunda, dia 28
A Lei do Aprendiz é tema de debate no TJ do Rio na próxima sexta-feira
Tecnologia a favor da Justiça: mediação por FaceTime soluciona processo que
tramitava há 22 anos
Café com Conhecimento recebe a juíza Adriana de Mello
Anuário da Justiça Rio de Janeiro 2017 será lançado no TJRJ nesta quarta-feira,
dia 23
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ministra destaca importância da conciliação para solução rápida de conflitos
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Herdeiros não têm legitimidade para impugnar reconhecimento de paternidade
E-mail pode ser usado como prova em ação judicial de cobrança de dívida

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Representantes da sociedade colaboram com CNJ no aperfeiçoamento da Justiça
CNJ inicia estudos para melhorar acesso a decisões e normas do órgão

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Acessos ao banco do conhecimento do PJERJ.
O Banco do Conhecimento do PJERJ é constituído, principalmente, por um acervo
jurisprudencial, legislativo e doutrinário selecionado e estruturado. Destinado a
facilitar a realização das atividades jurídico-administrativas da instituição.
Além disso, possui uma coletânea de informações de interesse da comunidade
jurídica, facilitando a disseminação e a comunicação de conteúdos que contribuem
para o pleno exercício da cidadania, tendo sido registrado, conforme dados
extraídos do Google Analytics, 1.566.556 (um milhão, quinhentos e sessenta e seis
mil, quinhentos e cinquenta e seis) acessos, no período de janeiro de 2015 até
outubro de 2016.
Acesse o BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ por meio dos ícones na página
inicial e conheça os conteúdos disponibilizados.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0000292-19.2015.8.19.0207 – rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 03/08/2016
e p. 24/08/2016
Fonte: EJURIS

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

Justiça decreta prisão de nove envolvidos em confronto com a PM na Cidade de
Deus
TJRJ promove arrecadação de itens de higiene pessoal para detentas e internas
em maternidade
No primeiro dia da Semana de Conciliação consumidores e empresas fazem
acordos onde todos saem ganhando
Central de Penas e Medidas Alternativas à Prisão se reúne em São Gonçalo para
debater transformação em punições e ressocialização de infratores
TJ do Rio divulga lista de progressão/promoção para 66 serventuários
Aula de encerramento do Justiça Cidadã discute trabalho das oficinas de
parentalidade
Estudantes do Rio Grande do Sul visitam Museu da Justiça
Consumidores poderão resolver seus problemas com empresas sem necessidade
de processo judicial
Amaerj publica nota de apoio à juíza Paloma Rocha
Justiça condena pais e irmão de jovem assassinada em Petrópolis
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Ministro reafirma que prescrição em falta disciplinar deve ser regida pelo Código
Penal
Ministro nega liminar para empresário que questiona local de cumprimento da pena
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•
•
•

Terceira Turma não vê dano moral contra pessoa jurídica em críticas de jornalista
Recuperação judicial não suspende tramitação de recursos no STJ
Beneficiário de boa-fé não precisa restituir valores pagos a mais por erro da
entidade de previdência privada
Falta de comprovação de atendimento impede reconhecimento de danos morais
Para Quarta Turma, aval em cédula de crédito comercial não exige autorização do
cônjuge
Indenização por violação de propriedade industrial não exige prova do prejuízo
Alienação de carteiras de plano de saúde não pode prejudicar direitos do
consumidor

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•
•
•

Consulta pública sobre as Resoluções do CNJ vai até dia 23
Oficina leva mediação a casais separados com ações no Rio de Janeiro
Ministra destaca importância da conciliação para solução rápida de conflitos
CNJ Serviço: Conheça as novas regras para o pagamento da pensão alimentícia
Transparência e qualidade são metas do departamento de pesquisa do CNJ

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, nos ramos do Direito de Família e Direito Administrativo, nos
seus respectivos temas.

·
Direito de Família
Proteção da Pessoa dos Filhos
Alienação Parental
Alimentos
Alimentos Gravídicos

·
Direito Administrativo
Intervenção do Estado na Propriedade
Desapropriação por Utilidade Pública
Retrocessão
Servidão Administrativa

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0066278-63.2009.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 09/11/16 e p. 11/11/16
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

•

0029513-52.2016.8.19.0000 – rel. Des. Nagib Slaibi, j. 09/11/2016 e p.18/11/2016
Fonte: EJURIS

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

TJRJ realiza três casamentos comunitários no mês de novembro
Justiça suspende processo para extinção do triênio para funcionários públicos
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

“No Supremo, ninguém ganha acima do teto constitucional”, afirma presidente do
STF
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•

Para ministro Noronha, juizados especiais já não refletem ideal de sua criação
Beneficiário do INSS deve romper vínculo trabalhista para receber complementação
de previdência privada
Ex-prefeito de Paracambi (RJ) continua respondendo a ação sobre Máfia das
Sanguessugas
Lucros cessantes abrangem apenas prejuízos diretos do evento danoso
Inquérito que investiga caixa 2 no Rio aguarda posição do MPF

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•

Corregedor Nacional defende o fim da burocracia nos juizados especiais
CNJ abre inscrições para o 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário
Causas repetitivas ganham núcleos próprios em 22 tribunais

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Institucional - Atos Oficiais do PJERJ
Clique aqui para visualizar as atualizações 2016
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0000854-60.2014.8.19.0046 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 09/11/16 e p. 11/11/16
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 16-11-2016

•
•
•
•
•
•
•

Justiça do Rio estabelece fiança de R$ 1,5 milhão para irlandês acusado de
cambismo
TJRJ expande Projeto Violeta em Fórum Regional de Bangu: melhores condições
de atendimento para área carente em serviços
Decretada prisão preventiva dos torcedores do Corinthians que ameaçaram juíza
Campos e São Pedro da Aldeia recebem Unidades Interligadas para registro de
bebês em maternidades
Júri condena padrasto por espancamento e morte de enteada de dois anos
Grupo de estudantes da rede pública de Itaboraí visita o Museu da Justiça
CCPJ-Rio recebe renomados irmãos pianistas no programa 'Música no Palácio'
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•

Negado habeas corpus a ex-policial civil do Rio acusado de participação em milícia
União deve depositar em juízo multa da Lei da Repatriação a 23 Estados e o DF
STF reafirma jurisprudência sobre execução da pena após condenação em
segunda instância
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•
•
•

Investigação do MP sobre pessoa com foro privilegiado não depende de
autorização judicial
STJ regulamenta novos procedimentos relacionados aos recursos repetitivos
Justiça do Trabalho é competente para julgar indenização por morte de peão em
rodeio
CDC não se aplica a disputa de empresas sobre dano de carga em transporte
marítimo
Venda com fraude a credor não compromete negócio subsequente do mesmo bem
Terceira Seção vai rever repetitivo sobre natureza da ação na Lei Maria da Penha
Sucumbência não pode ser imposta ao vencedor da ação devido a pendências
pessoais

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Ministra Cármen Lúcia reúne-se com presidentes dos Tribunais de Justiça

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Repercussão Geral e Recursos Repetitivos
Comunicamos a atualização dos quadros das Recursos Repetitivos do STJ e
Repercussões Gerais do STF no Banco do Conhecimento, na página inicial e em
Consultas no site Institucional. Ambos elaborados pela Equipe do Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes da 3ª Vice-Presidência.
Navegue na página e acesse os Precedentes.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0002479-12.2010.8.19.0001 – rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro, j. 17/05/16 e p.
11/11/16
Fonte: Décima Quinta Câmara Cível

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 28, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos à responsabilidade objetiva da Companhia Estadual de Gás, em
decorrência de explosão em bueiro, por danos causados a veículo cumulado com
dano moral e agravamento de quadro clínico por instituição de ensino ao ministrar
tratamento pedagógico inadequado a aluno portador de transtorno de déficit de

atenção e hiperatividade, reconhecida a falha na prestação do serviço e o dano
moral.
Outrossim, publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário
das Turmas Recursais nº 09, onde foram selecionados, dentre outros, julgados
relativos à lavratura do termo de ocorrência de irregularidade – TOI,
consubstanciado em ato unilateral, ensejando conjunto probatório insuficiente,
reconhecido o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa acarretando
a declaração de nulidade e descontos previdenciários face ao exercício de função
de confiança em Delegacia Legal, com incidência dos descontos previdenciários na
gratificação de função de caráter precário e transitório, procedência da repetição do
indébito além dos juros moratórios.
Fonte: DIJUR

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

Homem é condenado a 20 anos de prisão pela morte da mãe
Brigada de Incêndio vai fazer treinamento no Fórum de Angra dos Reis
Projeto Violeta será inaugurado no Fórum Regional de Bangu nesta quarta-feira, dia
16
Peça 'O provinciano incurável' encerra temporada no antigo Palácio da Justiça
Livro de servidor do TJRJ sobre coaching será lançado no Museu da Justiça
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ministra Cármen Lúcia diz que preso custa 13 vezes mais do que um estudante no
Brasil
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Recuperação judicial atinge honorários constituídos após deferimento do pedido
Falta de laudo pericial definitivo pode ser suprida na comprovação de tráfico
Empresa acusada de desvio de recursos públicos no Pará fica com bens
indisponíveis
Doação a filhos homologada em ação de divórcio pode ser registrada em cartório

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Cármen Lúcia diz que preso custa 13 vezes mais do que um estudante no Brasil

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito do Consumidor, nos seus respectivos temas.
•

Direito do Consumidor

Fato do Produto ou Serviço
Acidente de Consumo
Consumidor por Equiparação
Responsabilidade Objetiva
Supermercado - Recusa de Cartão
Supermercado - Lesão Física

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o
disposto nos Arts. 103, § 1º e 109 do Regimento Interno deste Tribunal.

Número do Processo
Datas de Julgamento e
de Publicação

2209183-26.2011.8.19.0021
j. 02/05/2016 e p. 09/05/2016

Relator

Assunto

Des. Carlos Eduardo da
Fonseca Passos

Arguição de
Inconstitucionalidade.
Emenda n° 26/2002 à Lei
Orgânica do
Município de Duque de
Caxias. Diploma autorizador
da incorporação de
gratificação à remuneração
de servidores, em razão do
exercício do mandato de
vereador. Iniciativa privativa
do Chefe do Executivo para
dispor sobre a remuneração
de servidores. Matéria cuja
disciplina exige lei específica,
na forma do art. 37, inciso X,
da Carta Magna.
Incorporação instituída por
emenda parlamentar.
Violação à iniciativa
reservada e ao devido
processo legislativo.
Vantagem remuneratória
fundada no exercício de
mandato eletivo. Tratamento
irrazoável e malferidor da
coisa pública. Benefício
concedido a grupo seleto de
servidores, dissociado da
função e sem respaldo em
interesse público justificável.
Inobservância dos princípios
da isonomia, impessoalidade

0010457-51.2013.8.19.0028
j. 25/02/2016 p. 01/03/2016

Des. Carlos Eduardo da
Fonseca Passos

0003213-87.2015.8.19.0000
j. 01/02/2016 p. 18/02/2016

Des. Luiz Zveiter

e moralidade administrativa.
Vício de inconstitucionalidade
verificado, ante a infringência
dos artigos 2°, 5°, caput, e
37, inciso X, da Lei
Fundamental. Acolhimento do
incidente, com o
reconhecimento da
inconstitucionalidade do
diploma suscitado.
Arguição de
inconstitucionalidade.
Decretos nº 001/2007 e
043/2011 do Município de
Macaé. Instituição de preço
público para a realização de
cadastramento e vistoria dos
veículos empregados na
atividade de fretamento.
Cobrança derivada da
atividade fiscalizatória do
Município, inserida no
exercício do poder de polícia
administrativo. Natureza
jurídica de taxa. Necessária
observância dos princípios
limitadores do poder de
tributar. Violação ao princípio
da legalidade tributária.
Criação e majoração de
tributo por mero decreto
emanado do executivo
municipal. Descabimento.
Imprescindibilidade de lei em
sentido formal com
observância do devido
processo legislativo.
Exorbitância do poder
regulamentador do chefe do
executivo municipal. Vício de
inconstitucionalidade
verificado, ante a violação do
artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal.
Acolhimento do incidente
representação, com o
reconhecimento da
inconstitucionalidade dos
diplomas impugnados. Ver
também Embargos de
Declaração, providos em
parte. J. 27/06/16 e p.
01/07/16
Representação por
inconstitucionalidade. Lei nº

0001411-38.2013.8.19.0028
j. 25/02/2016 p. 02/03/2016

Des. Otávio Rodrigues

4.263, de 15 de maio de
2014, do município de Barra
Mansa, a qual institui o
programa denominado “banco
de óculos”, destinado a
receber e a oferecer
gratuitamente, a partir de
doações, óculos novos e
usados a pessoas
comprovadamente carentes
naquela localidade. Ofensa à
nova redação do artigo 112, §
1°, II, alínea ‘d’ da
Constituição Estadual, em
vigor ao tempo da edição da
norma hostilizada, que não se
verifica. Subsistência da
inconstitucionalidade da lei
impugnada por violação ao
artigo 145, inciso VI, alínea ‘a’
da Carta Estadual. Causa de
pedir aberta do controle
objetivo de
constitucionalidade.
Inconstitucionalidade formal.
Vício de iniciativa. Invasão do
Poder Legislativo na
competência reservada ao
chefe do Poder Executivo, no
que concerne ao
funcionamento e à
organização da administração
pública estadual.
Inobservância do princípio
fundamental da separação e
da independência dos
poderes. Norma hostilizada
que impõe obrigações ao
Poder Executivo Municipal,
aptas a causar impacto nos
cofres públicos com aumento
de despesas, sem indicar a
respectiva dotação
orçamentária. Violação dos
artigos 7º, 145, inciso VI,
alínea “a”, 211, inciso I e 345,
todos da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro.
Procedência do pedido.
Arguição Incidental de
Inconstitucionalidade.
Apelação Cível em curso na
16ª Câmara Criminal do
TJ/RJ. Dúvidas sobre
a constitucionalidade da parte

final do art. 2º da Lei
Municipal nº 3.478/2010, do
Município de Macaé.
Dispositivo que assegura
auxílio transporte somente
aos servidores municipais
residentes dentro do
Município de Macaé,
excluindo, via de
consequência, os servidores
residentes em outros
municípios. R E J E I Ç Ã O,
entendendo, o Órgão
Especial, da
constitucionalidade da lei
municipal, dentro do princípio
da economicidade e
autonomia administrativa dos
entes municipais.
Fonte: SETOE

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 10-11-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Medida Provisória nº 751, de 9/11/2016 - Cria o Programa Cartão Reforma e dá
outras providências.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS STF*

•

Protesto de certidões de dívida ativa é constitucional, decide STF
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Titularidade originária do bem não afeta garantia fiduciária na recuperação judicial
Ex-presidente do Hopi Hari deverá responder a ação penal por morte no parque
Suspenso processo sobre pagamento de jetons a ministros de Estado
Terceira Seção vai discutir revisão de tese sobre hediondez de tráfico privilegiado

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Senado preenche vaga no CNJ com aprovação do nome de Henrique Ávila

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 037921840.2016.8.19.0001, que tramita no Juízo da 3ª Vara Empresarial da Comarca da
Capital.
O tema da referida inicial versa precipuamente sobre irregularidades em Clínica de
Estética que ameaçam o direito à saúde, inclusive com risco de morte dos
consumidores.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças de ações
selecionadas.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.

Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0068667-19.2012.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 22/06/2016 e p.
27/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 09-11-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7486 de 08 de novembro de 2016 - Altera a lei nº 3.879, de 25 de
junho de 2002, "que obriga os bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e motéis a
colocarem, à disposição dos fregueses deficientes visuais, cardápios em braile" e
dá outras providências.

•

Lei Estadual nº 7484 de 08 de novembro de 2016 - Acrescenta dispositivos à Lei nº
4.892, de 1º de novembro de 2006, “que dispõe sobre os produtos que compõem a
cesta básica no âmbito do estado do Rio de Janeiro”.

•

Lei Estadual nº 7483 de 08 de novembro de 2016 - Reconhece o estado de
calamidade pública no âmbito da administração financeira declarado pelo decreto
n° 45.692, de 17 de junho de 2016, e dá outras providências.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TJRJ leva participantes dos projetos de Inclusão Social à peça teatral
Audiências no Tribunal de Justiça do Rio vão ajudar consumidor a resolver conflitos
com empresas
Casais se emocionam em cerimônia de conversão de união estável no Tribunal do
Rio
Violência doméstica: Estado e Prefeitura do Rio terão de estruturar rede de
atendimento à mulher
Tribunal se manifesta sobre manchete de jornal
Liminar manda lacrar estádio e piscinas do Heliópolis Atlético Clube, em Belford
Roxo
Justiça do Rio aceita denúncia contra torcedores do Corinthians
Presidente da Associação Nacional de Desembargadores manifesta apoio ao Poder
Judiciário do Rio de Janeiro
Presidente do TJRJ é homenageado pelo TCM-RJ com Colar do Mérito Ministro
Victor Nunes Leal
Liminar suspende projeto que cria contribuição extra de 16% para servidores
TJ do Rio repudia atos de vandalismo na Alerj
Presidente do TJRJ alerta para sucateamento da Justiça com apropriação do
Fundo Especial pelo Governo
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Mantida ação penal contra juiz acusado de trabalho escravo
Deputado Fausto Pinato é absolvido da acusação de denunciação caluniosa
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•

Prazo para purga da mora na ação de despejo deve considerar juntada do
mandado de citação
Candidato com idade acima do limite garante vaga em curso de formação de
bombeiro
Terceira Turma eleva em 50 vezes honorários considerados irrisórios

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Audiências de custódia evitaram prisões sem aumentar a reincidência

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Decreto Estadual 45.813/2016 - Fica considerado facultativo o ponto nas
repartições públicas estaduais no dia 14 de novembro de 2016 (segunda-feira).
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Número do Processo
Datas de Julgamento e
de Publicação

0012649-36.2016.8.19.0000
j. 18/07/16 e p. 21/07/16

Relator

Des. Maldonado de Carvalho

Assunto
Conflito negativo de
competência.
Pessoa jurídica. Contrato de
Seguro Saúde coletivo.
Ausência de utilização do
serviço em benefício próprio.

0071241-10.2015.8.19.0000
j. 29/08/16 e p. 09/09/16

Des. Cláudio Brandão de
Oliveira

Vulnerabilidade inexistente.
Não submissão ao
Regramento Consumerista.
Aviso TJRJ. nº 15/2015,
Enunciado 27: compete às
Câmaras Cíveis o julgamento
dos feitos referentes a
contrato de Seguro Saúde
coletivo, uma vez que a
empresa contratante do
seguro não É destinatária
final, nem vulnerável
técnica, econômica ou
juridicamente. Procedência
do conflito.
Conflito de competência.
Câmara Especializada do
Consumidor. Câmara Cível.
Ação monitória. Contrato de
mútuo. Previdência Privada –
Instituto Aerus. Art. 6º-a, § 2º,
III, do Regimento Interno
do TJERJ. Competência do
órgão suscitado. 1. Conflito
negativo de competência
entre a e. 23ª Câmara Cível
(suscitante) e a E. 21ª
Câmara Cível (suscitada) do
TJERJ. Recurso de Apelação
Cível interposto em face de
sentença proferida em ação
monitória ajuizada por
Entidade Fechada de
Previdência Complementar,
referente a contrato de
mútuo. 2. Revisão do
posicionamento anterior desta
relatoria. Cancelamento do
verbete Sumular nº 321 do
Superior Tribunal de Justiça.
Resolução Tj/Oe/Rj nº
10/2015. Alteração do art. 6º
a, § 2º, III, do Regimento
Interno do TJERJ, excluindo a
competência das Câmaras
Especializadas para
julgamento do feito. 3.
Interpretação dada por este
órgão especial ao aviso Tj nº
34/2015 no sentido de que a
Resolução nº 10/2015 se
aplica aos processos
distribuídos anteriormente.
Precedente. Competência da
Câmara Cível não

especializada. Procedência
do conflito.
Fonte: SETOE

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 27, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados quanto a transeunte ferido em tiroteio, inexistência de nexo de causalidade
com o reconhecimento da ausência do dever de indenizar e mandado de
segurança, aprovação no exame nacional do ensino médio – ENEM, conclusão do
ensino médio com concessão da ordem.
Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 08-11-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.897, de 07/11/2016 - Revoga o Decreto nº 99.268, de 31 de
maio de 1990, que cria a Loteria Federal sob a modalidade instantânea.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•

Oficina no TJRJ busca levar a mediação a casais separados que possuem ações
na Justiça
Cerimônia premia vencedores do 5º Prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos
Humanos
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Estados pedem participação na multa prevista na Lei de Repatriação
Ministro nega indulto a empresários condenados na AP 470 que não quitaram pena
pecuniária
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Acordo de delação premiada não pode ser questionado por quem não seja parte
Particulares podem discutir posse de imóvel localizado em área pública
Segunda Turma impede desconto de dias de greve em parcela única
Estrangeiros não residentes têm direito à gratuidade de justiça

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•

CNJ condena juíza por envolvimento com narcotraficante colombiano
Ministra Cármen Lúcia destaca esforço do Judiciário no Mês Nacional do Júri
“A dor tem pressa”, diz presidente do CNJ ao abrir oficina sobre saúde

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Civil, nos seus respectivos temas.

•

Direito Civil

Responsabilidade Civil
Bullying
Dano Moral em Ricochete
Queda de Marquise

Condomínio Edilício
Animal em Apartamento
Condômino Antissocial
Direito a Voto Proporcional a Fração Ideal

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0029121-11.1999.8.19.0000 - rel. Des. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho - j.
10/10/2016 e p. 07/11/2016
Fonte: EJURIS

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

Divulgado em 07-11-2016

•
•
•
•

Presidente do TJRJ faz pronunciamento sobre pacote de medidas do Poder
Executivo
Museu da Justiça faz passeio em homenagem ao Dia da Cultura
TJRJ participa de Ação Global na Rocinha
Direitos de minorias é tema de debate em seminário internacional
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Ministro nega direito a aposentadoria como desembargador de TRF a juiz que
permaneceu um mês no cargo
Cabe reclamação para aplicar decisão com repercussão geral se esgotadas
instâncias anteriores
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Quebra de confiança autoriza rescisão antecipada de comodato centenário
Exploração por invasores de terra não justifica indenização em separado da
cobertura vegetal
Justiça estadual julgará acidente de trabalho sofrido por mecânico adolescente
Consumidora será indenizada por compra de almofada com falsa promessa
terapêutica

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ realiza sua 241ª sessão plenária a partir das 9h desta terça-feira

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Visualize e localize os Atos do PJERJ publicados em Outubro de 2016. Além
desses, foi publicado no DORJ-I o Decreto Nº 45800, de 24/10/2016
•
•
•
•
•
•
•
•

ATO EXECUTIVO TJ N. 161, DE 24/10/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 162, DE 27/10/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 155, DE 18/10/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 154, DE 18/10/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 153, DE 17/10/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 152, DE 18/10/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 151, DE 13/10/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 147, DE 05/10/2016

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Número do Processo
Datas de Julgamento e
de Publicação

0021460-82.2016.8.19.0000
j. 04/07/16 e p. 12/07/16

Relator

Des. Antonio José Ferreira
Carvalho

Assunto
Competência recursal Conflito negativo de
competência – Contrato de
seguro firmado entre duas
pessoas jurídicas –
Irresignação da parte autora

0017496-81.2016.8.19.0000
j. 04/07/16 e p. 12/07/16

Des. Gabriel de Oliveira
Zefiro

quanto ao valor do
ressarcimento oferecido pela
parte ré, inferior ao dano
sofrido, pela cobertura de
sinistros ocorridos em
equipamentos de sua planta
industrial – Recurso de
apelação distribuído à
Câmara Cível Especializada,
que declina da competência
ao argumento de não tratarse de causa consumerista –
Redistribuição do feito, à
câmara não especializada, a
qual suscita o atual conflito –
Definição do conceito de
consumidor final, sob a ótica
da teoria finalista –
Inaplicabilidade da legislação
especial ao caso em comento
– Vigência do enunciado 10
deste órgão especial –
Improcedência do conflito Remessa ao órgão julgador
não especializado.
Processual civil. Ação
rescisória. Conflito negativo
de competência. Matéria de
fundo concernente à
extensão do benefício
denominado “renda certa”,
oriundo do sistema privado
complementar de previdência
administrado pela previ.
Matéria que escapa à
competência da Câmara do
Consumidor. Exegese do art.
6º-a, § 2º, inciso III, do
RITJERJ, com a redação
atribuída pela resolução nº
10/2015 do Órgão Especial.
Entendimento consolidado do
Órgão Especial, interpretando
o Aviso n° 34/2015, no
sentido de que até mesmo
aos processos distribuídos
anteriormente à resolução
Tj/Oe n° 10/2015, aplica-se o
disposto no art. 6º-A, § 2°, do
RITJERJ. Precedente deste
Colegiado: CC n°000422891.2015.8.19.0000, da
relatoria do Des. Caetano
Fonseca Costa. Efeito
vinculante (art. 6º-a, § 3º,

0024557-90.2016.8.19.0000
j. 11/07/16 e p. 14/07/16

do RITJERJ). Conflito
conhecido e julgado
procedente, para firmar a
competência da egrégia 8ª
Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do estado do Rio de
Janeiro para processamento
e julgamento do feito em
discussão. Unânime.
Conflito de competência.
Câmara Especializada do
Consumidor. Câmara Cível.
Ação monitória. Contrato de
mútuo. Previdência privada –
Instituto Aerus. Art. 6º-a, § 2º,
III, do Regimento interno do
TJERJ. Competência do
órgão suscitado. 1. Conflito
negativo de competência
entre a e. 23ª Câmara Cível
(suscitante) e a E. 21ª
Câmara Cível (suscitada) do
TJERJ. Recurso de Apelação
Cível interposto em face de
sentença proferida em ação
monitória ajuizada por
Entidade Fechada de
Previdência Complementar,
referente a contrato de
mútuo. 2. Revisão do
Des. Carlos Santos de Oliveira
posicionamento anterior desta
relatoria. Cancelamento do
verbete Sumular nº 321 do
Superior Tribunal de Justiça.
Resolução Tj/Oe/Rj nº
10/2015. Alteração do art. 6º
a, § 2º, III, do Regimento
Interno do TJERJ, excluindo a
competência das Câmaras
Especializadas para
julgamento do feito. 3.
Interpretação dada por este
órgão especial ao aviso Tj nº
34/2015 no sentido de que a
Resolução nº 10/2015 se
aplica aos processos
distribuídos anteriormente.
Precedente. Competência da
Câmara Cível não
especializada. Procedência
do conflito.
Fonte: SETOE

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 04-11-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•

Ação Social em Fórum de Santa Cruz beneficia moradores
Violência de gênero em casa preocupa especialistas em seminário
Seminário Internacional de Violência de Gênero discute autonomia e liberdade
femininas
'Música no Palácio' promove concerto com os vencedores do Concurso Nacional de
Piano e Canto da UFRJ
Gestão Pública: TJRJ conquista prêmio do Ministério do Meio Ambiente
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

STJ define prescrição para repetição de indébito em cédula de crédito rural
Primeira Turma mantém condenação de ex-secretários do DF por contratação
irregular
Vigilante condenado em ação penal é impedido de participar de curso de
reciclagem
Moradora do DF não consegue vaga em pré-escola sem observar lista de espera

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Ministra Cármen Lúcia abre oficina para suporte técnico em decisões da saúde

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Penal, nos seus respectivos temas.
•

Direito Penal

Aplicação da Pena
Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos
Suspensão Condicional do Processo

Crimes Contra o Patrimônio
Furto de Energia Elétrica ou Estelionato - Distinção
Momento Consumativo dos Crimes de Furto e Roubo

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Número do Processo
Datas de Julgamento e
de Publicação

0029039-18.2015.8.19.0000
j. 18/07/16 e p. 27/07/16

Relator

Assunto

Des. Fernando Foch

Direito processual civil.
Demanda proposta por aluno
em face de sociedade
exploradora de
estabelecimento de ensino.
Relação de consumo.
Câmara Cível Especializada.

Competência. Conflito
negativo de competência
suscitado pela egrégia
Vigésima Quinta Câmara
Cível, para a qual, por força
de decisão declinatória da
Décima Primeira Câmara
Cível, fora redistribuído
agravo de instrumento
interposto por menor
impúbere de decisão que,
em ação por ele proposta em
face de sociedade
exploradora de
estabelecimento de ensino,
do qual integra o corpo
discente de educação infantil,
denegou liminar que lhe
assegurasse repetir a fase
“Maternal III”, por discordar
da orientação pedagógica da
escola, dado que
alegadamente ainda não tem
maturidade para frequentar a
etapa seguinte, “Pré-escola I”,
o que fora postulado, ainda
na vigência do Código
Buzaid, em ação cautelar
preparatória. 1. Conquanto
deva ser inspirado no
princípio constitucional do
melhor interesse da criança,
dar-se pela procedência ou
pela improcedência da
cautelar preparatória e da
assim chamada ação
principal, tanto quando
conceder ou denegar a
liminar na primeira, verdade é
que na raiz do conflito reside
relação de consumo ao
abrigo do CDC, o que atrai a
competência das Câmaras
Cíveis especializadas. 2. Em
termos genéricos, pode-se
concluir que são da
competência de Câmaras
Cíveis especializadas as
demandas entre, de um lado,
aluno e/ou seus
responsáveis, e, de outro,
estabelecimento de ensino,
acerca de serviços
educacionais prestados por
estes, ainda que versem

0029221-67.2016.8.19.0000
j. 18/07/16 e p. 20/07/16

Des. Elizabete Filizzola

sobre a adequação ou
inadequação de tratamento
pedagógico dispensado a
criança ou adolescente neles
matriculados. 3. Conflito
negativo de competência que
se julga improcedente,
aprovando-se verbete
sumular.
Conflito negativo de
competência. Ação de
obrigação de fazer e
indenizatória. Plano de
saúde. Descumprimento.
Consumo. Competência da
Câmara Cível especializada.
Conflito negativo de
competência entre a 27ª
Câmara Cível/Consumidor e
17ª Câmara Cível para
conhecer do recurso
interposto contra decisão,
proferida em ação de
obrigação de fazer c/c pedido
de indenização, que deferiu a
antecipação dos efeitos da
tutela para determinar que a
ré autorize o tratamento de
saúde da autora.
Demanda na qual se busca a
autorização para a realização
de tratamento de saúde e
indenização por danos
morais. Litigantes que se
enquadram no conceito de
fornecedor de serviços e de
consumidor, nos termos da
legislação consumerista em
vigor, na medida em que a ré
presta serviço de saúde
mediante remuneração paga
pelos seus associados e a
parte autora – pessoa física é destinatária final do serviço
de saúde. Natureza da
gestora do plano de saúde
que não se mostra relevante
para fins de determinação de
competência em razão da
matéria. Aplicação do
Enunciado nº 74 do Aviso
TJRJ nº 15, de 06/03/15 (“É
competente a Câmara Cível
Especializada para dirimir
controvérsia entre associado

0030212-43.2016.8.19.0000
18/07/16 e p. 20/07/16

Des. Gabriel de Oliveira
Zefiro

de plano de saúde e a
entidade gestora, ainda que
sem fins lucrativos e atue sob
a modalidade de
autogestão.”). Competência
da Câmara Cível
especializada em matéria
consumerista que se
reconhece.
Improcedência do Conflito de
Competência para declarar a
competência da 27ª Câmara
Cível
Processual civil. Conflito
negativo de competência.
Demanda indenizatória
cumulada com obrigação de
fazer. Pretensão fundada em
defeito ocorrido em máquina
de cartão de crédito e de
débito adquirido por entidade
revendedora de combustível
que se reveste da forma de
sociedade simples limitada.
Matéria que escapa à
competência da Câmara
Cível Especializada,
porquanto a parte autora não
é destinatária final de
qualquer produto ou serviço
fornecido pela demandada. O
equipamento litigioso foi
adquirido com o intuito de
incrementar a atividade
econômica da pessoa
jurídica, consubstanciando
atividade intermediária que
não caracteriza relação de
consumo, conforme exegese
que resulta da Súmula 307
desta Corte. Precedentes.
Tampouco a demandante se
insere no conceito de
microempresa ou empresa de
pequeno porte previstos na
Lc 123/06, o que afasta a
presunção de vulnerabilidade
técnica, jurídica e financeira
que justificaria o declínio para
a câmara do consumidor.
Conflito conhecido e julgado
improcedente, para firmar a
competência da egrégia
20ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do estado do Rio

de Janeiro para
processamento e julgamento
do feito em discussão.
Unânime.
Fonte: SETOE

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

Fórum de Valença realiza seminário sobre adoção
Magistrados do TJRJ participam de seminário sobre Novo Código de Processo Civil
Professora espanhola defende que julgamentos não sofram interferência de
estereótipos
Presidente do TJRJ defende combate à violência de gênero em seminário
Sarau celebra aniversário no antigo Palácio da Justiça
TJRJ cria comissão para reestruturar Conselhos da Comunidade
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

CDC pode ser aplicado em conflito de condomínio contra empresa
Acesso a informações do Coaf não configura quebra de sigilo
Plano de saúde não pode limitar bolsas de sangue utilizadas em procedimentos
médicos
Empresa de telefonia não terá de pagar taxa por cabos em rodovias de MG

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Uso do Serasajud pelos magistrados cresce 135% em um ano

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Institucional - Atos Oficiais do PJERJ
Clique aqui para visualizar as atualizações 2016
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Número do Processo
Datas de Julgamento e
de Publicação

0001411-38.2013.8.19.0028
j. 25/02/16 e p. 02/03/16

Relator

Des. Otávio Rodrigues

Assunto
Arguição Incidental de
Inconstitucionalidade.
Apelação Cível em curso na
16ª Câmara Criminal do
TJ/RJ. Dúvidas sobre a
constitucionalidade da parte
final do art. 2º da Lei
Municipal nº 3.478/2010, do
Município de Macaé.
Dispositivo que assegura
auxílio transporte somente

0026212-97.2016.8.19.0000
j. 18/07/16 e p. 20/07/16

Des. Rogerio de Oliveira
Souza

0027094-59.2016.8.19.0000
j. 25/07/16 e p. 27/07/16

Des. Gabriel de Oliveira
Zefiro

aos servidores municipais
residentes dentro do
Município de Macaé,
excluindo, via de
consequência, os servidores
residentes em outros
municípios. R E J E I Ç Ã O,
entendendo, o Órgão
Especial, da
constitucionalidade da lei
municipal, dentro do princípio
da economicidade e
autonomia administrativa dos
entes municipais.
Conflito negativo de
competência. Apelação cível.
Entidade de previdência
privada complementar
fechada. Decisão
do Stj, em sede de agravo
regimental, reconhecendo a
inexistência de relação de
consumo na ação originária.
Litígio entre entidade fechada
de previdência privada e
cônjuge de falecido
participante. Resolução
Tj/Oe/Rj nº 10/2015,
publicada em 29/04/2015,
que alterou a redação do § 2º
do art. 6-A do Regimento
Interno deste Tribunal de
Justiça para excluir da
competência das câmaras
cíveis especializadas as
demandas oriundas de litígios
entre instituição de
previdência privada aberta ou
fechada e seus participantes.
Competência da câmara cível
não especializada.
Conhecimento e provimento
do conflito para declarar a
competência da 18ª câmara
cível.
Conflito negativo de
competência. Demanda que
versa sobre atualização de
benefício de pensão por
morte. Plano de previdência
privada. Declínio da
competência para uma das
câmaras cíveis
especializadas em direito do
consumidor, com fundamento

na Súmula n° 321 do Stj.
Conflito suscitado com base
na modificação do Regimento
Interno deste Tribunal de
Justiça promovida pela
Resolução n° 10/2015, que
inseriu o art. 6º-A, § 2°,
excluindo da competência
das câmaras especializadas
“os processos oriundos de
litígios entre instituição de
previdência privada aberta ou
fechada e seus participantes”
(inciso III). Precedentes do
Tjrj. Conflito de competência
julgado procedente.
Fonte: SETOE

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 26, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados quanto a possibilidade de quebra do sigilo fiscal em processo
administrativo e relativo à informação equivocada quanto aos rendimentos pagos ao
contribuinte pela fonte pagadora ao imposto de renda, acarretando sua inserção na
malha fina do imposto de renda, reconhecimento do dano moral.
Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Comunicado
Mudanças na página de pesquisa de jurisprudência
Informamos que uma nova versão do sistema de pesquisa de jurisprudência está
disponível no portal do TJRJ.
Entre as principais novidades, destacam-se a possibilidade do uso de conectivos
(e-ou-adj-não-prox-$), permitindo o refinamento no resultado da pesquisa; o uso de
numeral no campo “Pesquisa livre”, e a inclusão de novo campo de busca

“Competência", com as opções cível e criminal. Na pesquisa de julgados de turma
recursal, também há possibilidade de filtrar pela competência "Fazendária". Outras
melhorias serão incorporadas em breve ao sistema.
Esclarecemos que a pesquisa GSA (chamada anteriormente de Nova Consulta de
Jurisprudência) continuará disponível na página de pesquisa à jurisprudência, pelo
link Consulta Jurisprudência (GSA).
A consulta na base de dados MUMPS permanecerá disponível até o dia 16 de
dezembro pelo link Consulta Jurisprudência (MUMPS), na mesma página de
pesquisa.
O acesso à pesquisa de jurisprudência continua sendo realizado diretamente na
página inicial do TJRJ (no menu à direita do portal, logo abaixo do campo referente
à Consulta Processual) ou por meio do caminho: Menu Consulta → Jurisprudência
→ Jurisprudência PJERJ.
Outras informações podem ser obtidas no botão de Ajuda, localizado na própria
página de consulta.
Para dúvidas ou sugestões entre em contato: jurisprudencia@tjrj.jus.br – Telefone:
3133.3754 e 3133.3507
Fonte: DGCOM - Projeto DGCOM e DGTEC

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7478 de 31 de outubro de 2016 - dispõe sobre a aplicação de multa
pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências
envolvendo remoções, resgates, combate a incêndios ou ocorrências policiais,
revogando a lei nº 5.784, de 16 de julho de 2010.

•

Lei Estadual nº 7482 de 31 de outubro de 2016 - dispõe sobre a reserva de vagas
em estacionamentos de shopping centers, centros comerciais e hipermercados
para gestantes e pessoas com crianças de colo no âmbito do estado do Rio de
Janeiro.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•

Justiça autoriza reabertura de parte do Teleférico de Nova Friburgo, mas determina
nova perícia

•
•
•
•

O preconceito marginaliza mulheres, trans, lésbicas e bissexuais no Brasil, afirma
especialista
TJ do Rio divulga progressão/promoção para 188 servidores
Museu da Justiça realiza aula-passeio gratuita pela Orla Conde, em comemoração
ao Dia da Cultura
Palestrante vai destacar protagonismo da mulher negra em seminário internacional
do TJRJ

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Artigo Jurídico
Senhores Magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser
disponibilizado na página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento.
Clique Aqui e Navegue na página
Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0075185-25.2013.8.19.0021 – rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, j. 26/10/16 e p.
27/10/16
Fonte: Décima Oitava Câmara Cível

•

0000294-16.2012.8.19.0038 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 19/10/16 e p. 21/10/16
Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR

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

Divulgado em 31-10-2016

•

Lei Complementar nº 155, de 27/04/2016 - Altera a Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, para reorganizar e simplificar a metodologia de apuração do
imposto devido por optantes pelo Simples Nacional; altera as Leis nos 9.613, de 3
de março de 1998, 12.512, de 14 de outubro de 2011, e 7.998, de 11 de janeiro de
1990; e revoga dispositivo da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Mensagem de
veto

•

Lei nº 13.352, de 27/10/2016 - Altera a Lei nº 12.592, de 18 de janeiro 2012, para
dispor sobre o contrato de parceria entre os profissionais que exercem as
atividades de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e
Maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•

Juízes são removidos para varas de família da Capital
Irmãos pianistas são a nova atração do programa Música no Palácio do CCPJ-Rio
TJRJ tem duas novas unidades judiciárias
Desembargadora Marianna Fux é homenageada pela Associação Brasileira de
Franchising
TJRJ vai realizar seminário internacional sobre violência de gênero
Corregedoria inaugura Sistema Integrado de Acompanhamento Processual
'Combate à violência de gênero passa pela educação', afirma feminista convidada
para seminário internacional no TJRJ
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•

Feriado suspende prazos processuais no STF
Negado trâmite a Reclamação que questiona decisão do TJ-RJ sobre pagamento a
servidores
Dias parados por greve de servidor devem ser descontados, exceto se houver
acordo de compensação
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Jornalista é condenado a indenizar ex-superintendente da PF por publicação
ofensiva
Juros devidos em execução convertida em quantia certa são contados a partir da
citação
Oi terá de pagar multa de R$ 1 milhão por não instalar posto em Paraty (RJ)
Trancada ação penal contra advogados que deram parecer favorável a contratação
sem licitação

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Semana Nacional da Conciliação mobiliza tribunais e cidadãos

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito do Consumidor, nos seus respectivos temas.
•

Direito do Consumidor

Contratos
Plano de Saúde - Cobertura de Prótese / Órtese
Direitos do Consumidor
Cadastro de Restrição ao Crédito - Negativação Indevida de Mau Pagador
Cadastro de Restrição ao Crédito - Tempo Máximo de Permanência do Registro
Negativo

Empresas Aéreas - Atraso e Cancelamento de Voo

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0041552-81.2016.8.19.0000 – rel. Des. Maurício Caldas Lopes, j. 26/10/16 e p.
27/10/16
Fonte: Décima Oitava Câmara Cível

•

0045594-76.2016.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 19/10/16 e p. 21/10/16
Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR

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

Lei Estadual nº 7468 de 26 de outubro de 2016 - declara como patrimônio imaterial
do estado do Rio de Janeiro as barracas de praia utilizadas para comércio informal.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•

Teatro na Justiça reapresenta obra 'Está lá fora um Inspetor', na segunda, dia 31

•
•
•
•
•

ESAJ lança aplicativo para inscrição e acompanhamento de cursos
Governo do Rio é proibido de conceder novas isenções fiscais
Corregedora fala sobre Depoimento Especial em evento promovido pela Emerj
Museu da Justiça comemora Dia do Servidor Público com aula-passeio pela Orla
Conde
Friburgo terá de provar que efetivo de funcionários da Educação é suficiente
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Direto do Plenário: STF considera inviável recálculo de aposentadoria por
desaposentação
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Execução da pena após segundo grau também vale para parlamentares
Mantida decisão que limitou desconto de empréstimo a 30% da renda líquida
Para Terceira Turma, proibição de janela a menos de 1,5 m do vizinho é inflexível
Gestante não tem mais direito à remarcação de teste físico em concurso público

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Em seminário, conselheiro destaca práticas sustentáveis no Judiciário

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

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

Direito Administrativo

Servidores Públicos
Concurso Público - Cadastro de Reserva
Concurso Público - Convocação
Concurso Público/Processo de Seleção - Limite de Idade
Concurso Público - Teoria do Fato Consumado
Servidor Público - Desvio de Função - Pagamento de Diferenças Remuneratórias
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0025281-96.2009.8.19.0208 – rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j.
25/10/16 e p. 27/10/16
Fonte: Décima Quinta Câmara Cível

•

0002931-34.2009.8.19.0073 – rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j.
25/10/16 e p. 27/10/16
Fonte: Quinta Câmara Cível

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Comunicado
Foi publicado, nesta data, no DJERJ, o novo Verbete nº 347, a saber:
SÚMULA 347/2016
PENHORA DE IMÓVEL
COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS
NECESSIDADE DE CITAÇÃO
OBSERVÂNCIA DO REGISTRO
"A penhora do imóvel, nas ações de cobrança de cotas condominiais requer a
citação daquele em nome de quem o bem está registrado."
REFERÊNCIA: Incidente de Uniformização nº. 0065479 81.2013.8.19.0000 Julgamento em 27/06/2016 - Relator: Desembargador Marcos Alcino de Azevedo
Torres. Votação por maioria.
Fonte: DJERJ

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.351, de 25/10/2016 - Dispõe sobre a prestação de apoio
financeiro pela União ao Estado do Rio de Janeiro para auxiliar nas despesas com
Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro decorrentes dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos - Rio 2016. Mensagem de veto.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*

•
•
•
•
•

Tribunal de Justiça do Rio realiza semana de bem-estar para os servidores
TJRJ vai instalar Juizado Especial Cível em Duque de Caxias
Homenagem a Câmara Cascudo é encenada nesta quinta no antigo Palácio da
Justiça
Fórum de Segurança Pública da Emerj discute a política de drogas
Presidente do TJRJ é homenageado com o Prêmio Responsabilidade Social-2016
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ministro determina suspensão de processos sobre restituição de ICMS em
operações interestaduais
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Tribunal não terá expediente de segunda (31) a quarta-feira (2)
Negado pedido de indenização de cooperativa impedida de vender leite por
problema sanitário
Na falta de confiança, cliente pode revogar contrato de advocacia sem pagar multa
Trânsito da sentença condenatória não cria novo prazo prescricional

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ institui concurso de sentenças emblemáticas em Direitos Humanos

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Estatísticas – 1ª Vice-Presidência
As Estatísticas de Distribuição de processos, Digitalização, Indexação, Autuação,
Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal Eletrônico, bem como os
quadros Comparativos de Distribuições, encontram-se disponibilizados no portal do
TJERJ em Institucional/ Vice-Presidências. São elaborados pela Equipe da Divisão

de Distribuição do Departamento de Autuação e Distribuição Cível da Primeira VicePresidência e atualizados mensalmente.
Navegue - Estatísticas - 1ª. Vice-Presidência

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0016740-79.2006.8.19.0208 – rel. Des. Carlos José Martins Gomes, j. 02/04/13 e p.
12/04/13
Fonte: Gab. Des. Carlos José Martins Gomes

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 13, onde foram selecionados, dentre
outros, julgados relativos a estupro de vulnerável havendo consentimento da vítima,
circunstância irrelevante para a caracterização do crime e apropriação indébita em
razão de profissão - advogado, com autoria e materialidade comprovadas.
Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR

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

Decreto Federal nº 8.887, de 24/10/2016 - Dispõe sobre a composição e o
funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - CDES.

•

Decreto Federal nº 8.885, de 24/10/2016 - Aprova o Estatuto da Cruz Vermelha
Brasileira.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•

Vara da Infância entrega 21 certificados de habilitação para adoção no Rio
TJRJ nega arquivamento do processo de Ryan Lochte
Justiça do Rio decreta prisão preventiva dos torcedores do Corinthians
Idosa é impedida de entrar armada no Plantão Judiciário
Tribunais de Justiça entregam ao CNJ proposta para as Metas Nacionais de 2017
Museu da Justiça participa da Semana Lixo Zero
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ministra Cármen Lúcia pede respeito ao Judiciário e defende harmonia entre os
Poderes
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•

Cervejas com graduação alcoólica de até 0,5% não podem usar expressão “sem
álcool”
Terceira Turma julga válido desconto para quem paga mensalidade escolar em dia
Corte Especial nega folha suplementar para verba devida a servidores da Alerj
Demitido sem justa causa só fica no plano de saúde se tiver contribuído durante o
contrato de trabalho
Mantida decisão que reconheceu legitimidade de herdeiro testamentário para
investigação de paternidade

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ decide por aposentadoria compulsória a desembargador do TJAP

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito do Consumidor.
Direito do Consumidor
Responsabilidade Objetiva
Acidente em Parque de Diversão
Acidente em Pista de Rolamento - Risco de Empreendimento - Concessionária de
Serviço Público
Acidente com Passageiro em Coletivo
Agressão a Passageiro por Preposto de Transporte Público
Aquisição de Ingresso Mediante Troca de Produtos

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0421123-93.2014.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, p. 19/10/2016 e p.
21/10/2016
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

•

0216880-27-2013.8.19.0001 – rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos – j.
19/10/16 e p. 21/10/16
Fonte: Gab. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos

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

Torcedores do Corinthians participam de audiências de custódia nesta terça-feira
no TJRJ
TJRJ debate sobre como agilizar recuperação de créditos para o Estado
TJRJ instala 2ª Vara Criminal de Teresópolis
Fórum de São José do Vale do Rio Preto ganha nome de servidora do Tribunal de
Justiça
Audiência de custódia evitou prisões sem aumentar a reincidência
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•

STF reafirma jurisprudência para vedar acumulação tripla de vencimentos
1ª Turma nega princípio da insignificância a camelôs denunciados por contrabando
Rejeitado HC de promotor de eventos acusado de agressão no Rio de Janeiro
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Padre é condenado a pagar danos morais por impedir interrupção de gravidez
Corte Especial absolve desembargador do Amapá acusado de difamação
Livro de Súmulas do STJ é atualizado e traz três novos enunciados
Alteração de competência do juízo não prejudica legitimidade do MP

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ Serviço: Saiba como são usadas as penas pecuniárias

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Atualizado quadro do 1º grau de jurisdição
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos, em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. A
página contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do PJERJ com informações
disponibilizadas desde 2005 tanto no 1º e no 2º grau de jurisdição.

Clique aqui e visualize as atualizações da Página – Informativo de Suspensão de
Prazos e de Expediente Forense
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial.
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0015620-91.2016.8.19.0000 - rel. Des. Gilberto Dutra Moreira - j. 07/06/2016 e p.
10/06/2016
Fonte: EJURIS

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

Boletim do Serviço de Difusão no 176

Divulgado em 21-10-2016

Comunicado
Foram julgados, em 20/10/2016, 2 (dois) Incidentes de Resolução de Demandas
Repetitivas – IRDR pela Seção Cível Comum, cujos resultados foram os seguintes:
0017850-09.2016.8.19.0000 - rel. Des. Guaraci de Campos Vianna – por maioria foi
reconhecida a prevenção.
0038420-16.2016.8.19.0000 - rel. Des. Jayme Dias Pinheiro Filho – inadmitido.
Fonte: SETOE

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•

Justiça Itinerante atende casais e moradores da Pavuna
Fórum Regional do Méier terá Feira da Primavera

•
•
•
•

Núcleo de Conciliação do TJRJ desperta a atenção da comitiva da Suprema Corte
do Nepal
Com apoio do TJRJ, bombeiros militares ministram palestra sobre escape prático
Desembargador destaca função social dos contratos na 29ª edição do Café com
Conhecimento
Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos define finalistas
Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Reconhecimento de paternidade por piedade é irrevogável, diz Quarta Turma
Justiça brasileira pode julgar pedido de indenização por investimento malsucedido
nos EUA

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Constitucional, nos seus respectivos temas.
•

Direito Constitucional

Remédios Constitucionais
Mandado de Segurança e Teoria da Encampação

Direito à Saúde
Rede Pública Hospitalar - Transferência - Cirurgia de Emergência
Fertilização In Vitro

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada

Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0004348-91.2014.8.19.0058 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 19/10/16 e p. 21/10/16
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

•

0002227-29.2008.8.19.0017 – rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j.
19/10/16 e p. 21/10/16
Fonte: Gab. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos

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

Começa nova turma de capacitação dos projetos de inclusão do TJRJ
TJRJ condena município do Rio por corte de árvores em Copacabana no projeto
Rio Cidade
Ex-atleta paralímpico é 'entrevistado' por integrantes de projetos do DEAPE
TJRJ vai instalar Vara Criminal e nomear Fórum na Região Serrana
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Contribuinte tem direito a diferenças em regime de substituição tributária, decide
STF

•
•
•
•

Fixada tese de repercussão geral sobre fixação de anuidades por conselhos
profissionais
STF fixa tese de repercussão geral sobre cobrança de taxa para expedição de ART
de obras
Reformado acórdão que considerou válida lei do Rio de Janeiro que vinculava
salários de servidores a índice de inflação
Negado trâmite a MS sobre remuneração acima do teto constitucional
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Rótulo de vinho não precisa informar quantidade de sódio ou calorias
Mantida condenação do Vasco da Gama por violação do Estatuto do Torcedor
Aluguel provisório pode ser fixado entre fim do contrato de locação e extinção da
ação renovatória
Origem dos créditos determina prescrição em cobrança movida pela Fazenda
Pública

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Ministra Cármen Lúcia defende liberdade de expressão em seminário em SP.

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Mapa do banco do conhecimento do PJERJ
Atualização

O Banco do Conhecimento do PJERJ é constituído, principalmente, por um acervo
jurisprudencial, legislativo e doutrinário selecionado e estruturado. Destinado a
facilitar a realização das atividades jurídico-administrativas da instituição.
Além disso, possui uma coletânea de informações de interesse da comunidade
jurídica, facilitando a disseminação e a comunicação de conteúdos que contribuem
para o pleno exercício da cidadania.
Acesse o MAPA no Banco do Conhecimento do PJERJ, navegue nas páginas e
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0027867-07.2016.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 21/09/16 e p. 25/09/16
Fonte: Décima Oitava Câmara Cível

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

Lei Estadual nº 7451 de 18 de outubro de 2016 - Trata da transparência na
realização de testes ou exames psicotécnicos, bem como de pesquisas,
investigações sociais ou outros mecanismos relacionados à análise da conduta
pregressa de candidatos a cargos públicos, bem como assegura o acesso aos
motivos de sua reprovação, ou não seleção, em face de tais instrumentos e dá
outras providências.

•

Lei Estadual nº 7454 de 18 de outubro de 2016 - Autoriza o poder executivo a
reduzir a jornada de trabalho de servidores públicos ou militares que sejam
legalmente responsáveis por pessoa com deficiência que requeiram atenção
permanente.

•

Lei Estadual nº 7455 de 18 de outubro de 2016 - Cria o programa de estímulo à
cidadania fiscal do estado do Rio de Janeiro – nota fluminense.

•

Lei Estadual nº 7457 de 18 de outubro de 2016 - Modifica a Lei nº 3189 de 22 de
fevereiro de 1999 que institui o Fundo Único de Previdência Social do Rio de
Janeiro e dá outras providências.

•

Lei Estadual nº 7458 de 18 de outubro de 2016 - Dispõe sobre o fornecimento pela
secretaria competente de protocolo de atendimento quando da solicitação
documento para acesso a instituições penitenciárias.

•

Lei Estadual nº 7461 de 18 de outubro de 2016 - Dispõe sobre a divulgação
obrigatória, nos estabelecimentos bancários e similares, situados em todo o estado
do Rio de Janeiro, da proibição de venda casada de produtos ou serviços e dá
outras providências.

•

Lei Estadual nº 7462 de 18 de outubro de 2016 - Proíbe qualquer tipo de trote em
calouros das universidades e faculdades localizadas no estado do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7463 de 18 de outubro de 2016 - Regulamenta os procedimentos
para armazenamento de águas pluviais e águas cinzas para reaproveitamento e
retardo da descarga na rede pública e dá outras providências.

•

Lei Estadual nº 7465 de 18 de outubro de 2016 - Autoriza a suspensão da
exigibilidade que menciona. (Art. 1º - Fica o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro autorizado a suspender, até 31 de dezembro de 2016, a exigibilidade dos
depósitos mensais e anuais de precatórios de natureza comum do Estado do Rio
de Janeiro, dos Municípios que o integram, e de suas Autarquias).

•

Lei Estadual nº 7467 de 18 de outubro de 2016 - Determina constar, em editais de
licitações para aquisição ou locação de novas viaturas policiais e de condução de
presos, a especificação de para-brisas blindados na forma que menciona.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•

Show beneficente homenageia Raul Seixas
Parentes de acusado de homicídio são presos por ameaçar jurados em Italva
Conjunto Sacra Vox é a próxima atração no programa 'Música no Palácio' do CCPJ
Jus Correge: CGJ lança nova edição da revista
Ônibus da Justiça Itinerante chega à Pavuna nesta sexta, dia 21
Fernandinho Beira-Mar é condenado a 30 anos de reclusão
Corregedoria inaugura Portal Extrajudicial e sistema de busca de cartórios
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•
•

Ministro nega seguimento a HC de acusado de envolvimento na morte de promotor
em Pernambuco
1ª Turma reconhece prescrição de crimes em AP contra deputado Silas Câmara
2ª Turma afasta regime inicial fechado de condenado por roubo em pena mínima
Indulto extingue a punibilidade de José Dirceu na AP 470
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Sexta Turma mantém ordem de prisão preventiva contra três integrantes do MST
Senador Ronaldo Caiado deve receber indenização por danos morais

•
•
•

Operadora não pode exigir carência de quem trocou de plano de saúde após
demissão sem justa causa
Diante de adoção inviável, Terceira Turma mantém poder familiar
Deficiente pode reter itens que comprou para adaptar veículo restituído ao banco

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Honorários contratuais de advogados não devem ser revistos no CNJ

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Processual Penal, nos seus respectivos
temas.
•

Direito Processual Penal

Prova
Depoimento de Autoridades Policiais
Execução Penal
Posse de Celular no Interior de Presídio
Transferência para Presídio Federal de Segurança Máxima

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0005207-19.2016.8.19.0000 – rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 08/06/2016
- p. 10/06/2016
Fonte: EJURIS

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 25, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos a saldo devedor em financiamento imobiliário, reconhecimento do
desequilíbrio contratual, leilão extrajudicial, suspensão dos efeitos pela tutela
antecipada e telefonia celular, ausência de sinal, fato notório se consubstanciando
em falha na prestação do serviço com o reconhecimento do dano moral.
Outrossim, publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário
das Turmas Recursais nº 08, onde foram selecionados, dentre outros, julgados
relativos a exibição de vídeo pornográfico, importunação ofensiva ao pudor,
depoimento da vítima, conjunto probatório suficiente, condenação mantida e plano
de saúde, rescisão unilateral, necessidade de prévia comunicação, reconhecimento
do dano moral.
Fonte: DIJUR

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

Lei Estadual nº 7449 de 13 de outubro de 2016 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de
recolhimento e disposição final ambientalmente adequada aos animais mortos em
estradas no âmbito do estado do rio de janeiro.

•

Lei Estadual nº 7448 de 13 de outubro de 2016 - Cria subtítulo nos registros de
ocorrência da polícia civil do estado do rio de janeiro denominado "feminicídio".

•

Lei Estadual nº 7447 de 13 de outubro de 2016 - Dispõe sobre a afixação de
cartazes explicativos e de treinamento dos professores sobre as técnicas
conhecidas como “Manobra de Heimlich” e “Tapotagem” em creches públicas e
particulares no estado do Rio de Janeiro.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•

Museu da Justiça: Moraes Moreira faz apresentação na reunião de cordelistas
Tribunal de Justiça do Rio tem a maior produtividade do país
Artistas plásticos abrem exposição 'Diversos' na Sala dos Espelhos do Museu da
Justiça
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ação penal por trabalho escravo é de competência da Justiça Federal, decide
ministro
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Sexta Turma cassa decisão que considerou estupro como se fosse beijo roubado
Ação de depósito é válida contra produtor que apenas guarda grãos da Conab

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Em média, cada magistrado soluciona 7,3 processos por dia no Brasil
Relatório constata que priorização do 1º grau precisa de aperfeiçoamento

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de sentenças selecionadas
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.
São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de
instrumento de pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes
aos magistrados e à comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e
agilizando a prestação jurisdicional. Atualizado mensalmente pela Equipe do
Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento.
Acesse o Banco de Sentenças na página inicial do Banco do Conhecimento.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0464849-83.2015.8.19.0001 – rel. Des. Marianna Fux, j. 05/10/16 e p. 10/10/16
Fonte: Gab. Des. Marianna Fux

•

0341331-27.2013.8.19.0001 – rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, j. 11/10/16 e
p. 18/10/16

•

0454917-76.2012.8.19.0001 – rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes, 11/10/16 e
p. 14/10/16
Fonte: Quinta Câmara Cível

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

Medida provisória nº 749, de 13 de outubro de 2016 - Dispõe sobre a prestação de
auxílio financeiro, pela União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
relativo ao exercício de 2016, com o objetivo de fomentar as exportações do País.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•

Casamento Comunitário: clima de celebração no TJRJ
Exposição coletiva reúne sete artistas no Museu da Justiça
Contratos no Código Civil é tema da palestra no Café com Conhecimento nesta
quinta-feira, dia 20
CCPJ-Rio recebe a violonista Renata Mendes nesta terça-feira, dia 18
Programa de Apadrinhamento é apresentado a servidores
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Mantida decisão do CNJ que determinou aposentadoria de juiz acusado de
beneficiar cartório
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Turma anula decisão em processo julgado após adiamento
Ações que discutem competência do DNIT para aplicar multas de trânsito estão
suspensas em todo o país

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Número de casos que chegam à Justiça cai e os baixados superam os novos
Próxima sessão plenária do CNJ será realizada apenas no período da tarde

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Repercussão Geral e Recursos Repetitivos
Comunicamos a atualização dos quadros das Recursos Repetitivos do STJ e
Repercussões Gerais do STF no Banco do Conhecimento, na página inicial e em
Consultas no site Institucional. Ambos elaborados pela Equipe do Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes da 3ª Vice-Presidência.
Navegue na página e acesse os Precedentes.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0008203-89.2009.8.19.0014 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 07/06/2016 - p.
13/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 14-10-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•

Antropóloga diz que no Brasil 10 mil crianças são vítimas do vírus Zica
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

STF decide que ICMS incide sobre assinatura básica de telefonia
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Negada liminar a promotor do Maranhão acusado de desacato
STJ altera regimento para prestigiar mediação e dar celeridade aos processos

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Cartórios do Rio de Janeiro dão início à emissão de certidões digitais
Renajud se consolida como ferramenta para inclusão de restrições a veículos

Fonte: Agência CNJ de Notícias

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

Direito do Consumidor

Contratos
Plano de Saúde - Negativa de Internação UTI
Plano de Saúde - Mudança de Faixa Etária
Seguro e Plano de Saúde - Negativa de cobertura em Período de Carência

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0001361-84.2012.8.19.0080 – rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo - j.
08/06/2016 - p. 13/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 13-10-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Medida Provisória nº 748, de 11/10/2016 - Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de
2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana.

•

Lei Estadual nº 7443 de 07 de outubro de 2016 - dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação ou adaptação de provadores de roupas, calçados, similares e demais
artigos, que integram o vestuário feminino e masculino, acessíveis às populações
com deficiência e/ou mobilidade reduzida, nos locais que especifica, e dá outras
providências.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•

Primeira vice-presidente do TJRJ assume Presidência por 15 dias
Corregedoria lança sistema pioneiro no país: a certidão eletrônica extrajudicial
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

2ª Turma mantém validade de prova apreendida no interior de veículo de
investigado
Ministro nega HC a condenado por lavagem de dinheiro
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Peticionamento eletrônico e visualização do processo estão indisponíveis
temporariamente
Sexta Turma concede prisão domiciliar a ex-vice-governador do DF
Em ação com vários pedidos, honorários devem se basear no principal
Ex-secretário municipal acusado de tráfico continua em prisão preventiva

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•

Comissão de Jurisprudência do CNJ será substituída por órgão permanente
Norma do CNJ aumenta registros de paternidade tardia em cartórios
CNJ vai atualizar todas as resoluções já editadas pelo órgão

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 032173807.2016.8.19.0001 da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.
O tema dos autos versa precipuamente sobre condicionamento de matrícula ou prématrícula de alunos à compra de suporte acadêmico adquirido online.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças de ações
selecionadas.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0013355-65.2006.8.19.0001 – rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira - j.
08/06/2016 - p. 14/06/2016
Fonte: EJURIS

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 24, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos a ação de cobrança por trabalho intramuros, com juros e correção
monetária e deferimento de retificação de registro civil consiste em erro no
lançamento do nome na certidão de casamento de seu bisavô.
Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 11-10-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.345, de 10/10/2016 - Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de
2003, cria as Secretarias Especiais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de
Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, e dá outras
providências. Mensagem de veto
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•

Caso de estupro coletivo será julgado pela Justiça estadual
TJRJ condena Miltinho da Van a 40 anos de reclusão por feminicídio
Protesto de Sentença Eletrônico: São João de Meriti é a primeira Comarca a
receber o projeto
Dia das Crianças: 1ª Vara da Infância organiza passeio ao musical 'Matilda'
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Rejeitado HC de ex-prefeito que questionava início de cumprimento da pena
determinado pelo TJ-SC
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Gravidade concreta da conduta justifica prisão preventiva do ex-senador Gim
Argello
Notificação prévia com AR é suficiente para comprovar mora em contrato de leasing

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ prepara norma para padronização dos índices de atualização monetária

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR
Comunicamos a atualização do quadro no Banco do Conhecimento, na página
inicial e em Consultas, no site Institucional.
Navegue na página e acesse os Precedentes.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0195779-90.2008.8.19.0038 – Relator Des. Gilberto Dutra Moreira – j. 22/06/2016 p. 27/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 10-10-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•

Corregedoria auxilia processo de reestruturação da VEP
Autora de livro sobre o vírus zika dará palestra na Emerj
Programa 'Música no Palácio' leva grupo de jazz ao CCPJ-Rio
TJRJ realiza encontro sobre o Programa de Apadrinhamento nesta sexta-feira, dia
14
Desembargador Jessé Torres é homenageado em seminário na Emerj
Juiz Sérgio Moro diz que decisões do STF contribuem para combate à corrupção no
país
Justiça Cidadã debate o Direito das Famílias em curso de especialização
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•

Lei de iniciativa parlamentar que prevê instalação de câmeras de segurança em
escolas públicas é constitucional
Ministro Celso de Mello nega pedido sobre desvio de recursos no TJ-MT
Ministra concede liminar em HC a acusado sem condições financeiras de pagar
fiança
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Descumprimento de acordo de delação premiada pode restabelecer prisão
preventiva
Quarta Turma adota método bifásico para definição de indenização por danos
morais

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ realiza sua 239ª sessão plenária nesta terça-feira

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Penal, nos seus respectivos temas.
•

Direito Penal

Leis Extravagantes/Especiais
Conversão da Pena Privativa de Liberdade em Restritiva de Direito - Lei 11.343/06
Posse Compartilhada da Arma de Fogo

Conceito de Crime
Atipicidade da Conduta
Atipicidade da Conduta de manter casa de Prostituição

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0020466-17.2013.8.19.0208 – Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali - j. 19/05/2016
- p. 23/05/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 07-10-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.344, de 06/10/2016 - Dispõe sobre prevenção e repressão ao
tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas;
altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal); e revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•

TJRJ condena prefeito de Maricá por ato de improbidade
CGJ apresenta projeto de Certidão Eletrônica Extrajudicial na próxima terça, dia 11
Fantástico apresenta 'A Vida não é Justa' com crônicas de juíza do TJ do Rio
Casamento Comunitário: noivos do Morro dos Macacos trocam alianças no Fórum
Central

•
•

Servidores do TJRJ recebem treinamento contra incêndio
Juíza determina que abrigo devolva para idosa o papagaio 'Lourinho'
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•

Plenário julga constitucional norma que fixa teto para anuidade de conselhos
profissionais
STF conclui julgamento sobre cobrança de taxa para expedição de ART de obras
Ministro indefere mandado de segurança de desembargador de MT contra ato do
CNJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•

Honorários de advogado contratado para ajuizar recuperação devem ter privilégio
na falência
Terceira Turma reconhece direito de transporte de água através de imóvel vizinho
Suspensas ações que discutem competência para julgar imposto sindical de
servidores estatutários
Particular pode ajuizar ação de reintegração de posse de bem público de uso
comum
Ministro determina prisão do presidente da Assembleia de Roraima

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Panorama da Justiça brasileira será divulgado no dia 17 de outubro

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Visualize e localize os atos publicados em Setembro de 2016.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 146, DE 28/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 144, DE 27/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 143, DE 23/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 142, DE 21/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 141, DE 20/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 140, DE 20/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 139, DE 20/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 138, DE 21/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 137, DE 21/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 136, DE 20/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 135, DE 16/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 134, DE 16/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 133, DE 14/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 132, DE 14/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 129, DE 12/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 126, DE 01/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 125, DE 01/09/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 124, DE 01/09/2016

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0027626-45.2012.8.19.0203 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia - j. 14/06/2016 - p.
16/06/2016

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 06-10-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7442, de 05 de outubro de 2016 - Institui o alerta emergencial para
recuperação rápida de crianças e adolescentes desaparecidos no âmbito do estado
do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7439 de 05 de outubro de 2016 - Revoga o parágrafo único do
artigo 19 da Lei nº 5042, de 12 de junho de 2007, que “disciplina o cadastramento
de estabelecimento destinado ao corte ou ao desmonte de veículos automotores
terrestres e dá outras providências”.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•

Violeiro Fábio Neves se apresenta em show com repertório brasileiro nesta sextafeira, dia 7
TJRJ suspende licitação de concessão do Zoológico do Rio
Prêmio Ose Mimo homenageia lideranças no antigo Palácio da Justiça
Aumento de vendedores de produtos orgânicos revela maior incentivo em feira no
Fórum Central
Servidores são homenageados em encerramento de pós-graduação da Esaj
Abertas as inscrições para Curso de Especialização em Direito Público e Privado da
Emerj
TJRJ se reúne com Conselho Nacional para debater políticas penais e combater
'superencarceramento'
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•

STF admite execução da pena após condenação em segunda instância
Negado trâmite a MS de desembargador maranhense aposentado
compulsoriamente pelo CNJ
2ª Turma mantém decisão do CNMP que determinou exoneração de promotor que
respondeu por homicídio
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•

Desembargadores do Ceará afastados sob suspeita de venda de decisões
Para Sexta Turma, internação de adolescente não exige número mínimo de
infrações
Suspensas ações sobre execução contra sócio que deixou empresa antes da
dissolução irregular
Terceira Turma confirma cancelamento de hipoteca emitida por construtora falida
Embargos de declaração não interrompem prazo para contestação

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Norma do CNJ sobre guarda de processos será revista por especialistas
CNJ cobra comprometimento do CFM para a redução da judicialização da saúde

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ
Página atualizada no Banco do Conhecimento em Jurisprudência / Assuntos de
Diminuta Complexidade.
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0054615-13.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, p. 11/05/16 e 13/05/16

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 05-10-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•

CCPJ-Rio reúne especialistas e debate momento político atual
Feira de Artesanato do TJRJ: interação positiva entre servidores e aposentados
Magistrados do TJRJ participam de semana jurídica na UNIRIO
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Previsão contratual de entrega de coisa com estimativa de valor em reais admite
execução por quantia
Suspensas ações sobre comissão de corretagem do Minha Casa, Minha Vida

•
•

Grave dano pessoal autoriza sócio a pedir indenização por quebra de contrato com
empresa
Quarta Turma não permite penhora de fração de imóvel de luxo onde reside família
devedora

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•

CNJ nega nepotismo entre irmãos sem vínculo de subordinação no TJRS
Cirurgia para mudar sexo no registro civil não é necessária, diz corregedor
CNJ não terá expediente em 31/10 em comemoração ao Dia do Servidor Público

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pela
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro através do Núcleo de Defesa do
Consumidor - NUDECON, nos autos do processo nº 0106410-21.2016.8.19.0001,
bem como a tutela de urgência inaudita altera pars proferida pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª Vara de Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
O tema dos autos versa precipuamente que um “conglomerado econômico
contratou os serviços de assistência médica e hospitalar da empresa Amil
Assistência Médica Internacional S.A. em benefício de seus funcionários e a
referida empresa fez o comunicado de rescisão unilateral do contrato que vigia por
prazo indeterminado, cessando a cobertura do plano de saúde dos segurados”.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças de ações
selecionadas.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0069297-70.2015.8.19.0000 – rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira - j.
21/09/2016 - p. 26/09/2016
Fonte: Décima Oitava Câmara Cível

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 23, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos a obrigação do poder público de fornecer aparelho auditivo e furto
de motocicleta acautelada em pátio do DETRAN.
Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 04-10-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.342, de 03/10/2016 - Altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de
2006, para dispor sobre a formação profissional e sobre benefícios trabalhistas e
previdenciários dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às
Endemias, e a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, para dispor sobre a prioridade
de atendimento desses agentes no Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV). Mensagem de veto

•

Lei Estadual nº 7438 de 30 de setembro de 2016 - Dispõe sobre a obrigatoriedade
das instituições financeiras que operam com cartão de crédito a disponibilizarem
aviso de compras.

•

Lei Estadual nº 7437 de 30 de setembro de 2016 - Autoriza a criação das
audiências de custódias no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7435 de 29 de setembro de 2016 - Altera a lei nº 4.358, de 21 de
junho de 2004 que dispõe sobre a divulgação em estabelecimentos públicos dos
crimes e das penas relativas a prostituição e a exploração sexual de crianças e
adolescentes no âmbito do estado do rio de janeiro e dá outras providências.

•

Lei Estadual nº 7434, de 29 de setembro de 2016 - Dispõe sobre atendimento
diferenciado para portadores de diabetes no estado do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7433, de 29 de setembro de 2016 - Altera e acrescenta dispositivos
à lei nº 2.868, de 18 de dezembro de 1997, que obriga as empresas que promovem
vendas a crédito a fornecer por escrito, as razões do indeferimento dos pedidos de
financiamento, bem como recibo pelas cobranças de taxas de levantamentos
efetuados.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•

Ex-prefeito de Niterói é condenado por irregularidades no aluguel social
Corregedoria da Justiça terá curso para tomada de depoimento de vítimas e
testemunhas
Palestrantes destacam a dignidade da terceira idade em seminário sobre os
Direitos dos Idosos
Direitos dos Idosos': mesa debate atendimento pelo sistema de Justiça e órgãos
públicos
'Direitos dos Idosos': terceira idade mais ativa e caminhos para o melhor
envelhecimento são debatidos por pesquisadoras
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

SV 56: Decisão garante o respeito do Poder Público aos direitos do sentenciado
Concedida progressão ao regime aberto a ex-diretor do Banco Rural
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•
•

Ação de reintegração de posse em contrato de leasing pode incluir cobrança de
multa
Encerramento do contrato de arrendamento rural depende de notificação prévia
Plano de saúde não pode impor ao usuário restrição não prevista no
credenciamento de entidade conveniada
Quarta Turma reconhece situação excepcional e autoriza mudança de nome civil
Mantida indenização a mulher atropelada por ônibus quando era criança
Anulação de notificação já transitada impede julgamento sobre nulidade de leilão

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Museu da Justiça apoia iniciativa que persegue “Sociedade Lixo Zero”

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Civil, nos seus respectivos temas.
•

Direito Civil

Direito de Vizinhança
Realização de Festas e Eventos
Contratos

Rescisão de Promessa de Compra e Venda de Imóvel - Devolução de Arras
Propriedade
Usucapião Ordinário e Extraordinário
Usucapião - Posse Advinda de Contrato de locação
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0034012-28.2011.8.19.0203 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira – j. 05/07/2016 - p.
07/07/2016

Fonte: EJURIS

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

Medida Provisória nº 747, de 30/09/2016 - Altera a Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, para dispor sobre o processo de renovação do prazo das concessões e
permissões dos serviços de radiodifusão.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*

•
•
•
•
•
•

Candidatos a juízes fazem provas de sentenças neste fim de semana na Emerj
Comissão Judiciária de Adoção Internacional recebe visita de embaixadora
americana
Juíza esclarece processo eleitoral em aula de reciclagem do Justiça Cidadã
Presidente do TJRJ participa do 108º encontro do Conselho dos Tribunais de
Justiça
Desembargador inaugura 3ª Vara de Família de Alcântara e crê em melhor
distribuição de processos em São Gonçalo
Juíza determina desocupação de colégios estaduais no Méier
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ministro determina remessa de inquérito de Eduardo Cunha à Justiça Estadual do
RJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•

Terceira Turma vê franquia como contrato de adesão e anula cláusula de
arbitragem
Criador não consegue ser indenizado com base no Estatuto da Terra
Elevados honorários advocatícios em ação sobre direitos de transmissão do Atlético
Mineiro
Herdeiro não pode opor embargos de terceiro para contestar penhora em inventário
Onze novos julgamentos incluídos no índice de recursos repetitivos por assunto

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

CNJ realiza sua 30ª Sessão Extraordinária nesta terça-feira
II Conferência Nacional de Mediação e Conciliação começa nesta quarta-feira

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Prevenções das Massas Falidas – 1ª Vice-Presidência
Atualização
Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massas Falidas da
“Sociedade Comercial e Importadora Hermes AS.” e “Merkur Editora Ltda.” (massa
falida) em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de
Segunda Instância no Banco do Conhecimento.
Navegue na página e acesse as demais Consultas disponibilizadas pela 1ª VicePresidência.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0001316-54.2014.8.19.0066 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo - j. 05/07/2016 p. 12/07/2016
Fonte: EJURIS

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

Juíza sugere criação de comitês nas instituições públicas contra a prática de
assédio
Presidente do TJRJ participa do 108º encontro do Conselho dos Tribunais de
Justiça

•

Debate no TJRJ: especialistas debatem relações entre violência e direitos humanos
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•

Incidência de ISS sobre atividade de operadoras de planos de saúde é
constitucional, decide STF
Negado seguimento a HC de vereador acusado de matar ex-prefeito de Macuco
(RJ)
Negado trâmite a ADPF de confederação desportiva por ausência de legitimidade
para propor ação
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•
•

Segunda Seção cassa ato de juiz que ignorou determinação do STJ
Incapaz receberá pensão que já era paga ao pai, mas só a partir da data do
requerimento
Terceira Turma reduz valor da causa de meio bilhão atribuído a ação coletiva
Ação sobre qualidade de serviço de internet móvel retorna ao TJRJ para
complementação de julgamento
Divulgação de imagens de estupro coletivo no Rio passa para a Justiça Federal
Terceira Turma autoriza quebra de sigilo bancário em ação de divórcio

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

SerasaJud agiliza causas de cobrança de dívidas e relações de consumo

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Processual Penal, nos seus respectivos
temas.
•

Direito Processual Penal

Ação Penal
Lei Maria da Penha - Lesão Corporal Leve - Ação Penal Pública Incondicionada
Execução Penal
Exame Criminológico para a Progressão de Regime
Posse de Celular no Interior de Presídio
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0353381-17.2015.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 28/09/16 e p. 30/09/16
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

•

0016110-16.2016.8.19.0000 – rel. Des. Helda Lima Meireles, j. 30/05/16 e p.
03/06/16
Fonte: SETOE

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

Boletim do Serviço de Difusão no 161

Divulgado em 29-09-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•

Justiça mantém interdição da Barra Music
Museu da Justiça apoia o Lixo Zero
Justiça condena homem a 22 anos de prisão por estupro da filha
Jornalista André Trigueiro alerta que suicídio é caso de saúde pública em palestra
no TJRJ
'Café com Conhecimento': juízas debatem demandas de consumidor e papel dos
Juizados Especiais Cíveis
Rodoviária Novo Rio terá de instalar posto médico de urgência
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•
•
•
•

Questões dirigidas ao perito oficial devem ser apresentadas antes do início da
perícia
Suspensas ações sobre início do prazo recursal do MP após intimação em
audiência
Rótulos de alimentos terão de informar sobre variação nutricional de até 20%
Vítimas da Boate Kiss não receberão indenização antecipada do estado e do
município
Só prova contra um dos genitores impede guarda compartilhada, diz Terceira
Turma
Ação renovatória não impede despejo após mudança de administração de fundo
imobiliário
Plano de recuperação vale para todos os credores, não apenas para quem o
aprovou
Empresa terá de indenizar Nike por tentativa de comercialização de meias
falsificadas

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ busca qualificar decisões dos juízes para combater as máfias da saúde

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 029639084.2016.8.19.0001, bem como o deferimento parcial do pedido de antecipação de
tutela, proferido pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª
Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital.
O tema dos autos versa precipuamente sobre a apuração da responsabilidade da
operadora de telefonia acerca das tarifas cobradas e da natureza do serviço
oferecido para os consumidores de linha telefônica móvel, sem informações prévias
sobre seu teor e custo.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças de ações
selecionadas.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0074280-15.2015.8.19.0000 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 22/07/2016
- p. 27/07/2016
Fonte: EJURIS

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

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

NOTÍCIAS STF*

•
•
•
•

Ministro garante pagamento de pensão a menor sob guarda de servidor público
falecido
Depoimento de cônjuge da vítima não invalida Tribunal do Júri, decide 2ª Turma
HC impede que novo julgamento pelo Júri classifique crime como hediondo
2ª Turma nega recurso em HC contra uso de termo religioso pela acusação
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Acusados por morte de cinegrafista vão a júri popular
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

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

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0099745-57.2014.8.19.0001 – rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira - j.
13/07/2016 - p. 25/07/2016
Fonte: EJURIS

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

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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COMUNICADO*
Informamos que, nos dias 22 e 23 de agosto, foi realizada a I Jornada “Prevenção e
Solução Extrajudicial de Litígios”, pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho
da Justiça Federal (CJF).
Na ocasião foram aprovados 87 enunciados relativos aos meios extrajudiciais
de solução de conflitos, tais como: mediação, conciliação, arbitragem e outras
formas (Comitês de Resolução de Disputas, plataformas como o consumidor.gov.br
etc).
Os enunciados aprovados encontram-se em documento anexo e, também, podem
ser acessados pelo link abaixo.
Clique aqui e acesse todos os Enunciados aprovados na I Jornada “Prevenção e
Solução Extrajudicial de Litígios”
Fonte: Processo nº 2016-163087 (Ofício circular n. 2/2016-GMLFS/STJ –Coordenador-Geral da Comissão Científica,
Ministro Luiz Felipe Salomão)

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.858, de 26 de setembro de 2016 - Regulamenta o disposto no
art. 199 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal.

•

Lei Estadual nº 7430, de 26 de setembro de 2016 - Dispõe sobre a obrigatoriedade
da divulgação do artigo 5º, XXXIV, “B” da Constituição Federal, e do Aviso da
CGJ/RJ. nº 1292/2014, no interior dos cartórios de Ofício de Registro de
Distribuição e nos locais que menciona, no âmbito do estado do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7431, de 26 de setembro de 2016 - Dispõe sobre a fatura de
fornecimento de água disponibilizada para emissão através internet.

•

Lei Estadual nº 7432, de 26 de setembro de 2016 - Dispõe sobre os procedimentos
adotados na realização dos convênios para a consignação de empréstimos
mediante desconto em folha de pagamento a servidores públicos civis e militares,
aposentados e pensionistas, na forma que menciona.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•

Inaugurado centro de mediação em Cabo Frio
Comarca de Cabo Frio ganha centro de solução de conflitos
Violência Urbana e Direitos Humanos em debate no Museu da Justiça
Desembargadora do TJRJ fala sobre marcas e Direito no mundo da moda em
faculdade do Rio
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Indeferida reversão de aposentadoria ocorrida dias antes da edição de lei que
alterou idade para compulsória
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•

Segunda Turma mantém decisão que obriga universidade a fazer obras para
deficientes
É incabível revisão de cláusulas contratuais na ação de prestação de contas
Origem em escola filantrópica privada não dá direito a vaga universitária pelo
sistema de cotas

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Institucional - Atos Oficiais do PJERJ
Clique aqui para visualizar as atualizações 2016
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0006353-95.2016.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 29/06/16 e p. 01/07/16
Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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COMUNICADO*
Em consonância com r. decisão exarada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 0032321-30.2016.8.19.0000, foi determinada a suspensão de
todos os feitos que tramitem, no âmbito Estadual, em qualquer juízo e grau de
jurisdição cujo objeto envolva limitação de percentual de descontos e/ou adequação
de margem, em casos de empréstimos consignados, ressaltando-se que a

suspensão determinada não impede a propositura de nova demanda e não abrange
feitos em fase de liquidação e em fase de cumprimento de sentença, bem como o
exame de pedidos de tutela de urgência e de gratuidade de justiça.
Leia mais...
Fonte: SETOE

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•
•

Flamengo poderá instalar placas publicitárias em seus jogos do Carioca
Projeto de erradicação do sub-registro da Corregedoria será apresentado no
México
TJ do Rio vai debater a Garantia dos Direitos dos Idosos diante da perspectiva de
envelhecimento da população
Setembro Amarelo: jornalista André Trigueiro faz palestra sobre suicídio nesta
quarta
Juizado Especial Cível é tema do Café do Conhecimento nesta quarta-feira
Juíza participa de evento sobre assédio moral no trabalho
Justiça garante ao Rio posse provisória de prédio da Rioluz ameaçado de despejo
Juiz da 1ª Vara da Infância faz reunião com representantes de órgãos de segurança
para Operação Verão
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•
•

Pena em local compatível com regime semiaberto afasta aplicação da SV 56
Invalidados atos de investigação que usurpou competência do STF
Negada reclamação de João Santana contra juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba
Indeferida liminar em HC de acusado de matar a esposa em Florianópolis
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•

STJ determina bloqueio prévio de serviços como disque-sexo e disque-amizade
Segunda Turma assegura direito de defesa a deputado que responde por
improbidade
Suspensas em todo o país ações sobre alteração do índice de correção do FGTS

•

Light vai indenizar casal americano por explosão de bueiro

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

CNJ realiza primeira sessão plenária sob nova gestão
CNJ Serviço: entenda a diferença entre votos brancos e nulos

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Repercussão Geral e Recursos Repetitivos
Comunicamos a atualização dos quadros das Recursos Repetitivos do STJ e
Repercussões Gerais do STF no Banco do Conhecimento, na página inicial e em
Consultas no site Institucional. Ambos elaborados pela Equipe do Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes da 3ª Vice-Presidência.
Navegue na página e acesse os Precedentes.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0024208-87.2016.8.19.0000 – rel. Des. Mauricio Caldas Lopes, j. 06/09/16 e p.
08/09/16
Fonte: Décima Oitava Câmara Cível

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

Decreto nº 8.853, de 22/09/2016 - Altera o Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de
2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, o processo de consulta sobre a aplicação da legislação
tributária federal e outros processos que especifica, sobre matérias administradas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•

Morre aos 97 anos o desembargador José Joaquim da Fonseca Passos
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Fixada tese de julgamento que trata de responsabilidade de pais biológicos e
socioafetivos
STF reconhece paternidade de filho em processo que durou mais de 30 anos
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Rio de Janeiro deverá custear tratamento com fertilização in vitro
Suspensas ações sobre incidência de IPI na importação de carros para uso próprio
Lacta não precisará indenizar acionistas pela compra de ações com pendência
judicial
Acordo anterior ao trânsito em julgado impede execução de honorários na própria
ação

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ participa do 10º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramos do Direito Penal e Direito Administrativo, nos seus
respectivos temas.
•

Direito Penal

Leis Extravagantes/ Especiais
Crimes contra as Relações de Consumo
Embriaguez ao Volante - Aferição através do Exame no Etilômetro
•

Direito Administrativo

Servidores Públicos
Concurso Público - Direito Subjetivo à Nomeação
Eliminação de Candidato em Etapas de Concurso Público

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*

JULGADOS INDICADOS*
•

0040675-44.2016.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos, j.
21/09/16 e p. 22/09/16
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 22-09-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•

Advogados e servidores do TJRJ participam do Corujão da Poesia no Sarau da
Justiça
Divaldo Pereira Franco é homenageado no TJ do Rio com o Colar do Mérito
Judiciário
Vara Única de Arraial do Cabo publica edital convocando credores do Grupo Álcalis
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Paternidade socioafetiva não exime de responsabilidade o pai biológico, decide
STF
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Conselheiro do TCE e ex-deputado do Espírito Santo são condenados à prisão
Ação para ressarcimento de reajuste abusivo em plano de saúde prescreve em três
anos

•
•
•
•
•
•

Renúncia por parte do segurado não isenta causador do dano de ressarcir
seguradora
Justiça fluminense retomará ação contra ex-prefeito de São Gonçalo
Terceira Turma reconhece repetição de indébito de verba honorária
Não cabe cobrança de honorários advocatícios em caso de execução invertida
Devido à greve dos bancários, prazo de recolhimento de custas é prorrogado
Liminar liberta três suspeitos de esquema criminoso em Indaiatuba (SP)

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Conselho amplia e difunde uso dos sistemas de pesquisas patrimoniais

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Mapa do banco do conhecimento do PJERJ
Atualização

O Banco do Conhecimento do PJERJ é constituído, principalmente, por um acervo
jurisprudencial, legislativo e doutrinário selecionado e estruturado. Destinado a
facilitar a realização das atividades jurídico-administrativas da instituição.
Além disso, possui uma coletânea de informações de interesse da comunidade
jurídica, facilitando a disseminação e a comunicação de conteúdos que contribuem
para o pleno exercício da cidadania.
Acesse o MAPA no Banco do Conhecimento do PJERJ, navegue nas páginas e
encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0014055-59.2013.8.19.0045 – Des. rel. Natacha Nascimento Gomes Tostes
Gonçalves de Oliveira - j. 25/05/2016 - p. 31/05/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 21-09-2016

COMUNICADO*
Em razão de problemas técnicos ocorridos ontem (20/9), inúmeros cadastrados não
receberam o Boletim SEDIF nº 154. A fim de reparar eventual prejuízo, visto que foi
divulgado novo verbete sumular do TJRJ (Súmula nº 346), disponibilizamos link
para aqueles que desejarem acessá-lo:
BOLETIM SEDIF Nº 154

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•

TJRJ e Cedae distribuem mudas de plantas em comemoração ao Dia da Árvore
Teatro na Justiça apresenta 'Está lá fora um Inspetor', na segunda, dia 26
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Supremo concede liberdade a condenada sem defesa
1ª Turma acolhe recurso para quebra de sigilo bancário da mulher do deputado
Waldir Maranhão
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Ministra Laurita Vaz é saudada em sua primeira Corte Especial como presidente
Seguradora deve indenizar consumidora por demora em reparo de veículo
Companhia Athletica consegue impedir academia gaúcha de utilizar marca
semelhante
Homologação de falta grave após decreto presidencial não impede vedação de
indulto e comutação

•

Confusão patrimonial justifica desconsideração inversa da personalidade jurídica

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Ministra Cármen Lúcia marca primeiras sessões e imprime novo ritmo ao CNJ

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Monografias – Magistrados e Servidores
Comunicamos a inclusão da monografia O Princípio da Eficiência: Aplicação no
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de autoria de Nílson Almeida de Araújo, em
Doutrina.
Navegue na página Monografias no Banco do Conhecimento
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0065274-81.2015.8.19.0000 – Des. rel. Sônia de Fátima Dias - j. 22/07/2016 - p.
28/07/2016
Fonte: EJURIS

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 22, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos a falta de informação adequada no sítio eletrônico do Tribunal de

Justiça, ensejando contestação intempestiva, com decretação da revelia, revogação
da decisão e atraso na entrega da declaração de nascido vivo por hospital
particular, inviabilizando o registro de nascimento.

Outrossim, foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário
das Turmas Recursais nº 07, onde foram selecionados, dentre outros, julgados
relativos ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, com pagamento de
quantia a título de compensação por dano moral, em decorrência de serviço
realizado em notebook, deixado para orçamento, com ausência de autorização do
consumidor; exigência, reconhecida como condição excessiva, de receita médica
do Sistema Único de Saúde – S.U.S. para fornecimento de medicamento e
aplicação da Lei Seca, por sinais de embriaguez, ausência de descrição dos sinais
no auto de infração em flagrante desconformidade com a Resolução, acarretando a
anulação do processo de suspensão.
Fonte: DIJUR

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 20-09-2016

COMUNICADO*
Nova Súmula TJRJ:
Nº. 346 “A despesa pelo serviço de transporte coletivo prestado a condomínio pode
ser objeto de rateio obrigatório entre os condôminos, desde que aprovado em
assembleia, na forma da convenção.”

NOTÍCIAS TJRJ*
•

TJ do Rio divulga progressão/promoção para 55 servidores
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Nulidade de contratação sem concurso público dá direito apenas a FGTS e salários
do período

•
•

Ministro Teori rejeita reclamação de Adir Assad contra decreto de prisão preventiva
Negada alteração de horário de recolhimento domiciliar de candidata à prefeitura de
município do RJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Demora na notificação do sinistro não acarreta perda do seguro de forma
automática
Reconhecida possibilidade de fixação de honorários em liquidação de sentença
coletiva
Não cabe reexaminar tempestividade de agravo de instrumento no julgamento do
recurso especial
Pescar em local interditado e época proibida, mesmo sem pegar peixe, não é
insignificante

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Banco de Mandados de Prisão ajuda a barrar 97 credenciais na Rio 2016

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizadas pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Penal.
•

Direito Penal

Leis Extravagantes/Especiais
Corrupção de Menores - Crime Formal versus Crime Material
Corrida Automobilística não Autorizada

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0027626-45.2012.8.19.0203 – Des. rel. Cristina Tereza Gaulia - j. 14/06/2016 - p.
16/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 19-09-2016

COMUNICADO*
Em consonância com r. decisão exarada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 0017256-92.2016.8.19.0000, foi determinada a suspensão de todos
os processos pendentes, individuais ou coletivos, em curso neste Estado, que
versem a respeito da legitimidade e da forma da liquidação e da execução
individual de sentença prolatada em ação civil pública condenatória do Estado do
Rio de Janeiro ao pagamento da gratificação denominada Nova Escola, bem como
a competência do Juízo para o processamento e julgamento das execuções
individuais e de seus recursos.
Fonte: SETOE

NOTÍCIAS TJRJ*

•
•
•
•

Juiz do TJRJ fala sobre a Lei de Falências em seminário na FGV
TJRJ participa da Semana do Bebê do Unicef no Degase
Museu da Justiça participa da Primavera dos Museus
Brigada de Incêndio vai fazer treinamento no Fórum de Niterói
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Liminar impede cumprimento inicial de pena em regime mais gravoso
Ministro aplica decisão da 2ª Turma para conceder HC a auditores fiscais
investigados na Operação Publicano
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•

Falta de convencimento do julgador não justifica extinção do processo
Após leilão, legitimidade para cobrar taxa de ocupação é do arrematante
Confirmada posse de candidato que perdeu prova física por causa de acidente

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ Serviço: Conheça os candidatos que disputam as eleições de outubro

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Acompanhem a atualização na página Informativo de Suspensão de Prazos e de
Expediente Forense e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0021220-93.2016.8.19.0000 – rel. Des. Elisabete Filizzola, j. 16/06/16 e p. 20/06/16

•

0011932-24.2016.8.19.0000 – rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j.
02/05/16 e p. 09/05/16

•

0002469-58.2016.8.19.0000 – rel. Des. Nagib Slaibi, j. 16/06/16 e p. 21/06/16
Fonte: SETOE

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

Boletim do Serviço de Difusão no 152

Divulgado em 16-09-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•

Observatório da Violência contra a Mulher promove debate para discutir estratégias
de atuação
Setembro Amarelo: saúde mental é tema de debate na Emerj

•
•
•

Sarau da Justiça tem edição com Corujão da Poesia, um dos mais tradicionais do
Rio
Em palestra para integrantes de projetos sociais no TJRJ, juiz pede olhar crítico
sobre sistema eleitoral
Casamento Comunitário: TJRJ realiza 82 cerimônias nesta sexta-feira
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

STF nega HC a integrante da máfia chinesa acusado de tentativa de homicídio
Ministro nega prisão domiciliar a advogado preso em instalações condignas
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•

Construtora é condenada por danos ambientais em praia de Florianópolis
Afastada condenação de hospital por falta de informação sobre risco cirúrgico
Segunda Seção aprova súmulas sobre seguro DPVAT e recuperação judicial

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Curso on-line gratuito ajuda família durante processo de separação
Conselho Nacional de Saúde apoia ações do CNJ no combate à judicialização

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Repercussão Geral e Recursos Repetitivos

Comunicamos a atualização dos quadros das Recursos Repetitivos do STJ e
Repercussões Gerais do STF no Banco do Conhecimento, na página inicial e em
Consultas no site Institucional. Ambos elaborados pela Equipe do Núcleo de
Gerenciamento de Precedentes da 3ª Vice-Presidência.

Navegue na página e acesse os Precedentes.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0008925-61.2014.8.19.0075 – Des. rel. Marcos Alcino de Azevedo Torres - j.
20/07/2016 - p. 22/07/2016
Fonte: Décima Oitava Câmara Cível

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 15-09-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•

Comunicação Social também é instrumento de acesso da população à Justiça

•
•
•

Uni-Duni-Tê: desembargador Siro Darlan faz palestra para professores e diretores
de escola municipal
TJRJ entrega certificados para alunos do Curso de Especialização em Mediação do
Justiça Cidadã
Ministros do STJ participam do II Seminário de Direito das Empresas em
Dificuldade
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

STF julga constitucional jornada de 12 horas diárias para bombeiro civil
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Terceira Seção admite saídas temporárias de preso mediante única autorização
anual
Quinta Turma determina soltura de réu que aguarda audiência há quatro anos
Terceira Turma afasta inépcia da inicial em ação de preferência sem depósito de
preço
Terceira Seção aprova súmula sobre crime de roubo

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Paralimpíadas conta com três Juizados do Torcedor no Rio até dia 18
BacenJud estuda como aumentar efetividade de ordens judiciais a bancos

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

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

Direito Civil

Responsabilidade Civil
Acusação Indevida de Crime de Furto
Agência de Viagens e Turismo - Falha na Prestação do Serviço - Dano Moral
Aluno Portador de Necessidades Especiais - Falha na Prestação de Serviço

Direitos da Personalidade
Registro Civil - Inclusão de Sobrenome de Padrasto
Registro Civil - Alteração

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0009220-94.2003.8.19.0007 – Des. rel. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 17/06/2016
- p. 23/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 14-09-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.334 de 13/09/2016 - Cria o Programa de Parcerias de
Investimentos - PPI; altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e dá outras
providências.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•

TJ do Rio marca novas etapas do concurso para juiz
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

1ª Turma considera irregular auxílio-moradia a servidora que já residia na cidade na
data do benefício
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•

STJ decidirá sobre federalização da Chacina do Cabula

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•

Plenário do CNJ aprova alterações na resolução sobre 1º grau
Quintos sucessivos devem ser aplicados em processos de remoção e promoção
Sistema dará respaldo técnico a juízes em decisões sobre demandas de saúde

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Sentenças
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.
São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de
instrumento de pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes
aos magistrados e à comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e
agilizando a prestação jurisdicional.
Excelentíssimos Magistrados,
Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco
do Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista.
Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por
incrementarem o compartilhamento e a disseminação da informação com a
comunidade jurídica.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0066047-41.2006.8.19.0001 - rel. Des. Adolpho Andrade Mello – j. 12/07/2016 - p.
15/07/2016
Fonte: EJURIS

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 21, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos ao cabimento de Ação Popular para impugnar concurso público
que ofenda o Princípio da Moralidade Administrativa e servidor não concursado
atuando como agente de trânsito, desrevestido do Poder de Polícia do Estado,
acarretando a anulação de auto de infração.
Fonte: DIJUR

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 13-09-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•

Alunos de Direito da Faculdade Gama e Souza visitam Museu da Justiça
Presidente do TJRJ participa da posse da ministra Cármen Lúcia
Emerj abre inscrições para curso de especialização sobre Direito Penal e
Processual Penal
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Ministra Cármen Lúcia assume Presidência do STF com compromisso perante o
povo brasileiro
Negado HC a acusado de liderar organização que fraudava bancos na internet
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Mantida nulidade de doação que ultrapassou metade do patrimônio comum de
casal
Determinado bloqueio de bens de Geraldo Riva e Humberto Bosaipo

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•

Resolução esclarece recesso judiciário e suspensão dos prazos processuais
Conselho facilita acesso e amplia assistência aos usuários do PJe
Ministra Cármen Lúcia promete gestão transparente, voltada aos cidadãos

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Precedentes
Página que reúne Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF),
Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como a
organização elaborada pela Equipe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes
da 3ª Vice-Presidência das seguintes páginas: Teses do TJERJ, Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e os Incidentes de Assunção de
Competência (IAC).
Clique abaixo e conheça o conteúdo de cada página mencionada.
Repercussão Geral
Repercussão Geral do STF
Recursos Repetitivos
Teses do PJERJ - Matérias Repetitivas
Recursos Repetitivos do STJ
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR
Incidente de Assunção de Competência - IAC
Envie sugestões, elogios e reclamações para o aprimoramento da nossa
Página: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0019401-13.2010.8.19.0007 - Des. rel. Gilberto Guarino – j. 29/06/2016 e p.
01/07/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 12-09-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•

Varas Cíveis da Capital promovem quarto mutirão de conciliação entre
consumidores e a Cedae
Tribunal do Rio adere à campanha mundial de conscientização sobre suicídio
Projeto Uni-Duni-Tê do TJRJ promove palestra para alunos de escola municipal
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

STF realiza solenidade de posse nesta segunda-feira, às 15h
Aplicação de súmula que proíbe cumprimento de pena em regime mais severo é
tema de ações no STF
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Teoria do adimplemento substancial não pode inverter lógica do contrato, diz
ministro
Suspensas ações sobre cobrança de serviços de terceiros em contrato bancário

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Revista compartilhe
Informamos a disponibilização da edição nº 5 da Revista Compartilhe, revista
interna do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, no Banco do
Conhecimento, visualizada em formato revista e em pdf, no seguinte
caminho: Consultas/ Banco do Conhecimento/ Revistas. A referida publicação
eletrônica foi elaborada pela Equipe do Departamento de Comunicação Institucional
da Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento. Encontra-se,
também, disponibilizada nos Destaques na página inicial do portal institucional do
TJRJ.
Edição nº05

Visualizar versão em PDF
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o
disposto nos Arts. 103, § 1º e 109 do Regimento Interno deste Tribunal.
Número do Processo
Datas de Julgamento e
de Publicação

0065266-41.2014.8.19.0000
j. 22/02/2016 e p. 25/02/2016

Relator

Assunto

Des. Jessé Torres

Representação por
inconstitucionalidade. Lei
de iniciativa do Legislativo
municipal, dispondo sobre
a “humanização no Serviço
Público de Saúde e dá
outras providências”, no
âmbito do município de
Barra Mansa. Vício formal:
usurpação de competência
do Executivo, em confronto
com os artigos 7º e 112, §
1º, II, alínea “d”, da Carta
Estadual. Procedência do
pleito declaratório de
inconstitucionalidade, por

0008719-44.2015.8.19.0000
j. 25/02/2016 p. 10/03/2016

0005172-93.2015.8.19.0000
j. 25/01/2016 p. 18/02/2016

maioria.
Representação por
inconstitucionalidade. Lei
nº 4.096, de 17/07/2013,
do município de Barra
Mansa, que “regulamenta
o recurso proveniente de
alienação de imóvel
público”. Carta estadual
que se constitui em
parâmetro para a
fiscalização abstrata,
sendo incabível o exame
de desconformidade do
diploma impugnado com
dispositivo da lei orgânica
Des. Mauro Dickstein
municipal. Causa de pedir
aberta, incumbindo ao
órgão julgador a
verificação de violação a
outros dispositivos
constitucionais que não
aqueles indicados na
inicial. Procedência da
representação, por
violação ao disposto nos
arts. 7º; 112, § 1º, II, “d”;
145, II e VI, “a”; 209 e 345,
todos da Constituição do
Estado do Rio de Janeiro,
por vício formal.
Direta de
inconstitucionalidade. Lei
nº 4320/2014. Município
de Barra Mansa. Matéria
de iniciativa do Chefe do
Executivo. Ausência de
previsão da despesa no
orçamento municipal.
Procedência do pedido.
Voto vencido. A Lei nº
4320/2014, do Município
Des. Antonio Eduardo de Barra Mansa, “Dispõe
sobre a obrigatoriedade
Ferreira Duarte
de exames oftalmológicos
e audiológicos e
fornecimento de óculos e
aparelhos auditivos aos
alunos carentes das
Escolas Públicas
Municipais e dá 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
validade.
Fonte: SETOE

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 09-09-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•

Justiça do Rio decide por extensão de medidas cautelares para oito acusados da
máfia dos ingressos
TJRJ decreta bloqueio de bens do prefeito de Cabo Frio
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Ministro Lewandowski é homenageado em sua última sessão plenária como
presidente do STF
Lei de MS que exige certidão relativa a direitos do consumidor em licitação é
inconstitucional
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•

Mantida responsabilidade de dono de imóvel por explosão que feriu estudante
Sexta Turma reconhece excesso de pena aplicada a ex-prefeito por crime
ambiental
Negado pedido de acesso à medida cautelar contra deputados do DF

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Juiz gaúcho usa tecnologia de realidade aumentada ao relatar acórdão

Fonte: Agência CNJ de Notícias

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0024208-87.2016.8.19.0000 - Des. rel. Maurício Caldas Lopes – j. 06/09/2016 e p.
08/09/2016
Fonte: Décima Oitava Câmara Cível

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.
visos do Banco do Conhecimento do PJERJ
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

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

Pianista franco-brasileiro Julian Leprince-Caetano se apresenta no projeto 'Música
no Palácio'
TJRJ nega recurso à Prefeitura e mantém meta para climatizar 100% da frota de
ônibus até fim do ano
Juiz é homenageado com a medalha Tiradentes
Homenagem ao professor Joel Rufino emociona a todos no Tribunal de Justiça
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•
•

1ª Turma arquiva ação penal contra deputado acusado de crime ambiental
2ª Turma: Juiz de primeiro grau deve marcar julgamento de preso preventivamente
há 6 anos
Rejeitado HC que pedia progressão de regime a integrante de facção criminosa
transferido para o RN
Condenados por extração ilegal de madeira em MT poderão recorrer em liberdade
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•

Juízo arbitral tem prioridade para análise da validade de cláusula compromissória

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Reincidência em audiências de custódia é de 1,4% no Rio de Janeiro

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Civil
•

Direito Civil

Contratos
Negativa de Cobertura de Cirurgia Reparadora
Prazo para Propositura da Ação Renovatória
Princípio da Boa Fé nos Contratos

Direito da Personalidade
Registro Civil - Alteração
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o
disposto nos Arts. 103, § 1º e 109 do Regimento Interno deste Tribunal.
Número do Processo
Datas de Julgamento e
de Publicação

Relator

Assunto

0011355-46.2016.8.19.0000
j. 16/05/2016 e p. 18/05/2016

Des. Helda Lima Meireles

0003213-87.2015.8.19.0000
j. 01/02/2016 p. 18/02/2016

Des. Luiz Zveiter

Conflito de competência. Ação de
obrigação de fazer com pedido de
tutela antecipada em que os
autores alegam, em síntese, que
são proprietários de metade do
imóvel rural denominado Penedo
e que a ré se utilizou do espaço
aéreo de tal imóvel, sem qualquer
notificação prévia, o que está
impedindo a construção por parte
dos autores, do segundo andar de
uma residência. Aduzem que,
buscaram a via administrativa,
comparecendo à AMPLA, porém
foram informados de que
deveriam arcar com o custo da
relocação da rede elétrica.
Discussão travada nos autos que
se refere à limitação ao direito de
propriedade imposta pela
concessionária. Questão que
deve ser discutida pela Câmara
Cível não especializada.
Procedência do incidente para
firmar a competência da E. 7ª
Câmara Cível não especializada
para o conhecimento e
julgamento do recurso objeto do
conflito.
Representação por
inconstitucionalidade. Lei nº
4.263, de 15 de maio de 2014, do
município de Barra Mansa, a qual
institui o programa denominado
“banco de óculos”, destinado a
receber e a oferecer
gratuitamente, a partir de
doações, óculos novos e usados
a pessoas comprovadamente
carentes naquela localidade.
Ofensa à nova redação do artigo
112, § 1°, II, alínea ‘d’ da
Constituição Estadual, em vigor
ao tempo da edição da norma
hostilizada, que não se verifica.
Subsistência da
inconstitucionalidade da lei
impugnada por violação ao artigo
145, inciso VI, alínea ‘a’ da Carta
Estadual. Violação dos artigos 7º,
145, inciso vi, alínea “a”, 211,
inciso i e 345, todos da
constituição do estado do rio de
janeiro. Procedência do pedido.

Fonte: SETOE

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 20, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos a obrigação ao fornecimento de insumos pelo Poder Público, face
ao direito à saúde como garantia constitucional e responsabilidade objetiva do
Estado em decorrência de assassinato, tendo como autor policial civil de folga,
portando arma de fogo da corporação.
Fonte: DIJUR

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

Justiça do Rio desbloqueia bens do ex-prefeito de Nova Iguaçu
Juízes falam sobre adoção na última edição da revista Compartilhe, do TJ do Rio
Museu da Justiça recebe doações de acervos fotográficos
TJRJ lança nova edição da Revista Jurídica
Empresas estrangeiras terão que ser incluídas em recuperação judicial do Grupo
Sete Brasil
Alunos de escola municipal participam do projeto Uni-Duni-Tê
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Desistência por parte da esposa impede adoção após morte do marido
Condomínio deve quase R$ 2 milhões em honorários advocatícios
Improcedência de agravo interno não gera multa automática
Ministro Falcão é indicado para compor Primeira Seção e Segunda Turma

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•

CNJ institui Política Nacional de Segurança do Poder Judiciário
Uma nova resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu a Política
Nacional de Segurança do Poder Judiciário, que abrange...
Comissão analisa proposta de alteração de regras em concursos para juiz

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Visualize e localize os atos (publicados) referentes ao mês de agosto de 2016.
•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 122/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 121/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 120/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 119/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 118/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 117/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 116/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 114/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 112/2016

•

AVISO CGJ Nº 1153/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 84/2016

•

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ Nº143/2016

•

DECRETO Nº 45.721/2016

•

AVISO TJ Nº 54/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ/CGJ Nº 13/2016

•

ATO CONJUNTO TJ/CGJ Nº 13/2016

•

PORTARIA CGJ Nº 1443/2016

•

AVISO CGJ Nº 1184/2016

•

AVISO Nº 1185/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 102/ 2016

•

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ Nº 05/2016

•

RESOLUÇÃO TJ/OE/RJ Nº 43/2015
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0044715-69.2016.8.19.0000 - Des. rel. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j. 01/09/2016 p. 05/09/2016
Fonte: Quarta Câmara Cível

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

Lei nº 13.332, de 1º de setembro de 2016 - Altera a Lei nº 13.255, de 14 de janeiro
de 2016, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro
de 2016.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•

Professor Joel Rufino será homenageado nesta terça
Nota de falecimento do juiz Jorge Luiz Le Cocq d’Oliveira
Ação Social do TJRJ em Santa Cruz agiliza acesso da população da região a
documentos básicos
TJRJ terá três postos avançados do Juizado do Torcedor para atuar nos Jogos
Paralímpicos
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Mantida prisão de ex-prefeito no RN denunciado por usar documento falso
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•

Homem que matou ex-mulher deve ressarcir INSS pela pensão paga aos filhos

•
•

Novo CPC não admite agravo contra decisão tomada com base em repetitivo
Justiça trabalhista deverá julgar ação de aposentados contra telefônica

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Revogada resolução que exigia justificativa para juiz declarar suspeição

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
REVISTAS JURÍDICAS
A Revista Jurídica objetiva proporcionar à comunidade jurídica uma visão geral de
como se tem posicionado os Tribunais Estaduais e Cortes Superiores a respeito de
temas específicos, sugeridos pelo autor do artigo ou selecionados pela equipe de
Jurisprudência do Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento
(DGCOM/DIJUR). Encontra-se nos Destaques no Portal Institucional e na página
do Banco do Conhecimento em Revistas/ Revista Jurídica.
Informamos a inclusão da edição (nº 14) sob o tema O DESDOBRAMENTO
DANOSO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E A RESPONSABILIDADE CIVIL,
sendo Articulista a Excelentíssima Juíza de Direito Neusa Regina Larsen de
Alvarenga Leite.
Edição Nº 14/2016

Juíza de Direito
Neuza Regina Larsen de Alvarenga Leite
Visualizar versão em PDF
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0016853-26.2016.8.19.0000 - Des. rel. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 24/08/2016
- p. 26/08/2016
Fonte: EJURIS

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

Lei Federal nº 13.331 de 01/09/2016 - Altera a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de
2004, que dispõe sobre o Certificado de Depósito Agropecuário-CDA, o Warrant
Agropecuário-WA, o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio-CDCA, a
Letra de Crédito do Agronegócio-LCA e o Certificado de Recebíveis do
Agronegócio-CRA, e dá outras providências.

•

Medida Provisória nº 744, de 01/09/2016 - Altera a Lei nº 11.652, de 7 de abril de
2008, que institui os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública
explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua administração
indireta e autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil de Comunicação
- EBC.
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•

Justiça suspende assembleia da OI marcada para o dia 8
Justiça determina que Câmara de Vereadores instale a CPI das Olimpíadas
Vara da Infância e Juventude de Niterói lança programas de reinserção social
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Reajuste concedido a servidores do Judiciário do RJ com base na isonomia é
inconstitucional

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•

Prazo para resposta em ação de busca e apreensão conta da juntada do mandado
de citação

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Documentos redigidos em português dispensam tradução, decide CNJ
Conselho aprova nova resolução para reduzir judicialização da saúde

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Civil.
•

Direito Civil
Contratos

Comodato - Arbitramento de Aluguéis
Comissão de Corretagem
Imóvel em Construção - Atraso na Entrega
Índice de Reajuste do Sistema Financeiro de Habitação

Tutela e Curatela

Interdição para a Prática dos Atos da Vida Civil
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0027916-78.1998.8.0000 (1998.004.00936) - Des. rel. Luiz Fernando Ribeiro de
Carvalho – j. 29/08/2016 - p. 02/09/2016
Fonte: EJURIS

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

NOTÍCIAS STF*

•
•
•

Plenário decide que cabe à Justiça Federal julgar ações integradas pela OAB
Condenado deve aguardar em prisão domiciliar vaga em regime semiaberto
Inconstitucional sanção a emissora por programa fora do horário indicativo, decide
STF
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•

Laurita Vaz assume presidência do STJ e elogia atuação da Justiça na crise do
país

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Atualizado quadro do 2º grau de jurisdição
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos, em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. A
página contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do PJERJ com informações
disponibilizadas desde 2005 tanto no 1º e no 2º grau de jurisdição.
Clique aqui e visualize as atualizações da Página – Informativo de Suspensão de
Prazos e de Expediente Forense
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial.
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o
disposto nos Arts. 103, § 1º e 109 do Regimento Interno deste Tribunal.
Número do Processo
Datas de Julgamento e
de Publicação
0003906-71.2015.8.19.0000
j. 28/09/2015 e p. 06/10/2015

Relator

Assunto

Des. Bernardo Moreira
Garcez Neto

Representação de
inconstitucionalidade.
Município de Volta Redonda.
Lei que dispõe sobre a
exibição de vídeos educativos
em sessões de cinema. Vício
formal. Projeto oriundo do
Legislativo. Norma que
repercute no orçamento da
Administração Pública.

0022974-07.2015.8.19.0000
j. 10/03/2016 e p. 22/03/2016

Des. Ana Maria Pereira de
Oliveira

0065217-97.2014.8.19.0000
j. 10/03/2016 p. 16/03/2016

Des. Ana Maria Pereira de
Oliveira

Usurpação da competência
exclusiva do prefeito para
legislar sobre essa matéria.
Violação aos artigos 7º; 74,
inciso IX; 145, inciso VI,
alínea a, e 358, incisos I e II,
da Carta Fluminense.
Inconstitucionalidade da Lei
Municipal n. 5.083.
Preliminares rejeitadas.
Representação procedente.
Vencido o relator.
Representação por
inconstitucionalidade
proposta pelo Prefeito do
Município de Volta Redonda.
Lei Municipal nº 5.128/2015
do Município de Volta
Redonda que modificou
dispositivo da Lei Municipal nº
1.896/84 (Código Tributário
do Município de Volta
Redonda), alterando a
relação de documentos
necessários e a legitimação
para requerer a atualização
de cadastro imobiliário fiscal.
Preliminar de inépcia da
inicial que se rejeita, pois
foram observados pelo
Representante os requisitos
da petição inicial. Lei
Municipal de iniciativa
parlamentar sobre matéria
que, embora de conteúdo
tributário, na verdade, trata de
matéria referente à gestão
administrativa, invadindo
reserva de competência
administrativa. Diploma
legislativo municipal editado
em afronta ao artigo 145,
inciso VI, alínea a da
Constituição Estadual, o que
conduz ao reconhecimento da
sua inconstitucionalidade,
com efeitos ex tunc.
Procedência do pedido.
Representação por
inconstitucionalidade
proposta pelo Prefeito do
Município de Barra Mansa.
Lei Municipal nº 4.194/2013
do Município de Barra Mansa
que obriga as empresas que

0054217-03.2014.8.19.0000
j. 14/09/2015 p. 21/09/2015

Des. Leila Mariano

prestam ou que vierem a
prestar serviço de transporte
de passageiros do município
de Barra Mansa a instalarem
em todos os veículos, sistema
de vídeo, áudio e rastreador
via internet ou via satélite
para acompanhar todo o
serviço prestado pela
empresa a seus usuários. Lei
Municipal de iniciativa
parlamentar que dispõe sobre
matéria de gestão
administrativa de iniciativa
exclusiva do Chefe do
Executivo Municipal. Ofensa
ao princípio da separação dos
Poderes. Vício de iniciativa.
Diploma legislativo municipal
editado em afronta aos
artigos 7º e 112, § 1º, inciso
II, alínea d c/c 145, inciso VI,
alínea a da Constituição
Estadual, o que conduz ao
reconhecimento da sua
inconstitucionalidade, com
efeitos ex tunc. Procedência
do pedido.
Representação de
inconstitucionalidade. Lei nº
1.732 de 09/6/2014 do
Município de Mendes que
denomina “Rua Dra. Lívia
Maria de Almeida da Silva” o
logradouro que especifica no
Bairro Estação Velha.
Iniciativa da Câmara
Municipal. Veto do Prefeito.
Rua particular. Projeto que
beneficia um único munícipe
e impõe realização de
atividades administrativas à
Prefeitura. Incompatibilidade
com o disposto nos artigos
215, 9º, 112, §1º, inciso II, “d”,
e 145, VI, “a”, todos da
Constituição Estadual.
Afronta aos princípios da livre
iniciativa, da separação dos
poderes e o da reserva de
administração. Iniciativa
legislativa privativa do Chefe
do Poder Executivo.
Procedência da
representação.

Fonte: SETOE

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 11, onde foram selecionados, dentre
outros, julgados relativos a lesão de animal doméstico, crime de tortura com autoria
e materialidade comprovadas e registro de marca, domínio na internet, atipicidade
da conduta a ensejar crime contra a propriedade industrial, face ao princípio da
legalidade estrita, acarretando a absolvição.
Fonte: DIJUR

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 31-08-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•

Mais 40 casais são contemplados com Casamento Comunitário no TJRJ
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•
•
•
•
•
•

1ª Turma pode majorar honorários ainda que advogado não apresente
contrarrazões
2ª Turma mantém prisão preventiva de suspeito de ter matado fotógrafo em Canoas
(RS)
Rejeitada queixa-crime de Dunga contra o senador Romário
Revogada prisão de investigados na operação Publicano, em Londrina (PR)
2ª Turma absolve deputado Jean Wyllis dos crimes de calúnia, difamação e injúria
1ª Turma: Deputada Professora Dorinha é condenada por inexigibilidade indevida
de licitação
Remetida à Justiça Federal execução de dívida de estado com a União relativa a
convênio
Garantida progressão de regime por ausência de hediondez em tráfico privilegiado

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Clube pagará indenização e pensão a família por morte de criança em piscina

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Artigo Jurídico
Senhores Magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser
disponibilizado na página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento.
Clique Aqui e Navegue na página
Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0069658-89.2012.8.19.0001 - Des. Rel. Regina Lucia Passos – j. 24/08/2016 - p.
26/08/2016
Fonte: Vigésima Quarta Câmara Cível

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

Divulgado em 30-08-2016

•
•
•

Microsoft é condenada a indenizar consumidores
Artigo: "O Coração do Novo Código de Processo Civil"
Comitê Gestor do TJRJ visitará dois Núcleos Regionais em setembro
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Mantida acumulação de aposentadorias anteriores à EC 20/98
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•
•

Lucro destinado a reinvestimento não deve ser incluído em partilha de bens
Resilição de contrato por tempo indeterminado exige notificação prévia
Rejeitado recurso de empresas contrárias a adaptar ônibus para deficiente
Tribunal conclui que guarda de menor não deve ser confundida com a adoção
Emissora é condenada pela exibição de versão da novela Pantanal
Prazo de prescrição do IPVA começa a contar no dia seguinte ao vencimento
Terceira Turma considera nulos juros de empréstimo em caso de agiotagem

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

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

Direito Civil
Sucessão
União Homoafetiva - Inventário/PartilhaUnião

Retificação de Partilha
Renúncia à Herança
Espólio e Possibilidades de Dano Moral
Inventário - Posse dos Bens do Espólio
Inventário e Sonegado
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o
disposto nos Arts. 103, § 1º e 109 do Regimento Interno deste Tribunal.
Número do Processo
Datas de Julgamento e
de Publicação

0029429-85.2015.8.19.0000
j. 07/12/2015 e p. 29/06/2015

Relator

Assunto

Des. Jessé Torres

Representação por
inconstitucionalidade. Lei de
iniciativa do Legislativo
municipal, que disciplina a
soltura de balões artesanais e
ambientais "sem fogo”, no
âmbito do Município de
Niterói. Vício formal: somente
o Estado tem competência
concorrente com a União
para legislar sobre a
conservação da natureza e a
proteção do meio ambiente
(CF/88, art. 24, VI, VII e VIII e
CE/89, art. 74, VI, VII e VIII).
Vício material: compete à
União regular a navegação
aérea (CF/88, art. 22, I, X e
XI); os efeitos da norma
municipal expõem a risco a
segurança dos transportes
marítimo, fluvial e aéreo e à
comunidade em geral. Norma
que não versa sobre
interesse local (CF/88, art. 30,
I). Usurpação de

0018946-93.2015.8.19.0000
j. 25/02/2016 p. 04/03/2016

Des. Carlos Santos de
Oliveira

0003906-71.2015.8.19.0000
j. 28/09/2015 p. 06/10/2015

Des. Bernardo Moreira
Garcez Neto

0030010-42.2013.8.19.0042
j. 19/05/2016 p. 24/05/2016

Des. Antonio Eduardo F.
Duarte

competência. Procedência do
pleito declaratório de
inconstitucionalidade da Lei
municipal nº 2.996, de 29 de
novembro de 2012, do
Município de Niterói.
Representação de
Inconstitucionalidade. Lei
556/2014 do município de
São Gonçalo.
Obrigatoriedade de
disponibilização de bíblias
nas escolas públicas e
particulares daquele
município. Vício de iniciativa.
Violação à liberdade de
iniciativa e à liberdade
religiosa e laicidade estatal.
Precedente deste Órgão
Especial. Declaração de
inconstitucionalidade, por
maioria.
Representação de
Inconstitucionalidade.
Município de Volta Redonda.
Lei que dispõe sobre a
exibição de vídeos educativos
em sessões de cinema. Vício
formal. Projeto oriundo do
Legislativo. Norma que
repercute no orçamento da
Administração Pública.
Usurpação da competência
exclusiva do prefeito para
legislar sobre essa matéria.
Violação aos artigos 7º; 74,
inciso IX; 145, inciso VI,
alínea a, e 358, incisos I e II,
da Carta Fluminense.
Inconstitucionalidade da Lei
Municipal n. 5.083.
Preliminares rejeitadas.
Representação procedente.
Vencido o relator.
Arguição de
Inconstitucionalidade. Artigo
77, I, da Lei nº 4.903/91 e
artigo 1º da Lei nº
6.244/2005. Município de
Petrópolis. Base de cálculo
de contribuição
previdenciária. Verbas
transitórias que não devem
integrar base de cálculo por
não se incorporarem à

remuneração do servidor.
Acolhimento da arguição de
inconstitucionalidade.
Fonte: SETOE

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 29-08-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•

Direito, teatro, turismo histórico e "revivalismo" reunidos na visita teatralizada do
CCPJ-Rio
Desembargador Siro Darlan é homenageado em sua cidade natal
Justiça revoga prisão de irlandês acusado de cambismo
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Suspensa exigência de que juízes apresentem razões de suspeição
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Locatária e locadora de veículo respondem por acidente com danos a ciclista
Mantida multa a banco por cláusulas abusivas em contrato com os clientes

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

0255253252016.8.19.0001
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição Inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo de
nº 0255253-25.2016.8.19.0001, que tramita no Juízo da 7ª Vara Empresarial da
Comarca da Capital.
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre a cobrança de taxa de
conveniência para a recarga de créditos de bilhetes eletrônicos do sistema RioCard
fora do Município do Rio de Janeiro (3% do valor depositado no cartão).
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas, Sentenças e demais peças
disponibilizadas no andamento processual.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0018280-52.2012.8.19.0209 - Des. rel. Sérgio Nogueira de Azeredo – j. 27/06/2016
- p. 29/06/2016
Fonte: EJURIS

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

Divulgado em 26-08-2016

•
•

Rio 2016: TJRJ registrou 182 casos de cambismo e decretou 76 prisões
preventivas durante Olimpíada
TJRJ quer expandir projeto de aulas de judô para internos do Degase
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Direto do Plenário: Emissoras podem
representatividade para debates eleitorais

convidar

candidatos

de

menor

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

STJ reconhece validade da corretagem de imóvel, mas declara taxa Sati abusiva
Negada a condenação de pais por filho que deixou de frequentar a escola
Viúva não tem direito de habitar imóvel que ex-marido doou aos filhos

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Acompanhem a atualização na página Informativo de Suspensão de Prazos e de
Expediente Forense e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0010101-70.2012.8.19.0067 - Des. rel. José Muiños Piñeiro Filho – j. 07/06/2016 –
p. 30/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 25-08-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•

Justiça determina arresto de R$ 4,8 milhões do Estado para pagar Aluguel Social
Cedae não poderá cobrar tarifa de morador por falta de rede de esgoto na
residência
TJRJ obriga Supervia a promover acessibilidade em duas estações de trem
TJ do Rio divulga lista de progressão/promoção de 102 servidores
Visite o Antigo Palácio da Justiça na companhia de Ruy Barbosa e Deusa Têmis
Justiça Cidadã inicia curso de especialização em mediação para líderes
comunitários
Museu da Justiça participa das comemorações olímpicas
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Liminar em ADI sobre participação de candidatos em debates é levada a referendo
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Mantida apreensão judicial de bens de ex-administrador do Instituto Aerus

•
•
•
•
•

Ministra Nancy Andrighi volta a compor Segunda Seção e Terceira Turma
Ministro Marco Aurélio Bellizze assume presidência da Terceira Turma
Para fins de penhora, cotas de investimento variável não equivalem a dinheiro em
espécie
Tribunal rejeita pedido de anulação da marca “Sanybril”
Ministro João Otávio de Noronha toma posse como corregedor nacional de Justiça

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ reafirma critério para preenchimento de vaga de quinto constitucional

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Estatísticas – 1ª Vice-Presidência
As Estatísticas de Distribuição de processos, Digitalização, Indexação, Autuação,
Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal Eletrônico, bem como os
quadros Comparativos de Distribuições, encontram-se disponibilizados no portal do
TJERJ em Institucional/ Vice-Presidências. São elaborados pela Equipe da Divisão
de Distribuição do Departamento de Autuação e Distribuição Cível da Primeira VicePresidência e atualizados mensalmente.
Navegue - Estatísticas - 1ª. Vice-Presidência

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0067832-19.2009.8.19.0038 - Des. Rel. Regina Lucia Passos – j. 24/08/2016 - p.
25/08/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 24-08-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7404 de 03 de agosto de 2016 - Altera a Lei 6614, de 06 de
dezembro de 2013, que proíbe os anúncios que especifica, na forma em que
menciona.

•

Lei Estadual nº 7406 de 03 de agosto de 2016 - Dispõe sobre a emissão de
comprovante de agendamento de vistoria pelo Detran-Rj e dá outras providências.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•

Desembargador Siro Darlan será homenageado em sua cidade natal
Acusado de jogar ex-noiva de terraço é condenado a 22 anos
Seminário na FGV comemora 75 anos da Justiça do Trabalho
Palestra sobre mediação abre curso de especialização do programa Justiça Cidadã
Semana da Justiça pela Paz em Casa realiza 759 audiências no interior do estado
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

2ª Turma do STF mantém prisão de acusado de ser mandante do assassinato da
esposa grávida
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Negado recurso em HC para vereador que alegava ausência de cela especial
Hipoteca firmada por construtora com banco não atinge os compradores dos
imóveis
INSS pode cobrar de marido assassino benefício pago a dependentes da vítima

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Ocorrências nas Olimpíadas superam previsões do Juizado do Torcedor

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a inclusão do ramo Direito
Ambiental, com as pesquisas abaixo elencadas, nos seus respectivos temas.

•

Direito Ambiental

Crime ambiental
Responsabilidade por crimes contra o meio ambiente
Espaços territoriais especialmente protegidos
Indenização por desapropriação de área de preservação ou
de reserva legal
Infração Administrativa Ambiental
Infração administrativa ambiental
Política Nacional do Meio Ambiente
Impacto ambiental
Licenciamento ambiental
Poluição sonora
Dano ambiental
Responsabilidade Civil Objetiva

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0019004-62.2016.8.19.0000 - Des. rel. Marcus Henrique Pinto Basílio – j.
28/06/2016 - p. 30/06/2016

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 10, onde foram selecionados, dentre
outros, julgados relativos a quebra de sigilo do aplicativo Whatsapp, face aos
indícios suficientes de autoria; bem como, ao porte compartilhado de arma de fogo
com resistência, reconhecida a inaplicabilidade do princípio da consunção.

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 23-08-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.833, de 04/08/2016 - Promulga a Convenção de Auxílio
Judiciário em Matéria Penal entre os Estados Membros da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, firmada pela República Federativa do Brasil, em Cidade da
Praia, em 23 de novembro de 2005.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•

Corregedora participa do 72º encontro de Corregedores-Gerais de Justiça em
Brasília
Número de ocorrências supera expectativas do Plantão do TJRJ no Maracanã
Dirigente do COI e três pessoas têm prisão preventiva decretada
Suspeito de participar de assalto com morte na Via Binário é preso dentro de prédio
do TJRJ
Lei Maria da Penha, 10 anos: sentenças de crimes contra mulheres crescem 32%
Justiça nega proibição de construção de empreendimento projetado por Oscar
Niemeyer
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•
•
•
•
•
•

Mantido cumprimento de pena de condenado por homicídio qualificado em São
Paulo
Negado seguimento a recurso por falta de capacidade postulatória de procuradores
Ministra rejeita HC de preso com mais de 15 kg de cocaína em Duque de Caxias
(RJ)
Proibição de tatuagem a candidato de concurso público é inconstitucional, decide
STF
Plenário aprova teses de repercussão geral sobre competência para julgar contas
de prefeito
Arquivado inquérito contra deputado Pedro Paulo por agressão
Primeira Turma mantém pena de policiais condenados por concussão

Notícias do período de 04 a 22 de agosto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministro rejeita aplicação do princípio da insignificância a condenada por desvio de
água
Liminar afasta cumprimento de pena em regime mais gravoso
Recurso que discute crime por fuga do local de acidente tem repercussão geral
Mantida prisão preventiva de acusado de chefiar esquema de agiotagem no RJ
Ministra Cármen Lúcia é eleita presidente do STF para o biênio 2016/2018
2ª Turma absolve deputado federal Celso Russomanno da acusação de peculato
Somente a União pode legislar sobre bloqueadores de sinal de celular em
presídios, decide STF
Mantida decisão que impede multa não prevista no CTB em faixas exclusivas nas
Olimpíadas
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Norma estatutária nova favorável não retroage para alcançar
previdenciário suplementar já concedido
Mantida indenização por uso indevido de software de ensino a distância

Notícias do período de 04 a 22 de agosto:
•

Acordo de cooperação não configura preterição em concurso público

benefício

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesmo não expresso na peça, pedido deve ser considerado por magistrado
Afastada responsabilidade de município por direitos autorais em evento de carnaval
Quarta Turma nega pedido de indenização por lista negativa contra funcionários
Morador inadimplente não é impedido de utilizar área coletiva de condomínio
STJ aceita denúncia contra ex-presidente do Tribunal de Contas de Alagoas
Montadora terá que indenizar consumidor por incêndio em automóvel
Restabelecida sentença arbitral que condena empresa de guindaste no Rio
Segunda Turma derruba auxílio-moradia para magistrados casados entre si
Sexta Turma concede habeas corpus aos empresários Carlos Ramos e Cavendish
Mantido bloqueio de R$ 1 milhão de construtora do irmão de Carlinhos Cachoeira
Indenização por morte de menor e reportagem sobre atentado entre destaques
Turma afasta o princípio da insignificância em caso de pesca irregular em Goiás
Morte de autor não extingue mérito em ação de prestação de contas
Determinado teste de DNA de alta tecnologia para resolver caso de 30 anos
Aumentado valor de danos morais por acidente ocorrido em rodovia
Reparo posterior à entrega não interrompe prescrição para devolução de
equipamento
Neto não pode propor ação de paternidade contra suposto avô em nome da mãe
falecida
Júri pode condenar por motivo diverso da denúncia, desde que existam provas
Conflito de competência e recurso repetitivo foram destaques na Segunda Seção
Ministro rejeita habeas corpus a mulher presa com criança na mala no Rio de
Janeiro
Boxeador marroquino acusado de estupro tem prisão substituída por medidas
cautelares
É impenhorável o imóvel residencial, mesmo não sendo o único bem da família
Rejeitado recurso para trancar ação penal contra colecionador de armas
Definida responsabilidade por indenizar vítima de bala perdida em shopping
Novela Pantanal e uso de área comum de condomínio foram julgados nas turmas
Reduzida indenização milionária por uso ilegal de software em universidades
Reduzida multa imposta a gestor que contratou escritório de advocacia sem
licitação
Quarta Turma nega recurso que discutia restituição por diferença no tamanho de
imóvel
Primeira Turma determina pagamento de pensão militar a filha de criação
Admissão sem concurso não caracteriza crime punível pela Lei de Improbidade
Associação só pode defender associados em juízo se houver expressa autorização
Rejeitado pedido para incluir associados de sindicato como réus em rescisória
Confirmada destituição de poder familiar de pais sobre seus cinco filhos
É abusiva cláusula de plano que restringe exame pedido por médico conveniado
É de dez anos prazo para ajuizar ação contra atraso na entrega de imóvel
Oi pode usar sistema de discagem direta a cobrar sem pagar multa a inventor
Editora Abril é condenada por violação dos direitos autorais de Millôr Fernandes
É de um ano prazo para ajuizar ação de indenização por avarias a carga em
contêiner
Anulada condenação de gestor que contratou imprensa oficial sem licitação

•
•

Avô não tem interesse jurídico para pedir DNA visando a desconstituir parentesco
com neto
Estupro de vulnerável pode ser caracterizado ainda que sem contato físico

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•
•

Conselho abrirá consulta pública antes de adaptar PJe ao novo CPC
Ministra Nancy Andrighi conclui esta semana seu mandato na Corregedoria
Tribunais poderão baixar PJe 2.0 a partir desta segunda-feira (22)
Primeira unidade de registros em um IML completa um ano no RJ

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, distribuída no Plantão Judiciário da
Comarca da Capital, referente aos autos do processo de nº 026116333.2016.8.19.0001.
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre a venda de ingressos para
eventos olímpicos sem que os assentos respectivos estejam, de fato, disponíveis.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas, Sentenças e demais peças
disponibilizadas no andamento processual.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*

JULGADOS INDICADOS*
•

0120526-08.2011.8.19.0001 - Des. rel. Claudia Pires dos Santos Ferreira - j.
08/06/2016 - p. 20/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 03-08-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.330 de 02 de agosto de 2016 - Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar, de forma mais gravosa, os
crimes de furto e de receptação de semovente domesticável de produção, ainda
que abatido ou dividido em partes.

•

Decreto Federal nº 8.828, de 02 de agosto de 2016 - Altera o Decreto nº 5.163, de
30 de julho de 2004, que regulamenta a comercialização de energia elétrica, o
processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia
elétrica.
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•

TJRJ suspende decisão que proibia transferência de PMs de Petrópolis
Mulher que levava menino em mala tem flagrante convertido em prisão preventiva
Unidade Interligada para registros de óbitos instalada no IML completa um ano
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Valor recebido de boa-fé por erro da administração não deve ser devolvido
Edição da Jurisprudência em Teses traz julgados sobre emissão de cheques

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Tribunais se preparam para atender o torcedor nos Jogos Olímpicos

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualização do Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense

Acompanhem a atualização para o mês de agosto de 2016 em Geral - 1ª Instância
e/ou 2ª Instância, conforme quadro que segue.

Visualize outros atos relacionados ao período de 05 de 22 de agosto

Clique aqui e visualize as atualizações da Página – Informativo de Suspensão de
Prazos e de Expediente Forense.

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.

A página contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do PJERJ Institucional Atos Oficiais do PJERJ (2016). Além disso, pode-se acompanhar todas as
informações disponibilizadas desde 2005.

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial.

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.

Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0276338-72.2013.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 29/06/2016 – p.
01/07/2016
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 19, onde foram selecionados, dentre outros,
julgado relativo à falha na segurança em sítio de comércio eletrônico.

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 02-08-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.329, de 1º de agosto de 2016 - Altera a Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico,
para criar o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do
Saneamento Básico - REISB, com o objetivo de estimular a pessoa jurídica

prestadora de serviços públicos de saneamento básico a aumentar seu volume de
investimentos, por meio da concessão de créditos relativos à contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS e para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP e à Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS.
Mensagem de veto
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rio 2016: sonho de conduzir Tocha Olímpica vira realidade para servidores do
TJRJ
Participantes de projetos sociais do Tribunal fazem curso de Brigadista Voluntário
de Incêndio
Nupemec planeja atuação na 11ª Semana Nacional de Conciliação
Rio 2016: TJRJ terá maior estrutura já montada para atendimento em eventos
Rio 2016: Justiça determina punição em caso de descumprimento de ordem sobre
PM de Petrópolis
Em clima de Olimpíada, Vara da Infância realiza Festa Julina para 120 crianças de
abrigos do Rio de Janeiro
Artigo: Modus in Rebus, por desembargador Peterson Barroso Simão
Justiça condena Toni Angelo e outros integrantes de milícia da Zona Oeste do Rio
Exibição de longa-metragem marca encerramento da Semana de Valorização da
Primeira Infância
Justiça condena dupla por má-fé em processo no Juizado Especial
Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas farão registros eletrônicos de livros
contábeis
Justiça Cidadã: juízes analisam atribuições e estatísticas da Justiça Militar e do
Tribunal do Júri
Debate no Tribunal de Justiça abordará os 10 anos da Lei Maria da Penha
Reunião define detalhes sobre emissão de certidões eleitorais à distância durante
Olimpíada
Desembargador lança clipe da banda Urca Bossa Jazz
Rio 2016: posto do TJRJ no Engenhão inicia atendimento aos torcedores no dia 3
TJRJ realiza sonho de 120 casais no programa 'Casamento Comunitário'
Justiça proíbe Estado de transferir PMs de Petrópolis durante Rio 2016
TJRJ lança Plano de Valorização da Primeira Infância: 'Ato de coragem', afirma
presidente
Semana de Valorização da Primeira Infância: psicólogas debatem métodos de
cuidados com bebês
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Supremo considera constitucional a citação por hora certa prevista no CPP
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

Para ser retirada do cálculo de produtividade, reserva precisa ser averbada
Rejeitado recurso de universidade que queria cobrar por emissão de diploma
Protesto de CDA é possível em situações anteriores à alteração da legislação
Contratos e crimes contra a honra entre os novos temas da Pesquisa Pronta

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

CNJ altera horário de atendimento ao público no dia 4 de agosto
Oito tribunais já monitoram eletronicamente processos de execução penal

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas

Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 024115535.2016.8.19.0001, que tramita no Juízo da 13ª Vara de Fazenda Pública da
Comarca da Capital.

O tema dos autos versa precipuamente sobre reajuste da tarifa de ônibus a partir
de janeiro de 2016 e a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n. 41.190/2015
(Município do Rio de Janeiro).

O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas, Sentenças e demais peças
disponibilizadas no andamento processual.

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

Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0016780-60.2011.8.19.0087 - Rel. Des. Antônio Carlos dos Santos Bitencourt - j.
27/07/2016 - p. 29/07/2016

Fonte: EJURIS

•

1027431-98.2011.8.19.0002 - Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 29/06/2016 – p.
01/07/2016
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 29-07-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.323, de 28 de julho de 2016 - Reajusta a remuneração dos
servidores
integrantes
do
Quadro
de
Pessoal
da
Câmara
dos
Deputados. Mensagem de veto

•

Lei Federal nº 13.322, de 28 de julho de 2016 - Altera as Leis nos 9.615, de 24 de
março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto, para dispor sobre o
controle de dopagem, 12.780, de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre medidas
tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos
Jogos Paralímpicos de 2016, 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e 8.010, de 29 de
março de 1990; e dá outras providências.

•

Emenda Constitucional Estadual nº 68, de 29 de julho de 2016 - Acrescenta inciso
ao artigo 77 da constituição do estado do rio de janeiro, dispondo sobre o controle
interno.
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•

'Humor e ódio na internet': desembargador afirma que 'politicamente correto' não
deve ser questão judiciária
Rio 2016: nova decisão invalida aplicação de multa de R$ 1.500 pela Prefeitura
Friburgo terá que convocar novos cuidadores para Casa de Acolhimento
Corregedoria atualiza portaria que regulamenta participação de menores nos Jogos
Olímpicos
Presidente do TJRJ recebe novos secretários do Ministério da Justiça
Coletivo Mulheres de Pedra homenageia mulheres negras no antigo Palácio da
Justiça
Expedição de certidões para candidatos terá atendimento especial no plantão
olímpico
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Rejeitado recurso de universidade que queria cobrar por emissão de diploma
Proprietário e comprador do imóvel são responsáveis pelo IPTU

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Salas especiais para ouvir crianças e adolescentes chegam a 23 tribunais

•

Tribunais de Justiça regulamentam participação de menores nas Olimpíadas

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0000086-48.2005.8.19.0209 - Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia – j. 26/07/2016 – p.
29/07/2016

Fonte: Gab. da Quinta Câmara Cível

•

0030995-35.2016.8.19.0000 - Rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 26/07/2016 - p.
28/07/2016

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 28-07-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•

TJ do Rio lança Projeto de Valorização da Primeira Infância nesta sexta-feira
Rio 2016: Justiça derruba liminar que impedia multa de R$ 1,5 mil nas faixas
olímpicas
Equipe do Tribunal de Justiça do Tocantins conhece projetos do Extrajudicial em
visita técnica
TJRJ exibe filme 'O Começo da Vida' no Antigo Palácio da Justiça
Fórum de Violência Doméstica vai debater os 10 anos da Lei Maria da Penha
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*
•

Tribunal avalia pagamento de débito tributário como causa de extinção da punição

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Maiores tribunais reduzem recursos à espera de julgamento

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
BANCO DE SENTENÇAS
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.
São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de
instrumento de pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes
aos magistrados e à comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e
agilizando a prestação jurisdicional.

Excelentíssimos Magistrados,
Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco
do Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por
incrementarem o compartilhamento e a disseminação da informação com a
comunidade jurídica.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0273964-88.2010.8.19.0001 - Rel. Des. Fernando Antônio de Almeida - j.
14/06/2016 - p. 06/07/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 27-07-2016

Comunicado

Comunicamos que o Tribunal de Justiça do Rio e a Companhia Distribuidora de
Gás – CEG renovaram o convênio de cooperação que permite aos Magistrados
acessar os dados cadastrais de clientes da empresa, via internet, em substituição
ao procedimento de expedição de ofício em papel.
As informações obtidas no banco de dados da concessionária possibilitam a
localização de partes, testemunhas ou pessoas vinculadas a ações que tramitam
nos diversos juízos.
O Convênio torna mais célere a busca de endereços, por parte do Tribunal,
evitando-se assim, o envio de ofícios para CEG.
Fonte: Processo nº 2016-004967

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7403, de 25 de julho de 2016 - Dispõe sobre o efetivo mínimo de
policiais do sexo feminino nas Delegacias de Polícia Civil do estado do Rio de
Janeiro.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semana de Valorização da Primeira Infância defende integração entre as
instituições
Rio terá de pagar multa maior por ônibus não refrigerado
Encontro sobre empregabilidade reúne participantes dos projetos de inclusão social
Museu da Justiça recebe 23ª edição de prêmio de pesquisa escolar
TJRJ debate humor e ódio na internet nesta quinta
Justiça Cidadã: magistrados darão aula sobre Auditoria Militar e Júri
Correios terão que restabelecer serviços a empresas do Grupo Oi
Música, fotografia, cinema, poesia: Sarau da Justiça homenageia mulheres negras
Magistrados do Rio lançam 5º Prêmio Amaerj Patrícia Acioli de Direitos Humanos

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

Tribunal disponibiliza 20 novos temas da Pesquisa Pronta
Concursado não tem direito de ser lotado em local diverso daquele escolhido
Drogaria com produto não farmacêutico pode ter certificado de regularidade
Arrendamento mercantil sem presença de consumidor não enseja aplicação do CDC

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ recebe inscrições para novo curso de instrutores em mediação

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
PESQUISA SELECIONADA
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Processual Civil.
·

Direito Processual Civil
Prazos
Consulta Processual – Internet
Preclusão em Matéria de Ordem Pública
Prazo e Processo Eletrônico

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0073825-50.2015.8.19.0000 - Rel. Des. Marco Antônio Ibrahim - j. 20/07/2016 - p.
22/07/2016

•

0197373-85.2010.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Dutra Moreira - j. 19/07/2016 - p.
21/07/2016
Fonte: EJURIS

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 09, onde foram selecionados, dentre
outros, julgado relativo à adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 26-07-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•

Em debate no TJRJ, psicólogas destacam angústias enfrentadas por bebês
Vara da Infância vai realizar 'Arraiá Olímpico' para crianças de abrigos
Justiça mantém condenação de casal que devolveu irmãs para adoção
Comarca de Teresópolis passa por treinamento e simulado de escape de incêndio
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•

Terceira Turma afasta nulidade em processo de demarcação de terras
Valor de IPI incide sobre preço total da venda, à vista ou a prazo
Aprovado obtém direito à posse em cargo ocupado por candidato com nota inferior

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Pesquisa detecta impressões de magistrados sobre política de priorização

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ

Página atualizada no Banco do Conhecimento em Jurisprudência / Assuntos de
Diminuta Complexidade
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0066961-30.2014.8.19.0000 - Rel. Des. Helda Lima Meireles – j. 10/03/02016 - p.
16/03/2016

•

022974-07.2015.8.19.0000 - Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira – j. 10/03/2016
– p. 22/03/2016
Fonte: Órgão Especial - SETOE

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

Decreto Federal nº 8.820, de 22 de julho de 2016 - Dispõe sobre a antecipação do
abono anual devido aos segurados e aos dependentes da Previdência Social, no
ano de 2016.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•

TJRJ realiza 1ª edição da Festa Julina do Poder Judiciário
Rio 2016: Prefeitura não poderá multar em R$ 1500 motorista que usar faixa
seletiva
Justiça nomeia administradores judiciais do Grupo Oi
Jogos Olímpicos: Ato Executivo Conjunto estabelece ponto facultativo de Serviços
Extrajudiciais em nove comarcas
Comitê Gestor do TJRJ ouve demandas de magistrados e servidores em Caxias
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Obrigação de pagar pensão não passa automaticamente dos pais para os avós
Rejeitado trancamento de ação penal por importação de sementes de maconha

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Iniciativa do Judiciário fluminense pretende melhorar acolhimento de idosos

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
MEIO AMBIENTE - JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

A finalidade da referida página é a de divulgar uma coletânea de Julgados do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema MEIO
AMBIENTE.
O acesso aos julgados pode ser realizado por meio de 2 (dois) índices: o
analítico ou o remissivo. Foram acrescentados 2 temas do Supremo Tribunal
Federal, a seguir elencados.
Além disso, pode-se acessar a íntegra dos Recursos das diversas Unidades da
Federação.
Clique abaixo e conheça o entendimento dos Tribunais Superiores sobre os
novos temas:
1. Acidente de trabalho provocador do dano ambiental de grande
dimensão - vazamento de 4 milhões de óleo
2. Possível dano ambiental. Responsabilidade intergeracional do Estado
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0480866-39.2011.8.19.0001 - Rel. Des. Antônio Carlos Nascimento Amado – j.
31/05/2016 – p. 09/06/2016
Fonte: Gab. Terceira Câmara Criminal

•

0000837-19.2014.8.19.0080 - Rel. Des. Maria Regina Fonseca Nova Alves - j.
12/07/20160 - p. 25/07/2016
Fonte: Gab. Décima Quinta Câmara Cível

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

Boletim do Serviço de Difusão no 127

Divulgado em 22-07-2016

Comunicado

Comunicamos que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou
inconstitucional a Lei 5.934/2011, do Estado do Rio de Janeiro. A Lei estadual
permitia o acúmulo das franquias de minutos mensais ofertados pelas operadoras
de telefonia e a utilização dos minutos remanescentes de um mês para o outro.

A decisão foi tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4649, por
unanimidade.

Saiba mais...
Fonte: Processo nº 2016-117060

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.819, de 21 de julho de 2016 - Altera o Decreto nº 6.944, de 21
de agosto de 2009, que estabelece medidas organizacionais para o aprimoramento
da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dispõe sobre
normas gerais relativas a concursos públicos, organiza sob a forma de sistema as
atividades de organização e inovação institucional do Governo federal.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•
•

Museu da Justiça inaugura exposições fotográficas 'Rocinha' e 'Liberdade'
Acordo de cooperação vai facilitar acesso da população do estado a documentos
básicos
Em evento na Biblioteca do TJRJ, desembargadora analisa o papel da mulher no
Direito
Corregedoria inaugura salas de trabalho à distância nos Fóruns de Niterói e da
Região Oceânica
TJRJ vai promover Semana de Valorização da Primeira Infância
Jogos Olímpicos: magistrados do TJRJ fazem reunião de planejamento
Emerj inaugura dois retratos de magistradas na galeria de professoras eméritas
Juiz revoga condenação de passageira por suposta fraude processual

•
•

Justiça do Rio vai selar união de 68 casais de bombeiros nesta sexta-feira
Presidente do TJRJ recebe presidente da Câmara dos Deputados
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Rejeitado trancamento de ação penal por importação de sementes de maconha
Municípios são responsáveis pela regularização de lotes em espaços urbanos

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Sistema de Justiça une esforços contra o trabalho infantil

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Novos Enunciados –Teses Vinculantes – Aviso TJ 15/2015

Enunciados nº 85, 86 e 87 - aprovados em sessão do E. Órgão Especial em 11 e 18
de julho de 2016.
Publicação Diário da Justiça Eletrônico - DJERJ 21/07/2016

85. "Compete a Câmara Cível não especializada, o julgamento de recurso que
verse sobre exclusão de pessoa jurídica de Direito Público da relação processual”.
Referência: Conflito de Competência nº 0016113-68.2016.8.19.0000. Julgamento
em 11/07/2016. Relator: Des. José Carlos Maldonado de Carvalho
86. "Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis especializadas os conflitos
de competência entre juízos, suscitados em ações de cobrança propostas por
empreiteiro, que seja profissional autônomo ou empresário individual, em face do
dono da obra, bem como os recursos interpostos em tais demandas",
Referência: Conflito de Competência nº 0024998-08.2015.8.19.0000. Julgamento
em 11/07/2016. Relator: Des. Fernando Foch

87. “Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis especializadas as demandas
de responsabilidade civil propostas por morador de entorno de parque industrial, em
razão de danos decorrentes de poluição ambiental por este causados, em face de
sociedade empresarial que o explore.”
Referência: Conflito de Competência nº 0026621-10.2015.8.19.0000. Aprovação na
sessão de julgamento de 18/07/2016. Relator: Des. Fernando Foch

Os Conflitos de Competência - Aviso TJ 15/2015 podem ser visualizados na página
Conflitos de Competência - Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis especializadas em
Direito do Consumidor no Banco do Conhecimento.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0049284-33.2004.8.19.0001 - Des. rel. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 18/07/2016
- p. 20/07/2016

•

0066246-85.2014.8.19.0000 - Rel. Des. Antônio Eduardo F. Duarte - j. 25/02/2016 p. 03/03/2016
Fonte: EJURIS

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

Lei Federal nº 13.315 de 20 de julho de 2016 - Altera as Leis nos 12.249, de 11 de
junho de 2010, 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e 9.481, de 13 de agosto de 1997,
para dispor sobre a incidência do imposto de renda retido na fonte sobre remessas
ao exterior de valores destinados à cobertura de gastos pessoais, à promoção de
produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros e de rendimentos provenientes
de aposentadoria e pensão.

•

Decreto Federal nº 8.816, de 20 de julho de 2016 - Regulamenta a Lei nº 13.284,
de 10 de maio de 2016, para dispor sobre a reserva de assentos para pessoas com
deficiência e pessoas com mobilidade reduzida.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•

Desembargadora Maria Angélica Guedes é homenageada na Alerj com Medalha
Tiradentes
Artigo: 'Fé', por desembargador Peterson Barroso Simão
TJ do Rio encerra atividades do primeiro semestre do projeto Estudar para
Qualificar
Juiz determina que Banco do Nordeste devolva R$ 67 milhões ao Grupo Oi
TJRJ nega recurso e mantém sentença de levar casal a júri popular
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Sancionada lei que atualiza plano de cargos e salários dos servidores do Judiciário
STF adota medidas para acelerar a prestação jurisdicional e diminuir acervo
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

Coerdeiro pode ajuizar ação para defender patrimônio deixado pelo falecido
Denunciado por crime de injúria racial não consegue trancar ação no STJ
Acórdãos esclarecem equiparação de benefícios previdenciários com salário
mínimo
Contracautela deve ser garantida em casos de sustação de títulos

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Reclamações STJ –Turmas Recursais

Comunicamos a atualização da página que trata de controvérsias envolvendo
Acórdãos das Turmas Recursais e a Jurisprudência do STJ, em Jurisprudência
no Banco do Conhecimento, com a inclusão da RECLAMAÇÃO 9332/MG
(2012/0141951-0), em atendimento aos autos do processo administrativo n. 201606645, conforme quadro que segue. Cabe ressaltar que sua ordenação é pela
Unidade da Federação / Número da Reclamação. Acesse a página no Banco do
Conhecimento em Jurisprudência.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0189098-84.2009.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Matos – j. 19/07/2016 – p.
21/07/2016.
Fonte: Gab. Décima Quinta Câmara Cível

•

0349855-47.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira - j.
13/07/2016 - p. 19/07/2016

•

0034626-89.2015.8.19.0042 - Rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho – j. 13/07/2016
- p.15/07/2016
Fonte: EJURIS

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

Emenda Constitucional Estadual nº 67, de 19 de julho de 2016* - Acrescenta dois
parágrafos ao artigo 2º da Emenda Constitucional nº 58/2014 que “altera o inciso
XIII do artigo 77 da Constituição do estado do Rio de Janeiro, dispondo sobre o
limite único de remuneração".
*Caso ocorra algum problema no link, a íntegra da Legislação poderá ser
consultada no arquivo anexo
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•

Meninas de Guarus: Justiça nega habeas corpus de ex-vereador de Campos
Justiça mantém multa para motorista que trafegar por faixas exclusivas nas
Olimpíadas
Pianista americano Mark Damish faz sua estreia no Brasil no 'Música no Palácio'
Urca Bossa Jazz lança clipe de animação em debate no CCPJ
Deape realiza palestra para famílias e professores na Barra da Tijuca
TJRJ suspende decisão e libera uso do WhatsApp
TJRJ mantém absolvição de condutor no acidente do Bonde de Santa Teresa
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ministro nega liberdade a produtora de moda acusada de sequestro e tortura
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Denunciado por crime de injúria racial não consegue trancar ação no STJ
Negada nomeação de candidatas aprovadas em concurso fora do número de vagas
Adulteração de medidor de energia é furto mediante fraude, não estelionato

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Corregedoria: nova regra assegura respeito ao desejo de autor de testamento

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

MEIO AMBIENTE - JULGADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

A finalidade da referida página é a de divulgar uma coletânea de Julgados do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema MEIO
AMBIENTE.
O acesso aos julgados pode ser realizado por meio de 2 (dois) índices: o analítico
ou o remissivo. Foram acrescentados 6 temas do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, a seguir elencados. Além disso, pode-se acessar a íntegra dos Recursos das
diversas Unidades da Federação.
Clique abaixo e conheça o entendimento dos Tribunais Superiores sobre os novos
temas:
1. Contaminação ambiental. Ciência inequívoca de que a doença decorreu da
poluição
2. Importação de pneus usados
3. Manutenção em cativeiro de pássaros silvestres sem autorização dos órgãos
ambientais
4. Recuperação de área degradada. Cumulação com obrigação de indenizar em
pecúnia
5. Proteção ao meio ambiente. Poder público omisso
6. Transporte de madeira sem cobertura de ATPF

Navegue na página do Banco do Conhecimento em Jurisprudência / Julgados STJ
e STF - Meio Ambiente
Envie sugestões, elogios e reclamações para o aprimoramento da nossa
Página: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*

JULGADOS INDICADOS*
•

0010498-97.2016.8.19.0000 - Des. Rel. Helda Lima Meireles – j. 30/05/2016 – p.
07/06/2016

•

0065266-41.2014.8.19.0000 - Rel. Des. Jessé Torres – j. 22/02/2016 – p.
25/02/2016
Fonte: EJURIS

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foram publicados hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 18, onde foi selecionado, dentre outros,
julgado relativo à morte de animal por queda de fio de alta tensão, bem como
o Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 06, onde foi selecionado,
dentre outros, julgado relativo à perda de evento por atraso de voo.
Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR

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

Lei Estadual nº 7402, de 19 de julho de 2016 - Determina que pessoas feridas em
acidentes de trânsito sejam levadas, pelo Corpo de Bombeiros, para hospitais
conveniados aos seus planos de saúde.

•

Lei Estadual nº 7401, de 19 de julho de 2016 - Dispõe sobre a garantia de
acessibilidade para os deficientes visuais e pessoas com baixa visão na forma que
menciona.

•

Lei Estadual nº 7400, de 19 de julho de 2016 - Isenta as instalações sedes de
eventos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 da obrigação de manterem
depósito para guarda de armas, instituída na forma da lei nº 3.716, de 26 de
novembro de 2001.

•

Lei Estadual nº 7399, de 19 de julho de 2016 - Suspende, por tempo determinado,
direitos de uso e o acesso gratuito ao Maracanã.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jogos Olímpicos: CGJ reúne notários e registradores sobre funcionamento dos
Serviços Extrajudiciais
TJRJ suspende prazos processuais nesta terça, dia 19
Justiça do Rio ordena bloqueio do WhatsApp em todo o país
Magistrados e chefes de serventia poderão consultar sistema de lotação de
servidores
Juiz Sérgio Luiz Ribeiro de Souza recebe Medalha Tiradentes da Alerj
Museu da Justiça lança livro sobre adoção com exposição e debate
Magistrados e chefes de serventia poderão consultar sistema de lotação de
servidores
'Café com Conhecimento' recebe desembargadora Ivone Caetano para falar sobre
o preconceito, a mulher e o Direito’
Justiça decreta prisão temporária de acusado de matar mulher a facadas
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•

Presidente do STF determina restabelecimento imediato dos serviços do WhatsApp
Decisão do STF preserva recursos do RJ para segurança nas Olimpíadas
Quebra de sigilo por CPI não pode ter fundamentos genéricos
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

União não deve indenizar posseiro por construção no Jardim Botânico do Rio
Locatário é indenizado porque imóvel foi vendido a terceiro no prazo de preferência
Afastada responsabilidade de plano de saúde por assassinato em hospital
Contexto de evolução do crime deve ser considerado na análise de redução de pena

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Pesquisa Selecionada

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

Direito Constitucional

Remédios Constitucionais

Habeas Corpus: Matéria Cível

Mandado de Injunção

Mandado de Segurança Coletivo

Mandado de Segurança

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento
→ Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0010991-74.2016.8.19.0000 - Rel. Des. Gabriel Zefiro – j. 02/05/2016 – p.
10/05/2016
Fonte: Órgão Especial

•

0009191-54.2013.8.19.0052 - Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 29/06/2016 – p.
01/07/2016
Fonte: DGCOM/DECCO/DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Comunicado
Conforme determinado no processo administrativo nº 2016-113021, comunicamos
que, a partir de 14 de agosto, funcionará o novo protocolo de legalização de
documentos brasileiros destinados a produzir efeitos no exterior, nos países
signatários da Convenção da Apostila da Haia (Convenção sobre a Eliminação da
Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros).
A Resolução n. 228/2016, do Conselho Nacional de Justiça, regulamenta a
aplicação da Convenção, destacando-se o artigo que estabelece as autoridades
competentes para a aposição de apostila nos documentos e o que institui o Sistema
Eletrônico de Informações e Apostilamento (SEI Apostila) como meio único para
emissão de apostilas em território nacional.
O inteiro teor da Resolução 228/2016 pode ser consultado por meio do link ou do
arquivo anexo.
Clique aqui para mais informações.
Fonte: processo nº 2016-113021

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.808, de 15 de julho de 2016 - Estabelece regras especiais
para concessão de diárias para servidores e militares em decorrência dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.

•

Lei Estadual nº 7394, de 15 de julho de 2006* - altera a Lei nº 6590, de 18 de
novembro de 2013, que obriga os bares, lanchonetes, restaurantes e
estabelecimentos similares, bem como cantinas e quiosques, que funcionam dentro
das escolas da rede particular de ensino, a divulgarem as informações que
menciona - referentes à presença e à discriminação de quantidades em suas
tabelas nutricionais dos alimentos comercializados em seus estabelecimentos.

•

Lei Estadual nº 7393, de 15 de julho de 2016* - obriga as instituições bancárias,
que recebem, com exclusividade, taxas, tributos e impostos estaduais, a
imprimirem as guias de recolhimento para os clientes, no ato do pagamento.

•

Lei Estadual nº 7392, de 15 de julho de 2016* - obriga as empresas seguradoras a
informarem ao consumidor, o motivo que justifique a recusa de sua proposta de
contrato de seguro ou sua renovação.

•

Lei Estadual nº 7391, de 15 de julho de 2016*- modifica a Lei nº 3189 de 22 de
fevereiro de 1999 que institui o Fundo Único de Previdência Social do rio de janeiro
e dá outras providências.

•

Lei Estadual nº 7390, de 15 de julho de 2016* - altera o art. 1º e o art. 2º da lei nº
2.796, de 17 de outubro de 1997, dispondo sobre o ingresso gratuito em museus e
casas de cultura de propriedade do estado do Rio de Janeiro aos idosos, assim
consideradas as pessoas maiores de sessenta anos.

•

Lei Estadual nº 7389, de 15 de julho de 2016* - dispõe sobre a instalação de
terminais eletrônicos de consulta de preços nos supermercados e hipermercados
situados no âmbito do estado do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7388, de 15 de julho de 2016*- dispõe sobre a criação do programa
de banco de remédios doados no âmbito do estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências.
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magistrada do TJRJ participa da 120ª Jornada Itinerante Fluvial no Amapá
Corregedora do CNJ alerta para fraudes em processos nos Juizados Especiais do
TJRJ
Justiça Itinerante do TJRJ vai promover parceria para regularização fundiária
Recém-nascidos do estado do Rio são os primeiros a receber certidão de
nascimento com RG e CPF
Justiça lança projetos para aprimorar fiscalização de abrigos de idosos
Grupo Antifraude do TJRJ identifica processos com comprovantes de residência
adulterados
Amizade e companheirismo unem 143 casais no Casamento Comunitário do TJRJ
Presidente do TJRJ comemora aniversário da Justiça Itinerante: 'levamos justiça e
informação a quem precisa'
TJRJ promove Circuito Cultural na Fortaleza de Santa Cruz
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Segunda Turma nega indenização por demora em convocação de concurso
CNJ padroniza procedimentos para julgamentos de repetitivos

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

CNJ discute introdução de aplicativo no Processo Judicial Eletrônico
Plenário Virtual aprova cinco enunciados administrativos

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0000967-80.2012.8.19.0079 - Des. Rel. Henrique Carlos de Andrade Figueira – j.
05/07/2016 – p. 14/07/2016
Fonte: Gab. Quinta Câmara Cível

•

0011280-07.2016.8.19.0000 - Rel. Des. Helda Lima Meireles – j. 30/05/2016 – p.
07/06/2016
Fonte: Órgão Especial

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

Lei Federal nº 13.313 de 14 de julho de 2016 - Altera as Leis nos 10.820, de 17 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações
em folha de pagamento; 12.712, de 30 de agosto de 2012; 8.374, de 30 de
dezembro de 1991, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por embarcações ou por sua carga; e 13.259, de 16 de março de 2016,
para dispor sobre a dação em pagamento de bens imóveis como forma de extinção
do crédito tributário inscrito em dívida ativa da União.

•

Medida Provisória nº 741, de 14 de julho de 2016 - Altera a Lei nº 10.260, de 12 de
julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino
Superior.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•

Direito ao esquecimento entra em discussão em ciclo de debates no TJRJ
Empresas de ônibus são condenadas por danos a passageiros
Caso Oi: Anatel terá de aprovar mudança de controle
Jogos Olímpicos: Justiça terá sete postos de atendimento à população
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Mantida decisão do TRF-1 que garante fornecimento de fraldas a pessoas com
deficiência
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Sexta Turma cassa decisão que revogou concessão de indulto

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Senado aprova em primeiro turno projeto que regulamenta audiências de custódia
___________________________________________________________________

•

Resolução 236, de 13 de julho de 2016 - Regulamenta, no âmbito do Poder
Judiciário, procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, na
forma preconizada pelo art. 882, § 1º, do novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015).

•

Resolução 235, de 13 de julho de 2016 - Dispõe sobre a padronização de
procedimentos administrativos decorrentes de julgamentos de repercussão geral,
de casos repetitivos e de incidente de assunção de competência previstos na Lei
13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), no Superior Tribunal
de Justiça, no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Superior do Trabalho, no
Superior Tribunal Militar, nos Tribunais Regionais Federais, nos Tribunais
Regionais do Trabalho e nos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal,
e dá outras providências.

•

Resolução 234, de 13 de julho de 2016 - Institui o Diário de Justiça Eletrônico
Nacional (DJEN), a Plataforma de Comunicações Processuais (Domicílio
Eletrônico) e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário, para os efeitos da Lei
13.105, de 16 de março de 2015 e dá outras providências.

•

Resolução 233, de 13 de julho de 2016 - Dispõe sobre a criação de cadastro de
profissionais e órgãos técnicos ou científicos no âmbito da Justiça de primeiro e
segundo graus

•

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 - Fixa os valores dos honorários a serem
pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos
do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015.

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Pesquisa Selecionada

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Administrativo, nos respectivos temas.
• Direito Administrativo
Servidores Públicos
Concurso Público - Nomeação Tardia

Responsabilidade Civil do Estado
Responsabilidade Civil do Estado por Prisão Ilegal
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento
→ Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0294870-94.2013.6.19.0001 - Rel. Des. Regina Lucia Passos - j. 13/07/2016 - p.
15/07/2016
Fonte: Gab. Des. Regina Lúcia Passos

•

0002267-47.2015.8.19.0055 - Rel. Des. Marcus Basílio - j. 12/07/2016 - p.
14/07/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 14-07-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•

Comitê se reúne com servidores e magistrados em Duque de Caxias no próximo
dia 22

•
•
•
•
•
•
•
•

Anunciada comissão que vai atuar no LIX Concurso para atividades notariais e
registrais
Juíza promove arrecadação de doações para abrigos de Duque de Caxias
TJRJ lança Mapa Interativo da Rede de Atendimento à Infância e Juventude
Justiça aceita denúncia do MP contra 14 acusados da queda da ciclovia Tim Maia
Estado do Rio é o primeiro a emitir certidão de nascimento com RG e CPF
Justiça nega pedido da Prefeitura do Rio de descumprir calendário de climatização
de ônibus
Justiça Itinerante completa 12 anos com encontro e debates
Jornalistas devem se familiarizar com Judiciário, afirma desembargador em
seminário
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

STF aprovou três novas súmulas vinculantes no primeiro semestre de 2016
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Guarda compartilhada de menor é negada em caso de desentendimento dos pais
Decisão possibilita juntada de documentos para correto cumprimento de sentença
Profissionais de registro público podem responder por danos a terceiros

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Estatísticas – 1ª Vice-Presidência

As Estatísticas de Distribuição de processos do quantitativo de Digitalização,
Indexação, Autuação, Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal
Eletrônico, bem como os quadros Comparativos de Distribuições, encontram-se
disponibilizados no portal do TJERJ em Institucional/ Vice-Presidências. São
atualizados mensalmente e elaborados pela Equipe da Divisão de Distribuição do
Departamento de Autuação e Distribuição Cível da Primeira Vice-Presidência.
Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência e visualize a atualização
para o mês de Junho de 2016.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0000079-16.2009.8.19.0080 - Des. Rel. Fernando Antônio de Almeida - j.
24/05/2016 - p. 13/07/2016

•

0221049-96.2009.8.19.0001 - Des. Relatora Cristina Tereza Gaulia - j. 22/06/2016 –
P. 27/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 13-07-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.312, de 12 de julho de 2016 - Altera a Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico,
para tornar obrigatória a medição individualizada do consumo hídrico nas novas
edificações condominiais.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•

Sucesso de público, Feira Orgânica retorna ao TJRJ nesta quinta-feira
TJRJ mantém funcionamento da CPI das Olimpíadas
"Direito ao Esquecimento" é tema de debate no TJRJ
'Justiça e Informação Pública': oficina para jornalistas defende aproximação do
Judiciário com a imprensa
Debate sobre cultura do estupro aponta necessidade de mudanças na sociedade e
nas instituições públicas
Juíza auxiliar da CGJ conhece experiência do Selo Digital do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Cassada decisão que condicionava publicação de fotos em revista à autorização do
Judiciário
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Mantida sentença que obriga prefeitura do Rio a adaptar ônibus para deficientes
MPs Federal e estadual só podem atuar em litisconsórcio em ação com razão
específica
Armazém terá de devolver ao BB 438 mil quilos de arroz sumidos do galpão

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•

Habilitados em concurso só podem ser aproveitados no estado da aprovação
Concurso da Magistratura deve conter listas distintas para candidatos cotistas

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa Selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Processual Civil.
•

Direito Processual Civil
Custas e Taxas Judiciárias
Pagamento de Custas ao Final

Execução
Arresto On-Line
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento
→ Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0001316-54.2014.8.19.0066 - Des. rel. Carlos Eduardo Roboredo - j. 05/07/2016 p. 12/07/2016
Fonte: EJURIS

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 17, onde foi selecionado, dentre outros,
julgado relativo à reprovação de candidato em exame social por estreito laço de
afeto com usuário de droga.
Fonte: DGCOM-DECCO-DIJUR

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 12-07-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.311, de 11 de julho de 2016 - Institui, nos termos do caput do art.
182 da Constituição Federal, normas gerais para a ocupação e utilização de área
pública urbana por equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer, feira e banca de
venda de jornais e de revistas.

•

Lei Estadual nº 7327, de 11 de julho de 2016 - Dispõe assegurar, através do
sistema único de saúde, no âmbito do estado do rio de janeiro, o acesso dos
diabéticos ao teste de anticorpos antiga para identificação do tipo específico de
diabetes.

•

Lei Estadual nº 7328, de 11 de julho 2016 - Altera a Lei 4946, de 20 de dezembro
de 2006, que dispõe sobre a obrigatoriedade da utilização de lacres de segurança
nas embalagens dos produtos fabricados pela indústria de cosméticos que são
comercializados no Estado do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7329, de 11 de julho 2016 - Institui, no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro, a Lei de Diretrizes para a Promoção da Acessibilidade das Pessoas com
Deficiência e Mobilidade reduzida e dá outras providências.
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•

Grupo de pesquisa em gênero, raça e etnia será inaugurado hoje na Emerj
TJRJ mantém lei que conscientiza sobre holocausto
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Afastada prisão preventiva decretada com base na gravidade genérica de crime
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Compensação de débitos com precatórios vencidos somente é possível com lei
Questões de direito civil e penal nos novos enunciados de Súmulas Anotadas
Negado recurso a ex-diretor que teria pirateado jogos on-line da própria empresa

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ e MRE apresentam SEI Apostila para comunidade estrangeira

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Enunciados - Por Assunto

A página agrupa em tabela os Atos Oficiais do PJERJ sobre Enunciados
classificados quanto a um determinado assunto. Assim, para cada assunto, o
usuário tem uma busca por palavras na íntegra dos respectivos Enunciados.
Ressaltamos a atualização do tema Conflito de Competência - Câmaras Cíveis e
Câmaras Cíveis especializadas em Direito do Consumidor (eficácia vinculante),
com a última publicação do Aviso 15/2015, em 21/06/2016, no Diário da Justiça
Eletrônico. O referido Aviso representa a síntese dos julgamentos realizados nos
conflitos de Competência entre Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis Especializadas,
com eficácia vinculante, cujas deliberações são de observância obrigatória para
todos os órgãos do tribunal.

A íntegra do Aviso 15/2015 pode ser visualizada, também, logo após o tópico
Jurisprudência.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0386115-26.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 11/05/2016 – p.
13/05/2016
Fonte: DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 11-07-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•

Medidas da Corregedoria reduzem o número de mandados judicias em atraso
Museu da Justiça promove nova edição do curso 'Práticas em PNL'
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Presidente do STF concede prisão domiciliar a idoso com enfermidade grave
“Infração antecedente” à lavagem de dinheiro deve estar tipificada na época do fato
criminoso
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

STJ avalia reponsabilidade de banco por cheque sem fundos de correntista
Existência de filho brasileiro justifica a não expulsão de estrangeiro
Dever de reflorestar área de reserva é transferido ao adquirente do imóvel

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.

Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.

Clique aqui para visualizar as atualizações 2016

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

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0014058-47.2016.8.19.0000 - Des. Rel. Antônio Iloízio Barros Bastos - j.
06/07/2016 - p. 08/07/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 08-07-2016

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•

NUPEMEC entrega certificados de mediação e apresenta novos enunciados
TJ do Rio suspende prazos e atividades no Fórum de Itatiaia
Ciclo de debate do TJRJ discute liberdade de expressão nas redes sociais
Distribuição eletrônica já é duas vezes maior que a de processos físicos
Unidade Lucinha Araújo é inaugurada na Tijuca para receber crianças e adolescentes
do abrigo Ayrton Senna
Justiça determina retorno de casal acusado de esfaquear médico para prisão
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ministro nega seguimento a MS de juízes do Amapá contra decisão do CNJ sobre
auxílio-moradia
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Avô não é obrigado sempre a pagar pensão aos netos em caso de morte do pai
Ratificada alienação de imóvel por empresa em processo de recuperação judicial
DPVAT não terá que pagar duplamente indenização por morte

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Tribunais devem observar costumes locais antes de regulamentar vestimentas

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
PESQUISA SELECIONADA
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito de Família.

Direito de Família
União Estável
Reconhecimento de União Estável - Pessoa casada
Proteção da Pessoa dos Filhos
Alienação Parental
Adoção
Adoção - Maior de Idade

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento
→ Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0071643-91.2015.8.19.0000 - Rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro – j. 05/07/2016
– p. 07/07/2016
Fonte: Décima Quinta Câmara Cível

•

0027182-87.2016.8.19.0000 - Rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho – j. 05/07/2016
– p. 07/07/2016
Fonte: Gab. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho

•

0448651-73.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 11/05/2016 – p.
13/05/2016
Fonte: DGCOM/DECCO/DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 07-07-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.308, de 06/07/2016 - Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de
2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, determinando
a manutenção preventiva das redes de drenagem pluvial.

•

Lei Federal nº 13.307, de 06/07/2016 - Dispõe sobre a forma de divulgação das
atividades, bens ou serviços resultantes de projetos esportivos, paraesportivos e
culturais e de produções audiovisuais e artísticas.

•

Medida Provisória Federal nº 737, de 06/07/2016 - Altera a Lei nº 11.473, de 10 de
maio de 2007, que dispõe sobre a cooperação federativa no âmbito da segurança.

•

Decreto Federal nº 8.803, de 06/07/2016 - Delega competência ao Ministro de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República para autorizar o
funcionamento no País de sociedade estrangeira, suas alterações estatutárias ou

contratuais, sua
funcionamento.

nacionalização

e

a

cassação

de

autorização

de

seu

Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•
•

TJRJ promove campanha de doação de agasalhos para internos de unidades
socioeducativas e prisionais
Audiência Pública da Corregedoria faz sorteio de vacâncias para Serviços
Extrajudiciais de Petrópolis
TJRJ nos Jogos Olímpicos: servidores que conduzirão tocha recebem homenagem
Justiça mantém interdição do Barra Music
TJRJ nega recurso contra mudanças nas linhas de ônibus do Rio
Juíza interdita Abrigo Solidariedade em Belford Roxo
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Jurisprudência em Teses aborda regime militar e responsabilidade do Estado
Guarda compartilhada de filhos está sujeita também a fatores geográficos
Mantida condenação de distribuidora de veículo por uso indevido da marca Insufilm

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•
•
•

Candidato habilitado à promoção tem direito à avaliação fundamentada
Existência de filhos emancipados não impede divórcio extrajudicial
Ratificada liminar que ampliou licença-paternidade para magistrados e servidores

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Banco de Sentenças
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.
São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de
instrumento de pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes
aos magistrados e à comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e
agilizando a prestação jurisdicional.

Excelentíssimos Magistrados,

Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco
do Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0273964-88.2010.8.19.0001 - Des. rel. Fernando Antônio de Almeida - j. 14/06/2016
- p.06/07/2016
Fonte: EJURIS

•

0380830-23.2010.8.19.0001 - Des. Rel. Gilberto Guarino – j. 11/05/2016 – p.
13/05/2016
Fonte: DGCOM/DECCO/DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 06-07-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Emenda Constitucional Estadual nº 66, de 06 de julho de 2016 - Acrescenta o artigo
11-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJRJ*
•
•
•
•
•

TJ do Rio cria mais uma vara de família em São Gonçalo
Banco do Conhecimento: instrumento de pesquisa à disposição da comunidade
jurídica
Justiça afasta conselheiros tutelares acusados de negociação de crianças
Corregedoria autoriza a instalação da 52ª Unidade Interligada em maternidade na
Zona Oeste
Ministro Luis Felipe Salomão fala sobre mediação e cartórios extrajudiciais em
palestra na Corregedoria
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Liminar suspende decisão do CNJ por ausência de garantias do devido processo
legal
Cassada decisão que considera inconstitucional coleta de dados genéticos de
condenados por crimes graves contra pessoa
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

Ex-proprietário terá lucros cessantes por atraso no recebimento após venda
Publicação do STJ destaca assistência de plano de saúde a recém-nascidos
Homologação de concurso não significa perda do direito de questionar edital
Ausência de averbação da hipoteca não significa nulidade de penhora

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

Tribunais desenvolvem projetos contra violência doméstica em escolas

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Processual Civil.
•

Direito Processual Civil

Competência
Dano Moral em Decorrência da Relação de Trabalho – Competência
Jazigo Perpétuo, Partilha e Competência
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento
→ Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0065479-81.2013.8.19.0000 – Des. rel. Marcos Alcino de Azevedo Torres - j.
15/02/2016 - p. 05/07/2016
Fonte: EJURIS

•

0296993-02.2012.8.19.0001 – Des. rel. Gilberto Guarino – j. 11/05/2016 – p.
13/05/2016
Fonte: DGCOM/DECCO/DICAC

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 16, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos a ausência de comprovação (motivação) no processo
administrativo de demissão por infração disciplinar de fiscal de transporte público,
em decorrência de concessão de entrevista, com reintegração no cargo e execução
dos títulos, ocorrendo esvaziamento do patrimônio, face à doação a filho,
falecimento do executado, inclusão no polo passivo do herdeiro, sistemática
adotada pelo Novo Código de Processo Civil.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 05-07-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.306, de 04 de julho de 2016 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de fixar em cinco anos a
idade máxima para o atendimento na educação infantil.

•

Lei Federal nº 13.305, de 04 de julho de 2016 - Acrescenta art. 19-A ao Decreto-Lei
nº 986, de 21 de outubro de 1969, que “institui normas básicas sobre alimentos”,
para dispor sobre a rotulagem de alimentos que contenham lactose.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJRJ*

•
•
•
•
•
•
•

Ciclo de palestras no TJRJ vai debater o Direito no âmbito das redes sociais
Juízes aprovam 19 enunciados no Encontro de Juizados e Turmas Recursais
Cíveis
“Chá de Emoções” da 4ª Vara da Infância debate nesta terça trabalho com jovens e
familiares
PMs acusados de morte de jovens em Costa Barros são interrogados
Corregedoria encerra primeiro curso de pós-graduação em Direito Notarial e
Registral para servidores
Prefeitura do Rio não poderá aumentar valor do pedágio da Linha Amarela
Comarca de Itaperuna discute com entidades convênios para penas e medidas
alternativas
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Concedida liminar em HC por violação ao princípio da presunção de inocência
Questionada cobrança de taxas em certidões do Ministério Público do RJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Terceira Turma mantém nulidade de registro da marca Megamass
Destaques da Lei de Drogas na nova edição da Jurisprudência em Teses
Afastada extinção de processo por abandono do autor da ação

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

NOTÍCIAS CNJ*

•

CNJ informa sobre mudança de horário de atendimento em julho

Fonte: Agência CNJ de Notícias

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Visualize e localize os atos publicados em Junho de 2016.
ATO EXECUTIVO TJ N. 83/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 76/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 75/2016

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0010065-93.2016.8.19.0000 – Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto - j.
30/06/2016 - p. 04/07/2016

•

0000316-31.2014.8.19.0062 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 11/05/2016 – p.
14/05/2016
Fonte: DGCOM/DECCO/DICAC

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

Divulgado em 04-07-2016

•

Lei Estadual nº 7323, de 30 de junho 2016 - Dispõe sobre a gratuidade na emissão
da primeira emissão da carteira de identidade e dá outras providências.

•

Lei Estadual nº 7324, de 30 de junho 2016 - Dispõe sobre a instalação de câmeras
de segurança nos depósitos de armamentos da Polícia Militar, da Polícia Civil, do
Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do
Rio de Janeiro.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

CCPJ-Rio: Música no Palácio apresenta os concertos do Promus-UFRJ
Ônibus do Projeto Violeta participa do 'Dia C' na Tijuca
Alunos do Município participam do Projeto Uni-Duni-Tê
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Recesso forense suspende prazos processuais do STF de 4 a 29 de julho
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Gratificação genérica de desempenho a servidor ativo vale para aposentado
Corte Especial aprova nova súmula sobre ratificação de recurso especial

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Administrativo.

•

Direito Administrativo
Responsabilidade Civil do Estado
Disparo de Arma de Fogo por Policial
Erro Médico
Queda em Via Pública
Responsabilidade Civil do Estado por Despesas Médica em Hospital Particular

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento
→ Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0308199-18.2009.8.19.0001 – Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto – j.
28/06/2016 – p. 30/06/2016.
Fonte: Décima Quinta Câmara Cível

•

0020174-69.2016.8.19.0000 – Rel. Des.(a) Flávia Romano de Resende - j.
29/06/2016 - p.01/07/2016.
Fonte: EJURIS

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

Divulgado em 01-07-2016

•

Lei Federal nº 13.303 de 30/06/2016 - Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Mensagem de veto
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justiça determina arresto para custear tratamento de bebê de sete meses
Comitê Gestor do TJRJ avalia propostas e apresenta orientações a magistrados e
servidores
Policiais do TJRJ prendem homens armados suspeitos de assaltar ônibus
Ação social no Fórum de Santa Cruz garante rapidez em documentação e registro
civil
Museu da Justiça recebe visita de futuros guias de turismo
Estado do Rio terá de pagar aluguel social das famílias cadastradas
TJ do Rio abre inscrições para serviço voluntário
Justiça condena assassino de policial militar na Chacina da Baixada
TJRJ promove Casamento Comunitário com representantes da segurança pública
TJ do Rio convoca candidatos para provas de sentença no concurso da
magistratura
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Conselhos de profissão não podem fixar anuidade acima da previsão legal
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

É indevida cobrança de direitos autorais por música em festa junina escolar
Ministra suspende acordo entre órgãos públicos e Samarco para recuperação
ambiental

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Artigo Jurídico
Senhores Magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser
disponibilizado na página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento.
Clique Aqui e Navegue na página
Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0008130-23.2014.8.19.0021 - Relator: Des. Antônio Carlos dos Santos Bitencourt j. 22/06/2016 – p. 29/06/2016

•

0108623-10.2010.8.19.0001 - Relator: Des. Márcia Ferreira Alvarenga – j.
22/06/2016 – p. 29/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 30-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Medida Provisória Federal nº 736, de 29/06/2016 - Abre crédito extraordinário, em
favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, no valor de R$
2.900.000.000,00, para o fim que especifica.

•

Decreto Federal nº 8.794, de 29/06/2016 - Altera o Decreto nº 5.209, de 17 de
setembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, que
cria o Programa Bolsa Família, e o Decreto nº 7.492, de 2 de junho de 2011, que
institui o Plano Brasil Sem Miséria, e dá outras providências.

•

Decreto Federal nº 8.793, de 29/06/2016 - Fixa a Política Nacional de Inteligência.

•

Decreto Federal nº 8.792, de 29/06/2016 - Altera o Decreto nº 7.891, de 23 de
janeiro de 2013, que regulamenta a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para
dispor sobre os custos com prestação de serviços e o fornecimento de

equipamentos e materiais indispensáveis à realização dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Rio 2016.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

Caso Oi: uma decisão inédita na Justiça do país
Artigo: Águas que correm
Justiça do Rio determina suspensão de buscas e mandados na Maré no horário
noturno
Seminário debate produção de moda em comunidades
Ex-prefeito de Búzios é condenado por contratação de temporários
TJRJ defere pedido de recuperação judicial do Grupo Oi
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Plenário aprova súmula vinculante sobre regime prisional
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Ordem tributária e lotes urbanos entre os novos temas da Pesquisa Pronta
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo de
nº 0191587-50.2016.8.19.0001, que tramita no Juízo da 3ª Vara Empresarial da
Comarca da Capital.
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre prestadora de serviço no
ramo de transportes urbanos, sem autorização regulamentar para operar.

O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0026031-96.2016.8.19.0000 – Relator Des. Carlos Eduardo Freire Roboredo – j.
21/06/2016 – p. 28/06/2016

•

0014816-37.2009.8.19.0011 - Relator Des. Antônio Carlos dos Santos Bitencourt –
j. 09/06/2016 – p. 29/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 29-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

CCPJ-Rio promove leitura encenada de 'O Mercador de Veneza'
Grupo de Trabalho do novo CPC discute módulo do controle processual
Ministro Luis Felipe Salomão faz palestra sobre mediação no auditório da CGJ, dia
5 de julho

•
•

150 casais participam da 5ª edição do Casamento Comunitário do TJ do Rio
TJRJ vai promover debate sobre moda: cultura e indústria criativa
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

IR sobre abono de permanência só vale a partir do julgamento de repetitivo
Reconhecida a responsabilidade solidária em acidente que vitimou menor
Hacker acusado de fraudar contas bancárias seguirá em prisão preventiva
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Prevenções das Massas Falidas – 1ª Vice-Presidência
Atualização
Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massas Falidas
(Imagem abaixo). O quadro completo se encontra disponibilizado no Banco do
Conhecimento em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários
de Segunda Instância.

Navegue na página e acesse as demais Consultas disponibilizadas pela 1ª VicePresidência.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0014128-64.2016.9.18.0000 – rel. Des. Luiz Felipe Francisco, j. 23/06/16 e p.
28/06/16
Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 8, onde foram selecionados, dentre
outros, julgados relativos ao reconhecimento de acidente doméstico, com
absolvição, pela imputação de lesão corporal, declarada a inocorrência de violação
do dever de cuidado e porte compartilhado de arma de fogo, sufragada a não
caracterização do crime de mão própria.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 28-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.302 de 27/06/2016 - Reajusta a remuneração dos servidores do
Senado Federal e disciplina o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a
esses servidores. Mensagem de veto

•

Lei Federal nº 13.301, de 27/06/2016 - Dispõe sobre a adoção de medidas de
vigilância em saúde quando verificada situação de iminente perigo à saúde pública
pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e
do vírus da zika; e altera a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. Mensagem de
veto
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

Presidente do TJRJ: 'Campanha de Apadrinhamento estimula comportamento de
amor e solidariedade'
TJ do Rio divulga novas datas para o concurso da magistratura
Grupo de mediação do TJRJ vai verificar se há conflitos entre alunos nas escolas
estaduais
Justiça decreta prisão preventiva de Fat Family e mais quatro traficantes
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Ministro reafirma que CNJ não tem atribuição para interferir em decisão de natureza
jurisdicional
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Ingratidão do beneficiário pode tornar nula doação de imóvel feita por vítima
Devedor precisa provar inexistência de causa em ação que busca anular promissória

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
2º grau de jurisdição
Clique aqui e visualize as atualizações da Página – Informativo de Suspensão de
Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos, em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. A
página contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do PJERJ com informações
disponibilizadas desde 2005 tanto no 1º e no 2º grau de jurisdição.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial.
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0321726-95.2013.8.19.0001 - Relator Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt –
j. 22/06/2016 – p. 27/06/2016

•

0143392-78.2009.8.19.0001 - Relator Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j.
21/06/2016 – p. 27/06/2016
Fonte: EJURIS

•

0016065-12.2016.8.19.0000 – Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos – j. 21/06/2016
– p. 23/06/2016
Fonte: Quinta Câmara Cível

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 27-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•

CCPJ apresenta o Mercador de Veneza nesta segunda-feira, dia 27
Alunos de Ciep visitam o Museu da Justiça de Niterói
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Desrespeito ao direito de preferência enseja reparação mesmo sem registro do
contrato
Auditor independente não responde por fraude de funcionário da empresa auditada
Decisões reforçam veto do acúmulo de pensão por morte com benefícios
previdenciários
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Artigo Jurídico
Senhores Magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser
disponibilizado na página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento.
Clique Aqui e Navegue na página
Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0019064-03.2014.8.19.0001 – Rel. Des. Flávia Romano de Rezende - j. 22/06/2016
- p. 24/06/2016

•

0030050-48.2016.8.19.0000 – Rel. Des. Antônio Carlos Arrabida Paes - j. 22/06/2016
- p.24/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 24-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.300, de 23/06/2016 - Disciplina o processo e o julgamento dos
mandados de injunção individual e coletivo e dá outras providências.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construtora é condenada a devolver taxa indevida a cliente
Brigada de Incêndio faz treinamento no Fórum de Nilópolis
TJ do Rio faz campanha de apadrinhamento para juízes, servidores e prestadores
de serviço
Normas extrajudiciais da Consolidação Normativa são adequadas ao Novo CPC
VEP apoia e recomenda criação de hospital de campanha em Gericinó
Juízes criam Fórum Nacional para Proteção da Criança e do Adolescente
Tribunal de Justiça debate redes sociais, ética e justiça
Justiça determina reintegração de posse da Secretaria Estadual de Educação
Três envolvidos em estupro coletivo têm prisão preventiva decretada
Coletivo de poesia abre temporada de saraus no Antigo Palácio da Justiça

•
•

Justiça do Rio proíbe transporte de passageiros pelo aplicativo T81
Seção Comum Cível do TJRJ admite demanda repetitiva para casos de gratificação
de militares do Rio
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•

Crime de tráfico privilegiado de entorpecentes não tem natureza hedionda, decide
STF
Liminar garante liberdade a lavrador sem condições de pagar fiança
Ministro Lewandowski defende engajamento de juízes no enfrentamento à tortura

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•
•

Direitos autorais em festa junina e nova súmula foram destaques da Segunda Seção
Ministro revoga prisão preventiva decretada em formulário padronizado
Primeira Seção aprova três novas súmulas de interesse de trabalhadores
Entre novas súmulas da Terceira Seção, uma trata de crime de trânsito
Segunda Turma nega recurso do MP contra ex-governador de Santa Catarina
Determinado início da execução de pena de médico condenado por homicídio culposo
Quarta Turma nega recurso de empresa sobre construção de plataformas P-36, P38 e P-40

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito de Família.
•

Direito de Família

Alimentos

Exoneração de Alimentos - Filhos Maiores
Casamento
Dano Moral no Casamento
Guarda
Guarda de Menor aos Avós - Possibilidade/ Impossibilidade
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o disposto
nos Arts. 103, § 1º e 109 do Regimento Interno deste Tribunal.

Número do Processo
Datas de Julgamento e de
Publicação

0060122-57.2012.8.19.0000
j. 26/05/15 e p. 11/06/14

Relator

Assunto

Des. Cherubin Schwartz

Representação de
inconstitucionalidade. Criação
de cargo público.
Necessidade de lei.
Impossibilidade de decreto
dispor sobre a denominação
e atribuições. Não pode o
alcaide, através de decreto,
dispor sobre cargo público.
Apenas por lei formal é
possível a criação e as
atribuições e remuneração de
cargos públicos.
Inconstitucionalidade
reconhecida. Necessidade de
preservação da continuidade
administrativa. Modulação de
efeitos da declaração,
considerando o risco de
paralisia administrativa, o que
se insere nas hipóteses do

033535-42.2005.8.19.0000
j. 25/07/05 e p. 03/08/05

Des. Luiz Zveiter

artigo 27 da Lei n.º 9.868/99.
Procedência do pedido, para
declarar a
inconstitucionalidade parcial
do Decreto n.º 1, de 02 de
janeiro de 2008, do Município
de Valença, com efeitos ex
tunc.
Embargos conhecidos e
providos, para fixar os efeitos
da declaração de
inconstitucionalidade à contar
do trânsito em julgado da
presente decisão
Representação por
Inconstitucionalidade. Lei
Municipal nº 3.864/2004.
Constituição Estadual. Artigo
112, “D”. Processo
Legislativo. Proibição de
utilização ou instalação de
sinalização atrsvés de
dispositivos sonoros, bem
como imposição à Secretaria
de Urbanismo a fiscalização
do concernente ao disposto
em seu texto. Vício de
iniciativa reservada para as
leis que versem sobre a
estruturação e atribuições de
órgãos da administração
pública, em que se cria
atribuição para a Secretaria
Municipal de Urbanismo, ao
chefe do Poder Executivo,
como projeção específica do
Princípio da Separação dos
Poderes. A Lei Municipal nº
3.864/2004 alterando a
redação do artigo 2º da Lei nº
938/86, de iniciativa da
própria Câmara de
Vereadores, ao estabelecer a
obrigatoriedade de instalação
de sinalização visual
padronizada, e não mais
audiovisual, na entrada e
saída de garagens, bem
como de placas de
advertência dirigidas a
pedestres e motoristas e,
ainda, proibindo
expressamente a utilização
ou instalação de sinalização
através de dispositivos

0034704-25.2009.8.19.0000
j. 19/04/10 e p. 07/05/10

Des. Valmir de Oliveira Silva

sonoros, subtraiu do Chefe do
Poder Executivo a iniciativa
da matéria de sua
competência privativa no
exercício de sua
Administração, tornando
manifesto o vício da
inconstitucionalidade formal
pela infringência a
dispositivos constitucionais.
Procedência da
Representação.
Constitucional e Tributário Instituição de tributo em lei
incompleta - Decreto
autônomo definindo sujeito
passivo, alíquota e base de
cálculo para a incidência da
exação - violação ao princípio
da Reserva legal. Se o nobre
Deputado Estadual, autor da
representação de
inconstitucionalidade, indicou
os artigos da Constituição
Estadual que foram
afrontados pelos diplomas
normativos impugnados na
inicial - artigos 196, I e 194, II
- segundo o princípio da
simetria com os artigos da
Carta Federal, descabe a
alegação de impossibilidade
jurídica do pedido, como
também a de ausência de
interesse ou ilegitimidade,
considerando a qualificação
ostentada pelo representante.
No tocante à suspensão do
processo, a pretexto da
segurança jurídica, o
argumento perde relevo em
razão da decisão monocrática
proferida pela Ministra
Cármen Lúcia, datada de
17/08/2009, dando
provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do
art. 557, § 1º-A, do CPC, para
cassar o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos
autos a este Tribunal, para
decidir como entender de
direito, observada a cláusula
de reserva de plenário. Se a
Lei nº 2.379/2002, do

Município de Rezende,
instituidora da TMRIP - Taxa
de Manutenção das Redes de
Iluminação Pública - e o
Decreto nº 062/2003, que a
regulamentou, afrontaram os
artigos 194, II e 196, I, da
Constituição Estadual, por ter
aquela exigido retribuição
mediante taxa de serviço
indivisível e este por definir
elementos da obrigação
tributária como: sujeito
passivo, base de cálculo e
alíquota, em flagrante
desrespeito ao princípio da
reserva legal, tem-se por
inconstitucionais os diplomas
normativos impugnados na
inicial. Procedência da
Representação. Embargos
declaratórios – Direta de
Inconstitucionalidade –
Procedência unânime Matéria tributária - Eficácia ex
nunc da declaração Possibilidade - Segurança
jurídica e especial interesse
social presentes Acolhimento.
Fonte: SETOE

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*

Divulgado em 23-06-2016

•

Central de medidas alternativas orienta sobre cumprimento de penas em
Mangaratiba
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Emenda regimental permite julgamento de agravo interno e embargos no Plenário
Virtual

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

Competência para julgar ações contra a Samarco é da Justiça Federal
Editora Abril é condenada por publicação de foto de banhista na Playboy
IPI incide sobre veículo importado para uso próprio, decide Primeira Turma
Prazos processuais ficam suspensos entre os dias 2 e 31 de julho

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Sentenças
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.
São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de
instrumento de pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes
aos magistrados e à comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e
agilizando a prestação jurisdicional.
Excelentíssimos Magistrados,
Enviem sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no
Banco do Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista.

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por
incrementarem o compartilhamento e a disseminação da informação com a
comunidade jurídica.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0021343-91.2016.8.19.0000 – Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes – j.
21/06/2016 – p. 23/06/2016
Fonte: Quinta Câmara Cível

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

Divulgado em 22-06-2016

•

Medida Provisória nº 734, de 21/06/2016 - Dispõe sobre a prestação de apoio
financeiro pela União ao Estado do Rio de Janeiro para auxiliar nas despesas com
Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro decorrentes dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos - Rio 2016.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•

Reunião de fóruns permanentes da Emerj debate filme alemão em evento nesta
quinta-feira, dia 23
TJRJ decide uso da primeira ferramenta do Novo Código de Processo Civil
Justiça determina suspensão de ações e execuções contra empresas do Grupo Oi
Grupo de trabalho descobre ação coordenada de fraudes processuais
Engenheiro ressalta valorização humana de programa do TJRJ em parceria com a
Cedae
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•
•

1ª Turma nega desclassificação de homicídio doloso para culposo em caso de
embriaguez ao volante
HC garante prisão domiciliar a mãe de criança de três meses
1ª Turma afasta fixação de honorários recursais em processos que não os
prevejam na origem
2ª Turma afasta legitimidade do MP para impetrar mandado de segurança contra
decisão do CNJ

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Cláusula contratual que prevê coparticipação em plano de saúde não é abusiva
Pagamento de pensão deve seguir à risca os termos fixados na sentença

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

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

Direito Tributário

Imunidade Tributária
Imunidade Tributária de Templos Religiosos e Entidades Filantrópicas
Imposto sobre circulação de Mercadorias
Combustível e Substituição Tributária
Imposto sobre Serviço
ISS e Execução Fiscal
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0374050-96.2012.8.19.0001 – Rel. Des. Antonio Jayme Boente - j. 26/01/2016 - p.
15/02/2016

•

0015553-32.2014.8.19.0054 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto - j.
10/5/2016 - p.12/5/2016
Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 7, onde foram selecionados, dentre
outros, julgados relativos a possibilidade da juntada no curso da instrução criminal

do laudo de avaliação indireta do bem com recebimento da denúncia quanto ao tipo
de apropriação indébita e indeferimento da correição parcial face a diligências
requeridas pelo M.P., violação ao Princípio da Independência Funcional do M.P.,
correição procedente.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 21-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

•

Lei Federal nº 13.298, de 20/06/2016 - Estabelece a reincorporação pela União dos
trechos de rodovias federais transferidos aos Estados e ao Distrito Federal por
força da Medida Provisória nº 82, de 7 de dezembro de 2002.

•

Decreto Federal nº 8.787, de 20/06/2016 - Altera o Decreto nº 8.758, de 10 de maio
de 2016, que regulamenta a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe
sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para estabelecer procedimentos a serem
observados com relação a aeronaves suspeitas ou hostis durante os Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*

•
•
•
•
•
•
•
•

Caso Fat Family: Vara de Execuções Penais determina transferência de 15 presos
Fraude processual: Juizado de Nova Iguaçu descobre ação irregular contra empresa
de transporte
TJRJ promove capacitação para jovens dos projetos de inclusão social
TJ do Rio divulga lista de progressão/promoção para serventuários
Coordenadores da Infância e da Juventude se reúnem no TJRJ para criação de novo
fórum nacional
Juíza apresenta os princípios do ECA aos alunos do município
Comitê Gestor do TJRJ ouve sugestões de juízes e servidores do 13º Núcleo Regional
Ministro Gilmar Mendes diz na Emerj que é preciso repensar o atual modelo
econômico

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Equivalência dos benefícios previdenciários ao salário mínimo na Pesquisa Pronta
Mantida condenação de responsáveis por venda de carro de luxo com defeito

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Novo Enunciado – Teses Vinculantes – Aviso TJ 15/2015
Atualizado no Banco do Conhecimento
Enunciado nº 84 – aprovado em sessão do Órgão Especial de 16/06/2016.
Publicação Diário da Justiça Eletrônico – DJERJ 21/06/2016
84. "Compete às Câmaras Cíveis não especializadas o julgamento de
demandas, que versem sobre compromisso de compra e venda firmado entre
particular e incorporadora para aquisição de unidade hoteleira em
empreendimento destinado à exploração de atividade empresarial de
hotelaria."
Referência: Conflito de Competência nº 0002469-58.2016.8.19.0000. Julgamento
em 16/06/2016. Relator: Des. Nagib Slaibi Filho. Enunciado proposto pelo Des.
Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos.
Os Conflitos de Competência – Aviso TJ 15/2015 podem ser visualizados na
página Conflitos de Competência – Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis
especializadas em Direito do Consumidor.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*

JULGADOS INDICADOS*

•

0070710-20.2012.8.19.0002 – Rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo - j.
08/06/2016 - p. 20/06/2016
Fonte: EJURIS

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

Boletim do Serviço de Difusão no 103

Divulgado em 20-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*

•
•
•
•
•
•
•

Divisão de Custas e Informações recebeu mais de 35 mil atendimentos no semestre
Atualização de aplicativo do TJRJ amplia consulta processual
Juiz denuncia conduta de advogado à OAB/RJ e ao MP
Ciclo de Leituras do CCPJ-Rio traz 'O Mercador de Veneza'
Sarau da Justiça estreia nesta quarta e traz como CEP 20.000 como primeiro
convidado
VEP determina que tio de Fat Family seja transferido para Bangu I
TJRJ apoia projeto internacional que discute e divulga ações sobre a paz
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

MP não tem direito de acesso a relatórios da PF não vinculados a investigações
criminais
Decisões do STJ reforçam política de combate ao tráfico de drogas no País
Ford é condenada por lançamento de dois modelos do Fiesta no mesmo ano

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Repercussão Geral do STF e Recursos Repetitivos do STJ
Acesse a Repercussão Geral do STF e os Recursos Repetitivos do STJ
disponibilizados pela 3ª Vice-Presidência, no Banco do Conhecimento
em Jurisprudência, bem como na página inicial do site PJERJ, conforme telas que
seguem.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0001007-91.2005.8.19.0084 – Rel. Des. Gilberto Dutra Moreira - j. 14/06/2016 - p.
17/06/2016

•

0001307-28.2016.8.19.0000 – Rel. Des. Flávia Romano de Rezende - j. 15/06/2016
- p. 17/06/2016

•

0025131-60.2014.8.19.0008 – Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto - j.
07/06/2016 - p. 17/06/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 17-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.297, de 16/06/2016 - Altera o art. 1º da Lei nº 9.608, de 18 de
fevereiro de 1998, para incluir a assistência à pessoa como objetivo de atividade
não remunerada reconhecida como serviço voluntário.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

Debate na Emerj alerta sobre tráfico de pessoas no Brasil
Museu da Justiça promove nova edição do curso 'Práticas em PNL'
Juiz Luiz Roberto Ayoub lança livro em palestra no TJRJ: 'se as empresas morrem,
a sociedade morre'
Corregedoria capacita agentes em Santa Cruz para atuarem na erradicação do
sub-registro de nascimento
Audiências de apresentação de menores contribuem para resgatar relação com a
família
Desembargador faz palestra sobre sustentabilidade na Esaj
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Decisão garante matrícula na USP a companheira por transferência compulsória de
militar
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Processo de médico acusado por morte de paciente em SP será remetido ao MP
FGTS e direito tributário entre os novos enunciados do Livro de Súmulas
Elevada para 450 salários mínimos indenização por acidente em via mal sinalizada
Condomínio

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

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

•

Direito Constitucional

Direitos e Garantias Individuais e Coletivos
Ofensas à Honra - Autoridade e Políticas
Remédios Constitucionais
Mandado de Segurança e Teoria da Encampação
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento
→ Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0291363-91.2014.8.19.0001 – rel. Des. José Muiños Piñeiro Filho - j. 24/11/2015 p. 03/12/2015

•

0040472-19.2015.8.19.0000 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 25/11/2015
- p. 02/12/2015
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 16-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Emenda Constitucional Estadual nº 65, de 15 de janeiro de 2016 - Acrescenta o §
5º, ao artigo 82, os incisos XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, os § 3º, § 4º, §
5º, § 6º, § 7º, § 8º, § 9º, ao artigo 83, o § 13, ao artigo 89, e modifica o inciso XIII, o
inciso XIV e o § 2º do artigo 83; o inciso VI do artigo 92, da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7314 de 15 de junho 2016 - Dispõe sobre a obrigatoriedade das
maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede
pública e privada do estado do Rio de Janeiro em permitir a presença de doulas
durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que
solicitadas pela parturiente.

•

Lei Estadual nº 7315 de 15 de junho 2016 - Autoriza o poder executivo a adotar
prazo inferior ao estabelecido no inciso III do art.9º da Lei nº 6.901, de 02 de
outubro de 2014, quando a contratação se referir a servidores docentes indígenas.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'Redes sociais, ética e justiça' em debate no Rio de Encontros
TJ do Rio mantém lei para instalação de medidores de poluição em Volta Redonda
Passageiros da Baixada voltam a contar com linha de ônibus suspensa
Caso Ana Beatriz: juíza determina internação de adolescente que participou de
arrastão em Del Castilho
Comitiva de magistrados do TJRJ participou do Encontro de Juizados Especiais em
Maceió
Corregedoria destaca equipe técnica e mais de 100 audiências realizadas no
Núcleo de Audiência de Apresentação
Ex-prefeito de Mangaratiba é condenado a 52 anos de prisão
Tribunal de Justiça inaugura galeria em homenagem aos Primeiros Vice-Presidentes
Justiça proíbe a transferência de gatos e cães comunitários de hospital estadual
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

STF mantém decisão sobre reparação de danos à Fazenda Pública decorrentes de
ilícito civil
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

TJRJ terá de reapreciar pedido de usucapião por não aplicar repercussão geral
Negado pedido para continuar com plano de saúde após manutenção provisória
Empresário que atropelou e matou quatro jovens continuará preso
Terceira Turma extingue execução contra emissor de CPR dada em garantia em
negociação de terceiros

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Ementários de Jurisprudência - Edições Especiais
Comunicamos a disponibilização do Ementário de Jurisprudência Cível, sob o tema
direito ambiental. A referida publicação eletrônica encontra-se na página do banco
do conhecimento em revistas/ ementários de jurisprudência – edições especiais

Ementário de jurisprudência cível
direito ambiental
junho/2016
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0020255-88.2011.8.19.0001 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 03/12/2015 - p.
07/12/2015

•

0000033-80.2015.8.19.0059 – rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo - j. 01/12/2015 p. 04/12/2015

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado no dia 15/06/2016, no Diário da Justiça Eletrônico
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 5, onde foram
selecionados, dentre outros, julgados no que tange a narrativa suficiente à
compreensão da petição inicial no Juizado Especial, inépcia não caracterizada com
anulação da sentença e quanto a irregularidade da citação com hora certa e
declaração de sua nulidade por vício.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 15-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7309 de 13 de junho 2016 - Dispõe sobre a disponibilização de
espaço nos estabelecimentos hospitalares públicos para a criação de biblioteca, no
estado do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7310 de 14 de junho 2016 - Altera dispositivo do código de
organização e divisão judiciárias do estado do rio de janeiro e dá outras
providências.

•

Lei Estadual nº 7313 de 14 de junho 2016 - Dispõe sobre o descarte e coleta dos
filtros de cigarros para reciclagem e dá outras providências.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

TJ realiza mais uma edição da feira orgânica nesta quinta-feira, dia 16
Replantando a Vida é tema de palestra na Emerj
TJRJ amplia e audiências por videoconferência serão feitas com presos de alta
periculosidade
Revogada liminar que impedia corte de ponto dos professores

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Mantida decisão do CNJ que aplicou pena de aposentadoria a juiz acusado de
venda de sentença
1ª Turma confirma decisão que negou seguimento a recurso contra prisão de exprefeito de Mangaratiba (RJ)
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•
•

É possível estender ao réu desclassificação feita pelo Conselho de Sentença para
corréu
Sexta Turma declara nulo corte de candidato a bombeiro por ter tatuagem
Atraso na entrega de imóvel comprado na planta, em regra, não dá direito a dano
moral
Nomeação pela via judicial não gera direito a demais candidatos da lista
STJ afasta desembargadora investigada por favorecimento a organização criminosa
DNIT tem competência para aplicar multas por excesso de velocidade

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense Institucional Atos Oficiais do PJERJ
Clique aqui para visualizar as atualizações 2016
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0000709-73.2012.8.19.0078 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 10/05/2016
- p. 13/05/2016

•

0023634-64.2016.8.19.0000 – rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j. 17/05/2016
- p. 19/05/2016

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 15, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados quanto a empréstimo de livro pela instituição de ensino superior, com
atraso na devolução, cobrança de multa exorbitante, exigência de pagamento sob
pena de negativa de renovação de matrícula, reconhecimento do dano moral;
outrossim, compra de animal de estimação, intercorrência de doença hereditária,
comprovação da inexistência de nexo de causalidade, acarretando a ausência de
responsabilidade.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 14-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7307 de 09 de junho 2016 - Dispõe sobre a utilização de energia
solar e captação de água da chuva, em arenas e estádios esportivos, no estado do
Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7308 de 10 de junho 2016 - Dispõe sobre a instalação de circuito
interno de tv nos museus, órgãos culturais e instituições afins do estado do Rio de
Janeiro e dá outras providências.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•

Representantes do CNJ visitam Tribunal do Rio para conhecer estruturas de
tecnologia da informação
Presidente do TJ do Rio dobra multa aplicada ao Sindicato dos Professores
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Ministro determina aos tribunais que se abstenham de alterar horário de atendimento
Ministro decide que novo CPC não altera prazo para agravo interno em matéria
processual penal
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Contratante de financiamento deve manter endereço atualizado
Cadastro de inadimplentes é tema da nova edição da Jurisprudência em Teses

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Empresarial.
•

Direito Empresarial

Título de Crédito
Letra de Câmbio

Nota Promissória
Título de Crédito Virtual
Títulos Empresariais
Prescrição, Protesto de Cheque e Dano Moral
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento
→ Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0010511-96.2016.8.19.0000 – rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 18/05/2016
- p. 20/05/2016

•

0018762-06.2016.8.19.0000 – rel. Des. Luiz Felipe Francisco - j. 17/05/2016 - p.
19/05/2016

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 13-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Medida Provisória nº 732, de 10/06/2016 - Limita o reajuste das receitas
patrimoniais decorrentes da atualização da planta de valores, para efeito do cálculo
do valor do domínio pleno do terreno a que se refere o art. 1º, § 1º, do Decreto-Lei
nº 2.398, de 21 de dezembro de 1987.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*

•
•
•
•

Emerj debate tráfico de pessoas
Advogada é condenada em quatro Juizados Especiais Cíveis por fraude
Juízes aprovam 19 enunciados no Encontro de Juizados Especiais Cíveis e Turmas
Recursais Cíveis
Caso Amarildo: Estado é condenado a indenizar família
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Acusados de formação de cartel para venda de gás de cozinha no DF devem ser
processados pela justiça local
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

Segunda Seção avalia se cabe dano moral em falhas de telefonia e internet
Caducidade de marca registrada não ocorre quando há justo motivo
ECA pode ser aplicado em adoção póstuma de maior, mesmo em pedido feito na
vigência do Código Civil de 1916
Quarta Turma afasta obrigação de pagar taxas de moradores não associados
Negado habeas corpus a agente penitenciário condenado por facilitar fuga

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo de
nº 0176800-16.2016.8.19.0001, que tramita no Juízo da 5ª Vara Empresarial da
Comarca da Capital.
O tema dos autos versa precipuamente sobre a prestação inadequada de serviço
público no ramo transporte público, em razão do baixo quantitativo e mau estado de
conservação dos veículos.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto

ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0026457-76.2014.8.19.0001 – rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j. 24/05/2016
- p. 30/05/2016

•

0036289-95.2009.8.19.0038 – rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto - j.
19/05/2016 – p. 23/05/2016
Fonte: EJURIS

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

Boletim do Serviço de Difusão no 97

Divulgado em 10-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

Semana do Meio Ambiente: comarcas de Duque de Caxias e Nova Iguaçu
distribuem mudas de plantas
Desembargador palestra para alunos de Escola Municipal sobre a Constituição
Federal
Projetos de inclusão social do TJRJ chegam à comarca de Nova Iguaçu
Presidente do TJRJ participa do 107º Encontro do Conselho dos Tribunais de
Justiça
Servidores do Fórum de Resende recebem treinamento de segurança
Desembargadora francesa conhece Núcleo de Depoimento Especial da CGJ

•
•
•
•
•

Presidente da CBF é condenado a pagar indenização de R$ 300 mil a árbitro de
futebol
Ex-delegado de proteção ambiental é condenado a 97 anos por comandar
organização criminosa
Estado terá de devolver 376 veículos à empresa de locação
Encontro reúne Entidades Parceiras e Central de Penas e Medidas Alternativas
Comissão Judiciária de Adoção Internacional discute cooperação com missão
francesa
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Escolas particulares devem cumprir obrigações do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, decide STF
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Negativa do plano de saúde em fornecer medicamentos receitados é abusiva
Direito de preferência do Estatuto da Terra não se aplica a grande empresa rural
Empresa que estipula plano de saúde coletivo a funcionários é mera interveniente

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Constitucional.
•

Direito Constitucional

Remédios Constitucionais
Habeas Corpus: Matéria Cível
Mandado de Injunção
Mandado de Segurança Coletivo
Mandado de Segurança

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento
→ Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0006173-79.2016.8.19.0000 – rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j. 20/04/2016
e p. 26/04/2016

•

0015765-50.2016.8.19.0000 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto - j.
19/04/2016 e p. 26/04/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 08-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

O CCPJ-Rio apresenta em junho três atrações no programa 'Música no Palácio'
Justiça suspende despejo de idosas no Centro do Rio
Justiça condena envolvidos no caso 'Meninas de Guarus' em Campos
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Mantida prisão de ex-secretário de Segurança Pública de Mangaratiba (RJ)
acusado de fraudes em licitação
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Confirmada condenação de líder do tráfico no complexo da Maré
Mantida condenação de ginecologista por morte em lipoaspiração

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Enunciado – Juizados Especiais - Aviso Conjunto TJ/ COJES Nº 15/2016
O Aviso Conjunto TJ/COJES n. 15/2016 pode ser visualizado no Banco do
Conhecimento na página de Enunciados no tema Juizados Especiais.
Foram aprovados 19 enunciados e alterados Enunciados publicados no Aviso TJ nº
23/2008.
Além disso, a referida página contém uma coletânea de outros Enunciados sobre o
tema.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0027608-03-14.2013.8.19.0037 – Rel. Des. Gilberto Matos – j. 31/05/2016 – p.
02/06/2016

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível

•

0054615-13.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 11/05/2016 – p.
13/05/2016

Fonte: DGCOM/DECCO/DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 08-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7305, de 06 de junho 2016 - Autoriza o Poder Executivo a instituir o
programa de combate a violações contra crianças e adolescentes no âmbito do
estado do Rio de Janeiro.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

Estudantes de Cordeiro visitam o Museu da Justiça em passeio pelo Centro do Rio
Atividades e prazos suspensos na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Capital
Justiça revoga liberdade condicional de acusado de estupro coletivo
Juiz do TJRJ é homenageado com o Troféu JK
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Prazos em processos criminais eletrônicos que tramitam no STF não devem ser
contados em dobro
1ª Turma define limites para concessão do prazo previsto no artigo 932 do novo
CPC
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•

Negado recurso de candidato não habilitado em concurso devido a processo por
erro médico
Gado bovino caracteriza pecuária como de grande porte para fins contratuais
Elevada para 450 salários mínimos indenização por acidente em via mal sinalizada
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Estatísticas – 1ª Vice-Presidência
As Estatísticas de Distribuição de processos do quantitativo de Digitalização,
Indexação, Autuação, Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal
Eletrônico, bem como os quadros Comparativos de Distribuições, encontram-se
disponibilizados no portal do TJERJ em Institucional/ Vice-Presidências. São
elaborados pela Equipe da Divisão de Distribuição do Departamento de Autuação e
Distribuição Cível da Primeira Vice-Presidência e atualizados mensalmente.
Visualize a atualização até maio de 2016

Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0000316-31.2014.8.19.0062 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 11/05/2016 – p.
13/05/2016

Fonte: DGCOM/DECCO/DICAC

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 14 - Edição Especial Direito Ambiental,
onde foram selecionados, dentre outros, julgados quanto ao derramamento de óleo
com denunciação da lide à seguradora ocorrendo prejuízo à pesca, reconhecido o
dano ambiental, material e moral; outrossim, ao justo cabimento de recusa da
concessionária de serviço público a efetuar instalação elétrica em área de
preservação ambiental.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 07-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.294, de 06/06/2016 - Dispõe sobre o prazo para emissão de
recibo de quitação integral de débitos de qualquer natureza pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, nos termos da Lei nº 4.595, de 31 de
dezembro de 1964. Mensagem de veto

•

Decreto Federal nº 8.783, de 06/06/2016 - Altera o Decreto nº 2.268, de 30 de
junho de 1997, que regulamenta a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que
dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fim de
transplante e tratamento.

•

Lei Estadual nº 7299, de 03 de junho 2016 - Dispõe sobre o estabelecimento de
processos consultivos para a indicação de diretores e diretores adjuntos das
instituições de ensino integrantes da rede da Secretaria de Estado de Educação e
da Fundação de Apoio à Escola Técnica – FAETEC.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

TJRJ e Cedae fazem ação de preservação do meio ambiente
Manifestantes se retiram da única escola ainda ocupada em Campos dos
Goytacazes
Juiz aplica Lei Maria da Penha em favor de transexual
Desembargadora eleitoral Cristiane Frota toma posse como membro do TRE-RJ
Inscrições para barracas para 1ª Festa Julina do Judiciário começam dia 13
Juíza detecta tentativa de fraude em ação de dano moral
Corregedoria Geral edita Avisos sobre temas na área de custas processuais
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

STJ tem competência para julgar questões que envolvam direito adquirido
Nova Pesquisa Pronta discute pensão alimentícia, locação e fixação de pena
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas

abaixo elencadas, nos ramos do Direito Tributário e Direito Penal, nos seus
respectivos temas.
•

Direito Tributário

Contribuições
Contribuição de Iluminação Pública
Prescrição e Decadência
Prescrição e ISS
•

Direito Penal

Crimes Contra a Liberdade Sexual
Estupro de Vulnerável
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do Conhecimento
→ Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0131992-33.2010.8.19.0001 – Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto - j.
02/06/2016 e p. 06/06/2016

•

0209315-75.2014.8.19.0001 – Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 17/05/2016 e p.
19/05/2016

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 06-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•

Juíza Maria Cristina Gutierrez Slaibi é a convidada da 26ª edição do Café com
Conhecimento
Sustentabilidade tem pressa
Desembargadora faz palestra para estudantes dentro do programa “Uni-Duni-Tê”
Juíza detecta tentativa de fraude em ação de dano moral
Núcleos de mediação tentarão acordo com manifestantes de dez unidades
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

STF mantém decisão do TJ-RJ que determinou repasse de recursos à Defensoria
estadual
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

Imóvel dado em caução judicial pode ser penhorado
Admitido incidente de uniformização sobre concessão de pensão por morte a menor
Recurso contra plano de saúde e acidente com semirreboque foram destaques
Acusado de crimes por motivo homofóbico seguirá preso preventivamente
Imóvel usado na agricultura é devedor de ITR, mesmo localizado em área urbana
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente aos autos do processo de

nº 0171235-71.2016.8.19.0001, que tramita no Juízo da 5ª Vara Empresarial da
Comarca da Capital.
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre a negativa de recebimento
de pagamento parcelado em espécie ou boleto da mensalidade da Escola de
Ginástica e Dança.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0480950-45.2008.8.19.0001 – Rel. Des. Elisabete Filizzola - j. 01/06/2016 - p.
03/06/2016

Fonte: EJURIS

•

0296993-02.2012.8.19.0001 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 11/05/2016 – p.
13/05/2016

Fonte: DGCOM/DECCO/DICAC

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

Divulgado em 03-06-2016

•

Lei Estadual nº 7290, de 31 de maio 2016 - Veda o envio de cartão de crédito sem
prévia e expressa solicitação do consumidor.

•

Lei Estadual nº 7298, de 31 de maio 2016 - Autoriza o Poder Executivo a realizar
compensação de dívidas reconhecidas com as concessionárias, autorizatárias,
permissionárias e fornecedoras de combustíveis com créditos tributários, na forma
que especifica.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*

•
•
•
•
•

Últimas vagas para o curso de Pós-Graduação em Direito Ambiental
Adoção em Pauta: TJRJ alcança marca de 317 sentenças em maio
TJ do Rio realiza Casamento Comunitário para PMs com a participação de 110
casais
Comarca de Vassouras realiza encontro sobre prestação de serviços comunitários
Decisão judicial mantém inauguração do VLT para o próximo domingo, dia 5
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Terceira Turma manda prosseguir execução declarada extinta por inércia de credor
Sexta Turma mantém prisão de prefeito investigado em esquema de desvios
Governo pode responder por erro em hospital privado credenciado pelo SUS

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados

selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Empresarial, nos respectivos temas.

•

Direito Empresarial

Propriedade Industrial
Uso Indevido de Marca Registrada

Recuperação Empresarial
Recuperação Judicial - Viabilidade

Tipos de Sociedade
Sociedade Empresária - Dissolução Irregular
Sociedade Limitada
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0025916-75.2016.8.19.0000 – Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres - j.
01/06/2016 - p. 02/06/2016

Fonte: EJURIS

•

0380830-23.2010.8.19.0001 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 11/05/2016 p.
13/05/2016.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 02-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.293, de 1º.6.2016 - Altera a Lei nº 12.505, de 11 de outubro de
2011, que “concede anistia aos policiais e bombeiros militares dos Estados de
Alagoas, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, do Piauí, do Rio de
Janeiro, de Rondônia, de Sergipe, da Bahia, do Ceará, de Mato Grosso, de
Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de Santa Catarina, do
Tocantins e do Distrito Federal punidos por participar de movimentos
reivindicatórios”, para acrescentar os Estados do Amazonas, do Pará, do Acre, do
Mato Grosso do Sul e do Paraná
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•

Justiça lança campanha 'Inverno Sem Frio' em Nova Friburgo
Fórum de Violência Doméstica do Tribunal fará reunião sobre violência familiar e de
gênero
Juíza de Campos determina desocupação de escolas públicas estaduais no
município
Juiz e professor de Direito fazem palestra e lançam livro sobre recuperação judicial
de empresas
Adoção em Pauta: Comarca de Pinheiral tem programação na próxima semana
TJRJ fará uma semana de eventos para comemorar Dia do Meio Ambiente
Justiça do Rio determina retorno imediato às aulas nas escolas estaduais ocupadas
Justiça Cidadã tem nova turma em Santa Cruz
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

Quarta Turma nega revisão de valor de pensão de viúva de professor universitário
Laurita Vaz é eleita presidente do STJ para o biênio 2016-2018
Servidor ex-celetista tem direito a contar o tempo de trabalho insalubre
Em incêndio com perda parcial, indenização é no valor do dano, não no da apólice

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Prevenções das Massas Falidas - Atualização
Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massas Falidas
em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda
Instância no Banco do Conhecimento.
Navegue na página e acesse as demais Consultas disponibilizadas pela 1ª VicePresidência.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0412304-75.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira - j.
13/04/2016 - p. 18/04/2016

•

0006448-04.2013.8.19.0042 – Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques - j.
09/03/2016 - p. 11/03/2016

Fonte: EJURIS

•

0027608-03.2013.8.19.0037 – Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos – j.
31/05/2016 – p. 02/06/2016

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível

•

0448651-73.2012.8.19.0001 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 11/05/2016 - p.
13/05/2016.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 01-06-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.292, de 31/05/2016 - Altera a Lei nº 6.704, de 26 de outubro de
1979, para dispor sobre o Seguro de Crédito à Exportação, as Leis nos 9.818, de 23
de agosto de 1999, e 11.281, de 20 de fevereiro de 2006, para dispor sobre o
Fundo de Garantia à Exportação, a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, para
dispor sobre a utilização de imóveis da União para integralização de fundo
garantidor e sobre a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e
Garantias S.A. (ABGF), o Decreto-Lei nº 857, de 11 de setembro de 1969, para
dispor sobre moeda de pagamento de obrigações exequíveis no Brasil, e a Lei nº
13.240, de 30 de dezembro de 2015, para dispor sobre a utilização de imóveis da
União para integralização de fundo garantidor; e dispõe sobre a concessão pela
União de seguro de investimento no exterior contra riscos políticos e
extraordinários. Mensagem de veto

•

Medida Provisória Federal nº 729, de 31/05/2016 - Altera a Lei nº 12.722, de 3 de
outubro de 2012, que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos Municípios e ao
Distrito Federal para ampliação da oferta da educação infantil.

•

Lei Estadual nº 7289, de 01 de junho de 2016 - Dispõe sobre alteração da Lei nº
6746, de 08 de abril de 2014 que versa sobre o Estatuto da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

TJRJ afasta prefeito e secretários de Barra Mansa
Psicólogas do TJRJ fazem palestra sobre relações familiares
TJ do Rio renova convênio com Firjan para utilizar caminhões nos projetos sociais

•
•

Juíza determina que equipe técnica acompanhe manifestantes que ocupam prédio
da Secretaria de Educação
TJRJ condena ex-prefeito de Búzios por improbidade administrativa
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•

Justiça Federal julgará ações de crimes ambientais da tragédia de Mariana
Condenado por gestão fraudulenta de fundo do Marka terá recurso reexaminado
Atuação de promotores auxiliares não ofende o princípio do promotor natural
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Tributário, nos seus respectivos temas.
·

Direito Tributário
Prescrição e Decadência
Prescrição e ICMS
Prescrição e ISS
Contribuições
Contribuição de Iluminação Pública

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0102636-08.2012.8.19.0038 - Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes
Gonçalves de Oliveira - j. 25/05/2016 - p. 31/05/2016

•

0231210-97.2011.8.19.0001 - Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto - j.
25/05/2016 - p. 31/05/2016

•

0050602-56.2001.8.19.0001 – Rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro - j.
24/05/2016 - p. 30/05/2016

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 13, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados quanto a responsabilidade civil de advogado por apropriação de valores ao
prestar serviços advocatícios, com condenação à restituição do valor com
reconhecimento do dano moral e descabimento da proibição do uso de fonte
alternativa de água.
Fonte: TJERJ

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

Divulgado em 31-05-2016

Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*

•
•
•
•
•
•
•

TJ do Rio inaugura Núcleo de Audiência de Apresentação de menores
Corregedoria promove curso para equipe de fiscalização dos 490 cartórios
extrajudiciais do Rio
Caso Alex Schomaker: Justiça condena réus a 28 anos de prisão
Caso Costa Barros: Justiça ouve testemunha de defesa dos PMs
TJRJ julga constitucional lei que proíbe postes em calçadas estreitas de Niterói
Museu da Justiça realiza curso gratuito de Programação Neurolinguística em junho
Jovens de abrigos vão se tornar empreendedores

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

É Abusiva recusa de plano de saúde em custear remédio prescrito por médico
Acesso a mensagens do WhatsApp sem autorização da justiça é ilegal
Prescrição de pedido de herança conta do trânsito em julgado do reconhecimento
da paternidade
Anulado acordo entre estatal capixaba e funcionário que sofreu acidente
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Sentenças
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.

São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de
instrumento de pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes
aos magistrados e à comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e
agilizando a prestação jurisdicional.
Excelentíssimos Magistrados,
Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco
do Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista.

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por
incrementarem o compartilhamento e a disseminação da informação com a
comunidade jurídica.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o
disposto nos Arts. 103, § 1º e 109 do Regimento Interno deste Tribunal.

Número do
Processo

Relator

Assunto

Datas de
Julgamento e
de Publicação

002967348.2014.8.19.0000
j. 21/09/15 e p.30/09/15

Des. Cláudio de Mello
Tavares

004078174.2014.8.19.0000
j. 21/09/15 e p. 30/09/15

Des. Cláudio de Mello
Tavares

004858904.2012.8.19.0000
j. 15/06/15 e p. 22/06/15

Des. Mauro Dickstein

006633982.2013.8.19.0000

Des. Gizelda Leitão
Teixeira

Ação Direta de
Inconstitucionalidade.
Município de Valença. Lei
ordinária nº 2729/2013,
pela qual foi instituída a
Descentralização da
merenda nas escolas e
creches municipais, de
modo que as próprias
unidades de ensino
gerenciem diretamente a
aquisição de gêneros e a
preparação da
alimentação dos alunos.
Procedência da
representação.
Direta de
Inconstitucionalidade. Lei nº
5.034/14 do município de
Volta Redonda que altera o
artigo 213 do Estatuto dos
Servidores Municipais
retirando os requisitos
anteriormente previstos
para a concessão da ajuda
financeira destinada aos
filhos dos funcionários. Lei
de iniciativa parlamentar.
Embargos de declaração
em representação de
inconstitucionalidade.
Vulneração ao art. 535, II,
do Cpc. Omissão. Acórdão
embargado que acolheu a
Representação para
declarar a
inconstitucionalidade do §
3º, do artigo 14, da lei nº
1.147/2005, do município
de Cordeiro, por se colocar
em oposição aos artigos 77,
inciso XIII, 213, § 1º, 343 e
345, da Constituição
Estadual, omitindo-se
quanto os efeitos
represtinatórios da redação
anterior do art. 6º, da lei nº
1.010, de 14/11/2001.
Conhecimento e provimento
do recurso.
Representação por
inconstitucionalidade. Lei

j. 28/07/14 e p. 01/08/14

002379778.2015.8.19.0000
j. 25/02/16 e p. 01/03/16

Des. Nagib Slaibi

001838271.2002.8.19.0000
j. 26/08/02 e p. 16/09/02

Des. Miguel Pachá

municipal nº 5.624/2013.
Obrigatoriedade de
veiculação de números de
teleatendimento de órgãos
de defesa e promoção dos
direitos da criança e do
adolescente, antes da
exibição de filmes que
recebem incentivos, apoios
ou aportes da Riofilme. Ver
Embargos
Direito Constitucional e
Tributário. Representação
de Inconstitucionalidade
ajuizada em face da Lei nº
4.054/2014 do Município de
Macaé, que institui
contrapartida social para
financiar a implementação e
manutenção do Programa
Pró-tratamento do Câncer
do Município de Macaé.
Procedência do pedido para
declarar a
inconstitucionalidade da lei
objeto da presente ação,
com eficácia ex tunc e
efeitos erga omnes, nos
termos do parecer
ministerial.
Representação por
Inconstitucionalidade. Lei
Municipal nº 3108/2000.
Reprodução de dispositivo
da Carta Federal.
Inexistência de óbice ao
conhecimento.
Procedência.

Fonte: SETOE

Abaixo, republicamos a ementa do acórdão proferido no processo 001097762.2009.8.19.0024, por ter sido divulgada, no Boletim 82, com incorreção no nome
da Relatora, Desembargadora Maria Regina Nova
0010977-62.2009.8.19.0024 – Rel. Des. Maria Regina Nova – j. 10/05/2015 – p.
18/05/2016.
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 30-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

•

Lei Estadual nº 7283 de 25 de maio 2016 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de
instalação de sistema de monitoramento nos estacionamentos de pontos de
paradas de caminhões nas rodovias do estado do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7282 de 25 de maio 2016 - Dispõe sobre o atendimento aos idosos
e às pessoas com deficiência nas agências bancárias do estado do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7281 de 25 de maio 2016 - Altera a lei nº 3.397, de 08 de maio de
2000, para incluir a obrigatoriedade de apresentação da identidade profissional
para a confecção de carimbos no estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências.

•

Lei Estadual nº 7280 de 25 de maio 2016 - Dispõe sobre a licença paternidade dos
servidores integrantes do quadro permanente dos serviços auxiliares do Ministério
Público do estado do Rio de Janeiro.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

Turma Recursal realiza sessão de julgamento simulado com participação de
universitários
TJRJ participa de II Fórum sobre auditoria e controle interno
Fórum de Itaboraí ganha a 2ª Vara Criminal
Comarca de Santa Cruz inaugura 27ª turma do programa Justiça Cidadã
Última semana de inscrição para a Pós-Graduação em Gestão de Pessoas no
Poder Judiciário
Plantão Judiciário remete requerimento de advogada da vítima de estupro à Vara
Criminal

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Suspenso ato que impediu advogado de exercer ofício em processo sob jurisdição
militar

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Indenização em parcela única deve considerar a condição econômica do devedor
STJ destaca decisões sobre isenções para pessoas com necessidades especiais
Terceira Turma afasta venda casada em empréstimo junto a entidade
previdenciária
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização da pesquisa abaixo
elencada, no ramo do Direito Penal.


Direito Constitucional

Direitos e Garantias Individuais e Coletivos
Falsa Imputação de Crime
Violação da Intimidade, da Honra e da Imagem (Art.5º, X, CF)
Direito à Saúde
Fertilização In Vitro
Rede Pública Hospitalar - Transferência - Cirurgia de Emergência
Remédios Constitucionais
Habeas Corpus: Matéria Cível
Habeas Corpus: Matéria Criminal

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0033303-19.2008.8.19.0002 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 27/04/2016 – p.
29/04/2016
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC

•

0001737-75.2012.8.19.0046 – Rel. Des. Marcus Basílio - j. 10/05/2016 - p.
12/05/2016

•

0020466-17.2013.8.19.0208 - Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali - j. 19/05/2016 p. 23/05/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 25-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•

Magistrados defendem em debate comunicação entre instituições no processo de
adoção
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Prazo para manter nome em cadastro de consumo conta da data do vencimento da
dívida, não da data da inscrição
Imóvel de pessoa jurídica oferecido em garantia de empréstimo pode ser
penhorado
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Novo Enunciado – Teses Vinculantes – Aviso 15/2015
Atualizado no Banco do Conhecimento

Enunciado nº 83 - Publicação Diário da Justiça Eletrônico – DJERJ 25/05/2016
aprovado em sessão do Órgão Especial de 19/05/2016.
83. “É das Câmaras Cíveis não Especializadas a competência para o julgamento de
recursos interpostos em ações cuja pretensão seja de adjudicação compulsória de
imóveis, por se tratar de litígio a envolver direito de natureza real, que atrai a
aplicação de normas do Código Civil Brasileiro.”
Referência: Conflito de Competência nº 0008936-53.2016.8.19.0000. Julgamento
em 19/05/2016. Relator: Desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro
Os Conflitos de Competência – Aviso TJ 15/2015 podem ser visualizados na
página Conflitos de Competência – Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis
especializadas em Direito do Consumidor.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0024341-32.2016.8.19.0000 – rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho, d. 20/05/2016
e p. 24/05/2016
Fonte: Quarta Câmara Cível

EMENTÁRIOS*

•

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 6, onde foram selecionados, dentre
outros, julgados relativos à contagem da prescrição no delito de construção
irregular em área de preservação permanente, considerado crime instantâneo com
efeitos permanentes, bem como crime contra a economia popular caracterizado
com a revenda de gás natural.

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 24-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

•

Lei Federal nº 13.290, de 23/05/2016 - Torna obrigatório o uso, nas rodovias, de
farol baixo aceso durante o dia e dá outras providências. Mensagem de veto

•

Medida Provisória nº 728, de 23/05/2016 - Revoga dispositivos da Medida
Provisória nº 726, de 12 de maio de 2016, restabelece dispositivos da Lei nº
10.683, de 28 de maio de 2003, e cria as Secretarias Especiais dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•

Acordo entre sindicato e governo do estado encerra greve no Degase
Adoção em Pauta: Fórum de Barra Mansa realiza evento e contagia população
Universitários visitam exposição 'Dez Crimes que chocaram o Rio de Janeiro' no
Museu da Justiça
'Jumbo: Eu Visito a Tua Ausência' tem últimas apresentações no próximo sábado
Corregedoria debate sobre depoimento especial e violência sexual contra crianças
e adolescentes
Em aula de reciclagem, Justiça Cidadã propõe reflexão sobre direito de pessoas
com deficiência
Ex-deputado estadual irá a júri popular por morte de namorado da ex-mulher
Semana dos Museus: programação do CCPJ-Rio recebe mais de 500 visitantes
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Mantida decisão que obriga rotulagem de produtos transgênicos
Presidente do STF determina aplicação do teto no cálculo de licença-prêmio
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

MP precisa de autorização judicial para ter acesso a documentos sigilosos
Pesquisa Pronta apresenta exceções à inviolabilidade de domicílio
Corte Especial decide que honorários altos de advogado podem ser penhorados
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Estatísticas – 1ª Vice-Presidência
As Estatísticas de Distribuição de processos do quantitativo de Digitalização,
Indexação, Autuação, Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal
Eletrônico, bem como o quadro Comparativo de Distribuições, encontram-se
disponibilizados no portal do TJERJ em Institucional/ Vice-Presidências. São
elaborados pela Equipe da Divisão de Distribuição do Departamento de Autuação e
Distribuição Cível da Primeira Vice-Presidência e atualizados mensalmente.
A página conta com uma nova apresentação: os quadros estatísticos e
comparativos foram agrupados por ano, trazendo melhor visibilidade ao conteúdo
disponibilizado.

Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência e acompanhe a atualização
mensal
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0048992-65.2015.8.19.0000 – rel. Des. Nildson Araújo da Cruz - j. 05/11/2015 e p.
03/02/2016

•

0003262-94.2016.8.19.0000 – rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j. 01/02/2016
e p. 03/02/2016

•

0033524-87.2013.8.19.0014 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira - j. 26/01/2016 e p.
02/02/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 23-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justiça mantém prisão de acusado de matar prefeito de Rio Claro
TJRJ realiza casamento comunitário em Queimados
TJRJ realiza debate sobre adoção nesta terça-feira
Ação Global: TJRJ realiza mais de 200 audiências e casamento tem transmissão
ao vivo
Jornada vai debater prática de solução de litígios em Brasília
Palestra debate os benefícios do planejamento alimentar para a saúde
Servidores do TJRJ recebem treinamento de segurança
Caminhada da Adoção movimenta orla de Copacabana
Museu da Justiça participa da 14ª Semana de Museus com visitas especiais

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Prescrição em caso de ressarcimento ao erário por ato de improbidade é tema de
repercussão geral
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•

Factoring com outras funções deve ser registrada no Conselho de Administração
Em casos de adoção, decisões do STJ miram o melhor interesse do menor
Prazos processuais ficam adiados no feriado de Corpus Christi
Fixação do cumprimento de pena deve considerar tempo de prisão cautelar
Terceira Turma acolhe pedido de retificação de nome por dupla cidadania
Exceções à inviolabilidade do domicílio e três novos temas na Pesquisa Pronta

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Sentenças - Atualização
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ. Conheça a íntegra das sentenças abaixo elencadas.

Crime contra a vida/ Homicídio qualificado
motivo torpe/ meio cruel /recurso torne impossível a defesa do
ofendido

Comarca de São Gonçalo – 4ª Vara Criminal
Processo nº: 0016664-07.2014.8.19.0004
Juíza: Juliana Grillo E-Jaick

(...) por motivo torpe, mediante paga, com emprego de meio cruel,
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
mataram(...) leia mais

Além disso, podemos encontrar outras sentenças selecionadas, de outras áreas do
direito, por meio de ferramenta <editar> <localizar>
Navegue na página do Banco de Sentenças e encaminhe sugestões, elogios e
críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0435305-21.2013.8.19.0001 – rel. Des. Sônia de Fátima Dias - j. 21/01/2016 e p.
26/01/2016

•

0014580-52.2013.8.19.0203 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo - j. 04/01/2016
e p. 11/01/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 20-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•

Revista Compartilhe nº 4 está disponível no site do TJ
Histórias de adoção: emoção, debate e reflexão no antigo Palácio da Justiça

•
•
•
•

Ministra sugere mais simplicidade nas decisões em processos dos juizados
especiais
Justiça determina que Câmara do Rio prossiga com a CPI das Olimpíadas
Dia Internacional dos Museus é comemorado com mesa-redonda no Museu da
Justiça
Liminar interrompe construção de hotel em Copacabana

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Plenário: cabe ao procurador-geral decidir conflitos de atribuição entre MP Federal
e estaduais
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

Ações de improbidade contra envolvidos na Lava Jato não terão juiz único
Quinta Turma nega prisão domiciliar a cadeirante condenado por estupro
Lei posterior não autoriza aumento de benefícios previdenciários já concedidos
Sexta Turma reconhece proteção jurídica a profissionais do sexo
Mantida condenação a jornal por danos morais em denúncia infundada
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Institucional - Atos Oficiais do PJERJ
Clique aqui para visualizar as atualizações 2016 até 19/05/2016
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0001556-76.2004.8.19.0039 – Rel. Des. Otávio Rodrigues - j. 25/01/16 e p.
02/02/2016

•

0066324-79.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Odete Knaack de Souza - j. 30/11/15 e p.
03/12/15

•

0043969-75.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Jessé Torres - j. 29/06/15 e 08/07/15

•

0066957-90.2014.8.19.0000 – Rel. Des. Odete Knaack de Souza - j. 30/11/15 e p.
03/12/2015

•

0119926-70.2000.8.19.0001 – Rel. Des. Ana Maria Pereira de Oliveira - j. 25/02/16
e p. 01/03/16
Fonte: SETOE

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 19-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7275, de 17 de maio de 2016 - torna obrigatório a presença de
desfibrilador nos locais que menciona e dá outras providências.
Fonte: ALERJ

NOVAS SÚMULAS DO STJ*
•

SÚMULA nº 569

“Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no
desembaraço aduaneiro, se já apresentada a comprovação da quitação de tributos

federais quando da concessão do benefício relativo ao regime de drawback”. Primeira
Seção, aprovada em 27/04/2016, DJe 02/05/2016.
•

SÚMULA nº 570

“Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a
ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior
no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância
aos estudantes”. Primeira Seção, aprovada em 27/04/2016, DJe 02/05/2016.
•

SÚMULA nº 571

“A taxa progressiva de juros não se aplica às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores
qualificados como avulsos”. Primeira Seção, aprovada em 27/04/2016, DJe 02/05/2016.
Fonte: STJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

Justiça do Rio decide interromper construção de hotel em Copacabana
Fórum de Rio Bonito suspende atividades e prazos nesta sexta-feira, dia 20
Juiz propõe maior controle do Estado na investigação dos autos de resistência ao
depor na CPI da Alerj
Corregedoria visita cartórios extrajudiciais instalados em Santa Cruz
Tribunal de Justiça do Rio julga extinta ação civil pública contra Eike Batista
TJRJ mantém absolvição do jogador Adriano
Corregedoria realiza seminário sobre violência sexual contra crianças e adolescentes

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•

Negado recurso sobre legitimidade de associação para propor ação
Normas que interferem na autonomia de defensorias públicas estaduais são
inconstitucionais, decide STF
LDO encaminhada ao Legislativo deve ter participação da Defensoria Pública

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Reforma em imóvel público ocupado de modo irregular não gera indenização

•
•
•

Danos causados por MST em área invadida serão apurados e donos indenizados
Averbação de sentença estrangeira de divórcio agora é direto no cartório
Negada penhora de bens do dono de edifício para pagar dívida do condomínio

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização da pesquisa abaixo
elencada, no ramo do Direito Penal.
•

Direito Administrativo

Intervenção do Estado na Propriedade
Desapropriação por Utilidade Pública
Responsabilidade Civil do Estado
Descarga Elétrica

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada

Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0016012-54.2014.8.19.0209 – Rel. Des. Denise Nicoll Simões - j. 14/04/2016 - p.
18/04/2016

•

0377549-20.2014.8.19.0001 – Rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo – j. 17/05/2016
– p. 19/05/2016
Fonte: EJURIS/Quinta Câmara Cível

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 18-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

•

Emenda Constitucional Estadual nº 64 - Modifica o inciso I do § 1º, do artigo 128 da
Constituição Estadual do Rio de Janeiro, relativo ao limite de idade para a
nomeação de Conselheiro para o Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

Esaj abre inscrições para pós-graduação em Gestão de Pessoas no Poder Judiciário
Professor fala para jovens de projetos sociais do TJRJ sobre a história da
corrupção no Brasil
'Jumbo - Eu Visito a Tua Ausência' terá sessão extra neste e no próximo sábado
Justiça condena a 57 anos de prisão acusados do assassinato dos parentes do
estilista do Complexo B
Novas Unidades Interligadas em Realengo e Madureira vão facilitar registro de
bebês
Adoção de Crianças é tema de debate no Museu da Justiça
Fórum de Campos promove debate sobre Qualidade, Vida e Trabalho

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

2ª Turma absolve cidadão condenado por portar munição proibida como pingente
de colar
2ª Turma determina substituição de internação de adolescente por liberdade
assistida

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Agressão de garota de programa entre os julgados da Sexta Turma
Ministérios públicos estaduais têm legitimidade para atuar em tribunais superiores

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Novo Enunciado – Teses Vinculantes – Aviso 15/2015
Atualizado no Banco do Conhecimento
Enunciado nº 82 - aprovado em sessão do Órgão Especial de 16/05/2016.
Publicação Diário da Justiça Eletrônico – DJERJ 18/05/2016
82. “Compete às Câmaras Cíveis especializadas o julgamento das demandas
indenizatórias fundadas na má prestação de serviço por parte de instituição
educacional, de natureza privada, oriunda de acidente com aluno, ocorrido dentro
do estabelecimento de ensino, porquanto a relação existente entre as mesmas é de
consumo.”
Referência: Conflito de Competência nº 0001796-65.2016.8.19.0000. Julgamento
em 16/05/2016. Relator: Des. Antônio Eduardo Ferreira Duarte
Os Conflitos de Competência – Aviso TJ 15/2015 podem ser visualizados na
página Conflitos de Competência – Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis
especializadas em Direito do Consumidor.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0010977-62.2009.8.19.0024 – Rel. Des. Maria Regina Póvoa – j. 10/05/2015 – p.
18/05/2016.

•

0027486-94.2010.8.19.0004 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 27/04/2016 – p.
29/04/2016

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
•

•

Comunicamos que foi publicado hoje, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 12, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados quanto à responsabilidade objetiva, reconhecido o dano moral e a
possibilidade de denunciação da lide a seguradora, em evento para promoção e
venda com autógrafo condicionado a compra de CD, ocorrendo tumulto e
provocando lesão física na parte e ação de terceiro beneficiário, admitido o dano
moral, contra o segurador por exclusão do seguro de vida em grupo, com falta de
notificação prévia e recusa de pagamento.
O Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 4, também foi
disponibilizado hoje, tendo sido selecionados, dentre outros, julgados relativos a
inobservância dos requisitos essenciais inerentes a retratação em decorrência de
mensagem postada no Facebook, com retorno dos autos ao Juizado Especial
Criminal e Desacolhimento do Jogo do Bicho, face ao Princípio da Adequação
Social.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 17-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

•

Decreto Federal nº 8.778, de 16/05/2016 - Altera o Decreto nº 88.777, de 30 de
setembro de 1983, que aprova o regulamento para as polícias militares e corpos de
bombeiros militares (R-200).
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•

Justiça condena acusados de roubar e matar dona do restaurante Guimas

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

Justiça Militar não pode invocar legítima defesa para arquivar inquérito sobre morte
de civis por PMs
Atos inconstitucionais podem ser anulados mesmo após o prazo decadencial
Arrendatário é responsável pelas multas de veículos de arrendamento mercantil
Venda casada e revisão de alimentos estão entre destaques de julgamentos

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ
Página atualizada no Banco do Conhecimento em Jurisprudência / Assuntos de
Diminuta Complexidade
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0079965-65.2013.8.19.0002 – Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali - j. 12/05/2016
- p. 16/05/2016

•

0001375-96.2012.8.19.0006 – Rel. Des. Arthur Narciso de Oliveira Neto - j.
12/05/2016 - p. 16/05/2016

•

0006420-12.2007.8.19.0021 – Rel. Des. Nagib Slaibi - j. 11/05/2016 - p. 16/05/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 16-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposição de fotografias abre 14ª Semana de Museus
Desembargador vai decidir a cada mês o repasse do duodécimo para pagamento
dos defensores públicos
TJRJ participa da 7ª Caminhada da Adoção em Copacabana no dia 22
O magistrado e as provas
Centro Cultural do Poder Judiciário oferece agenda cultural na 14ª Semana de
Museus
Amaerj promove seminário sobre os Desafios do Novo Código de Processo Civil
Museu da Justiça participa da 14ª Semana de Museus
Ministra do STJ vai participar do XI Encontro de Juizados Especiais no TJ do Rio
Lista de progressão/promoção contempla 175 servidores do TJRJ
Museu da Justiça inaugura exposição de fotos com transformações do Centro do
Rio
Morre, aos 91 anos, o desembargador Jorge Fernando Loretti
TJRJ realiza Ação Social em Cascadura
TJRJ divulga cronograma de vacinação contra a gripe
Trabalho e Qualidade de Vida no seminário do Fórum de Campos
Juiz vai participar de CPI sobre autos de resistência
Tribunal de Justiça do Rio oferece aulas e cursos para integrantes de projetos
sociais
Campanha de doação de sangue no TJRJ atrai voluntários
TJ do Rio suspende repasse de 12% da arrecadação do Estado para o Fundo de
Saúde
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Empresas condenadas a pagar indenização por comercial irregular de cigarro
Decisões do STJ fortalecem o combate à violência sexual contra crianças
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense

Decreto 45.651/2016 - Fica considerado facultativo o ponto nas repartições públicas
estaduais. (Publicação 13/05/2016 - DORJ-I, n. 87, p. 1).
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0386115-26.2012.8.19.0001 – Rel. Des. Gilberto Guarino – j. 11/05/2016 – p.
13/05/2016

•

0448530-45.2012.8.19.0001 – Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j.
11/05/2016 - p. 13/05/2016

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 16-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

•

Medida Provisória nº 727, de 12/05/2016 - Cria o Programa de Parcerias de
Investimentos - PPI e da outras providências.

Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

TJRJ já atingiu 22% da meta do Plano de Logística Sustentável
Trabalho e Qualidade de Vida no seminário do Fórum de Campos
Juiz vai participar de CPI sobre autos de resistência
Tribunal de Justiça do Rio oferece aulas e cursos para integrantes de projetos
sociais
Campanha de doação de sangue no TJRJ atrai voluntários
TJ do Rio suspende repasse de 12% da arrecadação do Estado para o Fundo de
Saúde

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Cláusula de raio, inserida em contratos de shopping center, não é abusiva

•
•

Reconhecida legalidade da tarifa de renovação de cadastro bancário entre 2007 e
2009
Determinada indenização de R$ 100 mil a paciente cega após cirurgia de catarata
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa Selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Civil, nos respectivos temas.
•

Direito Civil
Posse
Função Social da Posse
Contratos
Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - Consignação em Pagamento
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0073962-32.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Adolpho Andrade Mello - j. 10/05/2016 - p.
12/05/2016

•

0001737-75.2012.8.19.0046 – Rel. Des. Marcus Basílio - j. 10/05/2016 - p.
12/05/2016

•

0027216-44.2012.8.19.0087 – Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes
Gonçalves de Oliveira - j. 28/04/2016 - p. 12/05/2016.
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 12-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.772, de 11/05/2016 - Regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de
maio de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção
e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de
benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juíza anula posse de vereador do Rio
Corregedoria regulamenta Usucapião Extrajudicial
TJ do Rio e Emerj integram movimento 'HeforShe' na defesa dos direitos da mulher
Servidores do TJRJ têm chance exclusiva de comprar ingressos para Rio 2016
Variedade e qualidade dos produtos são destaques da Feira Orgânica do TJRJ
Suspensão das atividades e prazos na 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Capital
Ônibus do Projeto Violeta atende em Rio das Ostras
Adolescente confessa ter participado de arrastão na Linha Amarela
Guias de Turismo comemoram o dia no Museu da Justiça
TJ do Rio participa de Ação Global no Caju no dia 21
TJRJ lança programa Adoção em Pauta: esforço para garantir um lar a crianças e
adolescentes
Centro Cultural do Poder Judiciário apresenta Édipo Rei nesta segunda, dia 16
Fórum Central sedia Feira Orgânica nesta quinta-feira
Vara da Infância inicia negociação entre Estado e estudantes
Meta do TJRJ é implementar em junho a prática das Audiências de Apresentação
de adolescentes infratores

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Condenado não pode ser submetido a regime mais grave que o estabelecido na
sentença

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Segunda Seção julga reclamação sobre penhora e aprova nova súmula
Acesso ao Whatsapp em celular apreendido, só com a autorização judicial
Obrigação dos pais de prestar alimentos a filho maior de idade depende de prova
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas

Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da decisão que concedeu a tutela
antecipada proferida pela MM. Dr. Juiz Alexandre de Carvalho Mesquita, da 1ª Vara
Empresarial da Comarca da Capital, nos autos do processo nº 011957368.2016.8.19.0001.
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre oferta e /ou comercialização
de automóveis como sendo de modelo de ano em que os mesmos não foram
fabricados.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0016943-34.2016.8.19.0000 – Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes – j.
10/05/2016 – p. 12/05/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 11-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

•

Lei Federal nº 13.286, de 10/05/2016 - Dispõe sobre a responsabilidade civil de
notários e registradores, alterando o art. 22 da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de
1994.

•

Lei Federal nº 13.285, de 10/05/2016 - Acrescenta o art. 394-A ao Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

•

Lei Federal nº 13.284, de 10/05/2016 - Dispõe sobre as medidas relativas aos
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 e aos eventos relacionados, que serão
realizados no Brasil; e altera a Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009, que “institui
o Ato Olímpico, no âmbito da administração pública federal”, e a Lei nº 12.780, de 9
de janeiro de 2013, que “dispõe sobre medidas tributárias referentes à realização,
no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016”.

•

Decreto Federal nº 8.758, de 10/05/2016 - Regulamenta a Lei nº 7.565, de 19 de
dezembro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica, para
estabelecer procedimentos a serem observados com relação a aeronaves
suspeitas ou hostis durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016.

•

Decreto Federal nº 8.757, de 10/05/2016 - Altera o Decreto nº 86.715, de 10 de
dezembro de 1981, para dispor sobre a situação jurídica do estrangeiro na
República Federativa do Brasil.

•

Decreto Federal nº 8.754, de 10/05/2016 - Altera o Decreto nº 5.773, de 9 de maio
de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e
avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e
sequenciais no sistema federal de ensino.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

Adolescente confessa ser o autor do tiro que matou estudante em arrastão no Rio
Guias de Turismo comemoram o dia no Museu da Justiça
TJ do Rio participa de Ação Global no Caju no dia 21

•
•
•
•

TJRJ lança programa Adoção em Pauta: esforço para garantir um lar a crianças e
adolescentes
Centro Cultural do Poder Judiciário apresenta Édipo Rei nesta segunda, dia 16
Fórum Central sedia Feira Orgânica nesta quinta-feira
Vara da Infância inicia negociação entre Estado e estudantes de escolas ocupadas

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

2ª Turma: antecedentes não interferem na análise da conduta social de condenado
Inviável MS quando couber recurso administrativo com efeito suspensivo

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Foro por prerrogativa de função não se estende ao processamento de ações de
improbidade
Em caso de perda total do veículo, valor pago por seguradora deve ser o da data
do acidente
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Estatísticas – 1ª Vice-Presidência
As Estatísticas de Distribuição de processos do quantitativo de Digitalização,
Indexação, Autuação, Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal
Eletrônico, bem como os quadros Comparativos de Distribuições, encontram-se
disponibilizados no portal do TJERJ em Institucional/ Vice-Presidências. São
elaborados pela Equipe da Divisão de Distribuição do Departamento de Autuação e
Distribuição Cível da Primeira Vice-Presidência e atualizados mensalmente.

Navegue na página Estatísticas da 1ª Vice-Presidência e visualize a atualização até
abril 2016

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0014930-62.2016.8.19.0000 - Rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto - j.
03/05/2016 - p. 10/05/2016

•

0029455-55.2010.8.19.0066 – Rel. Des. Gilberto Dutra Moreira - j. 03/05/2016 - p.
05/05/2016
Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 11, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos à recusa em fornecer certidão de óbito em homicídio onde a
vítima sofreu esquartejamento do corpo, reconhecido o dano moral e
responsabilidade civil do estado por diversas irregularidades no inquérito policial,
face a conduta das autoridades policiais e responsáveis pelo inquérito beirando a
má-fé e acarreta verdadeiro descrédito ao Estado, com intensa dor psicológica aos
parentes da falecida vítima, incidindo o dano moral.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 10-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

•

Decreto Federal nº 8.752, de 09/05/2016 - Dispõe sobre a Política Nacional de
Formação dos Profissionais da Educação Básica.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•

Meta do TJRJ é implementar em junho a prática das Audiências de Apresentação
de adolescentes infratores
Justiça do Rio libera trecho da ciclovia Tim Maia
TJ do Rio e Emerj aderem oficialmente ao movimento HeForShe da ONU Mulheres
TJ do Rio sedia primeiro debate do Instituto Carioca de Processo Civil
Juíza auxiliar da Presidência ministra palestra no Projeto Sementes da Paz

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Ministro restabelece pensão a menor dependente de avó servidora pública falecida
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Fábrica de aguardente não consegue anular demarcação de terra indígena
Terceira Turma nega recurso de fabricante de alimentos contra supermercado

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa Selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, nos ramos do Direito Constitucional e Administrativo, em seus
respectivos temas.
•

Direito Constitucional
Remédios Constitucionais
Ação Popular
Habeas Data

•

Direito Administrativo
Intervenção do Estado na Propriedade
Servidão Administrativa
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0023831-89.2011.8.19.0001 – Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes – j.
03/05/2016 – p. 06/05/2016

•

0014881-21.2016.8.19.0000 – Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim - j. 04/05/2016 - p.
09/05/2016

•

0017497-38.2008.8.19.0003 – Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos - j.
04/05/2016 - p. 06/05/2016

Fonte: Quinta Câmara Cível/EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 09-05-2016

COMUNICADO*
Comunicamos que foi deferido na Suspensão de Tutela Antecipada - STA. 828/SP.,
pelo Ministro Ricardo Lewandowski - presidente do Supremo Tribunal Federal, em
parte o pedido para suspender a execução da tutela antecipada concedida no
Agravo de Instrumento 2242691-89.2015.8.26.0000, em trâmite perante a 11ª
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
como todas as decisões judiciais proferidas em âmbito nacional no mesmo sentido,
indicadas ou não nos autos, que tenham determinado à Universidade de São Paulo
o fornecimento da substância “fosfoetanolamina sintética” para tratamento de
câncer, até os seus respectivos trânsitos em julgado, mantido, porém, o seu
fornecimento, enquanto remanescer o estoque do referido composto, observada a
primazia aos pedidos mais antigos.
Fonte: Processo Administrativo nº 2016-060429 – Presidência

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magistrados terão de passar por detector de metais nos fóruns
TJ do Rio suspende arresto de 1,5 bi das contas do Estado
Decretada a falência do Grupo Galileo, mantenedor da UniverCidade e da Gama
Filho
Acusado de matar jovem na Linha Amarela tem prisão preventiva decretada
Estreia de 'Jumbo - Eu visito a tua ausência' lota Antigo Palácio da Justiça.
Temporada vai até 28 de maio
Justiça determina arresto de R$ 1,5 bi para pagar salários de abril dos servidores
estaduais
Juristas no Rio debatem a prevenção à violência e a defesa dos direitos humanos
Tribunal de Justiça promove mutirão de doação de sangue nesta sexta-feira
Corregedoria realiza segunda etapa do processo de reestruturação das Varas de
Fazenda Pública

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Apuração de crime contra ordem tributária cabe ao MP do estado onde ocorreu
supressão de tributo

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

Sentença declaratória pode ser liquidada ou executada nos próprios autos
Mantida condenação de médica por demora em parto que causou morte de bebê
Inércia de administrador não justifica extinção de processo de insolvência
Cláusula de eleição de foro pode ser invalidada em caso de vulnerabilidade da
parte
Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Visualize e localize os atos publicados em Abril de 2016.
·

ATO EXECUTIVO TJ Nº 55/2016

·

ATO EXECUTIVO TJ Nº 54/2016

·

ATO EXECUTIVO TJ Nº 51/2016

·

ATO EXECUTIVO TJ Nº 53/2016

·

ATO EXECUTIVO TJ Nº 49/2016

·

ATO EXECUTIVO TJ Nº 48/2016

·

ATO EXECUTIVO TJ Nº 47/2016

·

ATO EXECUTIVO TJ Nº 46/2016

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0189188-24.2011.8.19.0000 – rel. Des. Nagib Slaibi - j. 01/02/16 e p. 11/02/16

•

0037528-78.2014.8.19.0000 – rel. Des. Antonio Eduardo F. Duarte - j. 25/02/16 e p.
01/03/16
Fonte: SETOE

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

Boletim do Serviço de Difusão no 74

Divulgado em 06-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•

Justiça determina interdição total da ciclovia Tim Maia
Tribunal de Justiça do Rio cria ícone em seu site para emissão de certidões de 2º
grau
Museu da Justiça recebe novos acervos
Coordenadoria Judiciária debate mudanças na gestão das Instituições de
Acolhimento de Crianças
Cartórios extrajudiciais devem aguardar orientações do CNJ sobre escrituras
declaratórias de união poliafetiva
Casamento Comunitário: parceria entre TJRJ e Polícia Militar realiza sonho de 120
casais
Magistrados e servidores da Justiça terão licença-paternidade de 30 dias
TJ impede candidato de assumir cargo após processos de violência doméstica

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

Cooperativas em liquidação não estão sujeitas à lei de falências
Ao Judiciário, não cabe rever questões de concurso, decide Segunda Turma
Cegueira após cirurgia e registro de marca são julgados na Quarta Turma
Sexta Turma nega habeas corpus para procurador e traficante internacional

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Tributário, nos respectivos temas.


Direito Tributário

Imposto Sobre Serviço
ISS e Execução Fiscal
Prescrição e Decadência
Prescrição e IPTU
Prescrição e IPVA
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*

JULGADOS INDICADOS*
•

0001259-47.2013.8.19.0009 – Rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho - j. 02/05/2016
- p. 04/05/2016

•

0029455-55.2010.8.19.0066 – Rel. Des. Gilberto Dutra Moreira - j. 03/05/2016 - p.
05/05/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 05-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

• Lei Federal nº 13.281, de 04/05/2016 - Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.
• Decreto Federal nº 8.742, de 04/05/2016 - Dispõe sobre os atos notariais e de
registro civil do serviço consular brasileiro e da dispensa de legalização no Brasil
das assinaturas e atos emanados das autoridades consulares brasileiras.
• Decreto Federal nº 8.740, de 04/05/2016 - Altera o Decreto nº 5.598, de 1º de
dezembro de 2005, para dispor sobre a experiência prática do aprendiz.

Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

Servidores do Judiciário que conduzirão a Tocha Olímpica participam de
homenagem do Governo
3ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital: mundo do trabalho para
jovens acolhidos
Justiça condena a 24 anos acusada de participar de homicídio de grávida em São
Gonçalo
Cartórios de Registro Civil já emitiram mais de 60 mil certidões de nascimento com
CPF

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Prazo de 30 dias para a Fazenda Pública embargar execução é
constitucional
Decisão do STF isenta Correios do recolhimento de IPVA no Pará

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•

Reforma militar por acidente não pressupõe invalidez para outras
atividades
Terceira Turma decide recurso sobre aplicação feita por banco sem aval de cliente
Quinta Turma mantém condenação de policial por receber R$ 30 de propina
Aluguel em dobro de espaço em shopping no mês de dezembro não é abusivo
Punição a operadora de telefonia e crime ambiental são destaques no STJ
Quarta Turma não reconhece violação a direitos autorais em obra arquitetônica

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Revista compartilhe
Informamos a disponibilização da edição nº 4 da Revista Compartilhe no Banco do
Conhecimento em Revistas/ Revista Compartilhe. A referida publicação eletrônica
foi elaborada pela Equipe do Departamento de Comunicação Institucional da
Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento e pode ser
visualizada no formato revista ou em pdf. Encontra-se, também, disponibilizada nos
Destaques na página inicial do portal institucional do TJRJ.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0049244-06.2013.8.19.0205 – Rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo - j.
27/04/2016 - p. 02/05/2016

•

0067782-97.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia - j. 26/04/2016 p.02/05/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 04-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.280, de 03/05/2016 - Altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de
2000, para disciplinar a aplicação dos recursos destinados a programas de
eficiência energética.

•

Decreto Federal nº 8.737, de 03/05/2016 - Institui o Programa de Prorrogação da
Licença-Paternidade para os servidores regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

•

Lei Estadual nº 7271, de 02/05/2016 - Autoriza o poder executivo a criar nos
hospitais do estado do rio de janeiro o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•

CCPJ-Rio recebe educadores do projeto 'Escola e Museu' no Antigo Palácio da
Justiça
Juízes de Nova Iguaçu/Mesquita promovem 1º 'pautão' de conciliação

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Condição de “mula” não expressa participação em organização criminosa, decide
2ª Turma
1ª Turma: Concessão de pensão por morte não exige reconhecimento judicial de
união estável

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

Corte Especial aprova prosseguimento de ação penal contra governador do Piauí
Exclusão de recém-nascido de plano de saúde e morte por demora no parto são
destaques de turmas
STJ nega recurso a motorista que matou casal em São José do Rio Preto (SP)
Fábrica de aguardente não consegue anular demarcação de terra indígena
Sexta Turma tranca ação penal contra gerente de distribuidora de bebidas no Piauí

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, bem como a íntegra da tutela
antecipada proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Paulo Assed Estefan, nos autos
do processo nº 0124982-25.2016.8.19.0001, que tramita no Juízo da 4ª Vara
Empresarial da Comarca da Capital.
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre recusa de depósito, pela
instituição bancária, de valor inferior a 20 mil reais em caixas operados por pessoas
físicas.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0015756-88.2016.8.19.0000 – Rel. Des. Natacha Nascimento Gomes Tostes
Gonçalves de Oliveira - j. 28/04/2016 - p. 03/05/2016.

•

0244766-40.2009.8.19.0001 – Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres - j.
07/10/2015 - p. 02/05/2016.
Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
•

•

•

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 10, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos à não incidência do imposto sobre a transmissão por doação –
ITD, na renúncia a herança abdicativa em favor do monte e bala perdida em ação
policial, irrelevância de sua origem, reconhecida a responsabilidade civil do Estado
com condenação aos ressarcimento dos danos.
Outrossim, informamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 09, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos ação civil pública tendo por objeto a doação com encargo de
imóvel público com ausência de licitação, reconhecimento do dolo genérico a
tipificar a improbidade administrativa e carência de professores em Ciep por
omissão administrativa ensejando situação de risco, reconhecimento do direito à
educação com deferimento da alocação prioritária de recursos público.
Por fim, divulgamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 03, onde foram
selecionados, dentre outros, julgados relativos à construção irregular, indeferimento
do pleito de aluguel social, face à inobservância dos requisitos essenciais e
indeferimento da tutela antecipada, em razão da falta de notificação quanto a
suspensão do direito de dirigir.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 03-05-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.278, de 02/05/2016 - Altera o § 6º do art. 26 da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional,
referente ao ensino da arte.

Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

TJRJ exibe sábado (7) premiada peça teatral sobre vida de mulheres ligadas a
presos
Justiça decreta prisão preventiva de casal acusado de esfaquear médico no Leblon
Desembargador Nagib Slaibi Filho lança o seu 18º livro na Emerj, nesta quartafeira, dia 4
Casamento Comunitário de PMs chega a sua terceira edição nesta sexta-feira, dia
6.
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•
•

Mantida suspensão de pagamento de auxílio-moradia a magistrados aposentados
de MT
Decisão que negou coleta de DNA de condenado é anulada por ofensa à cláusula
de reserva de plenário
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

Inventário movido por filha de falecido provoca extinção da ação proposta pela
viúva
Sexta Turma nega habeas corpus a acusado por tráfico de drogas na operação
Suçuarana
Previdência privada pode estabelecer prazo para opção de autopatrocínio
Ausência de personalidade jurídica dos tabelionatos é tema da Pesquisa Pronta

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Tributário, nos respectivos temas.
•

Direito Tributário
Imposto sobre circulação de Mercadorias
Combustível e Substituição Tributária
Imunidade Tributária
Imunidade Tributária de Templos Religiosos e Entidades Filantrópicas

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0004617-09.2013.8.19.0045 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 26/04/2016 e p.
29/04/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*

Divulgado em 02-05-2016

•
•
•
•
•
•
•

Vara de Execução Penais terá 100% dos processos digitais até o fim do ano
Servidor do TJ carregará a Tocha Olímpica
TJRJ realiza 5ª edição da Feira de Artesanatos até quarta-feira
Pela primeira vez, TJ do Rio é sede da abertura da FLUPP
TJRJ promove Workshop de Orientação Profissional para integrantes de projetos
de Inclusão Social
Magistrados fundam Instituto Judicial Global do Ambiente
Subsecretário-geral da ONU recebe Medalha Tiradentes em Congresso Ambiental

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ministro julga inviável trâmite de ação contra instrução normativa da ANS

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•
•

Ministro Buzzi concede liminar em caso com duas decisões judiciais conflitantes
Mantida redução de indenização a pais de jovens mortos em brincadeira no trânsito
Intimação para que a parte se submeta à prova pericial deve ser feita pessoalmente
Adicional de 25% por invalidez não pode ser estendido a aposentados por idade
Segunda Seção estabelece tese sobre cheques pós-datados
Terceira Turma mantém decisão contra empresa devedora do Banco do Nordeste
Perícia requerida pelo MP deve ser feita, mesmo sem demanda judicial

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Institucional - Atos Oficiais do PJERJ
Clique aqui para visualizar as atualizações 2016

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0002912-88.2013.8.19.0040 – rel. Des. Maria Angélica G. Guerra Guedes, j.
23/02/2016 e p. 17/03/2016

Fonte: EJURIS

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

Boletim do Serviço de Difusão no 69

Divulgado em 29-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.727, de 28/04/2016 - Dispõe sobre o uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no
âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

TJRJ vai realizar mutirão de adoção durante a semana que antecede o Dia das
Mães
Juiz decreta prisão preventiva de advogado suspeito de pedofilia
'É preciso mudar o modelo de desenvolvimento do país', afirma Marina Silva em
Congresso no TJRJ
Seminário no TJRJ vai debater incentivo aos programas de atendimento à infância
Emerj vai discutir a Análise Econômica do Direito da Cidade
Procuradora denuncia no TJRJ dano causado por coral invasor
TJRJ confirma suspensão de taxa por fechamento de varandas

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Desprovido recurso de policial civil condenado por extorsão
Revogadas medidas cautelares fixadas sem indícios do envolvimento de acusado
em fatos criminosos

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

Prescrição de ação penal não livra servidor de processo administrativo
STJ define tese em repetitivo sobre inscrição em cadastro de inadimplentes
Terceira Turma determina a reabertura de inventário declarado extinto
É válido acordo judicial em execução de alimentos sem a presença do advogado
Credit scoring é um dos novos temas do índice remissivo de recursos

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados

selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Previdenciário, nos respectivos temas.


Direito Previdenciário

Benefício
Abono de Permanência
Benefício Previdenciário
União Homoafetiva - Pensão Previdenciária
Previdência Privada
Previdência Complementar
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0020117-11.2013.8.19.0209 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 15/03/2016
e p. 31/03/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 28-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

•

Decreto Federal nº 8.726, de 27/04/2016 - Regulamenta a Lei nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, para dispor sobre regras e procedimentos do regime jurídico das
parcerias celebradas entre a administração pública federal e as organizações da
sociedade civil.

•

Decreto Federal nº 8.725, de 27/04/2016 - Institui a Rede Intersetorial de
Reabilitação Integral e dá outras providências.

•

Decreto Federal nº 8.724, de 27/04/2016 - Institui o Programa de Proteção aos
Defensores de Direitos Humanos e cria o seu Conselho Deliberativo, no âmbito do
Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos
Humanos.
Decreto Federal nº 8.723, de 27/04/2016 - Altera o Decreto nº 6.889, de 29 de
junho 2009, que dispõe sobre o Conselho de Participação em fundos garantidores
de risco de crédito para micro, pequenas e médias empresas.
Decreto Federal de 27/04/2016 - Institui o Comitê do Cadastro Nacional de Inclusão
da Pessoa com Deficiência e da Avaliação Unificada da Deficiência, no âmbito do
Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos
Humanos.

•

•

Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Líder Yanomami pede preservação da terra em congresso no TJ do Rio
Tribunal de Justiça dá início à 5ª edição da Feira de Artesanatos
Magistrados do TJRJ participam de debate na Abami
Tabelião lança livro com contos na próxima segunda, dia 2
Presidente do TJRJ empossa juízes removidos e destaca protagonismo do
Judiciário
'O espaço que dão é muito importante para nós', diz vendedora da Feira Orgânica
realizada no TJRJ
Desembargador Luiz Eduardo Guimarães Rabello ganha retrato no Museu da
Justiça
Atendimento e prazos suspensos hoje na Vara da Família de Vila Inhomirim
TJRJ abre 1º Congresso Mundial de Direito Ambiental
Juizado móvel de Violência Doméstica tem mais de 40 audiências programadas em
Cabo Frio
Testemunhas depõem sobre agressão à ex-namorada de Rafael Hermida

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

STF prorroga por 60 dias liminares sobre dívida dos estados
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

STJ começa a analisar pedido de gratuidade de justiça à luz do novo CPC
Justiça estadual deve julgar delito de apropriação ilegal de sinal a cabo
Pesquisa Pronta traz princípio da insignificância nos atos de improbidade
Assembleias e câmaras têm capacidade processual limitada à defesa institucional

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas

Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da decisão que concedeu a tutela
antecipada proferida pela MM. Dra. Juíza Maria Christina Berardo Rucker, da 2ª
Vara Empresarial da Comarca da Capital, nos autos do processo nº 011187511.2016.8.19.0001.
O tema dos referidos autos versa precipuamente sobre a instalação de câmaras de
segurança, notadamente nas plataformas ferroviárias, a fim de controlar e diminuir
as práticas danosas e delituosas.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0013597-75.2016.8.19.0000 – rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho, j. 17/03/2016 e
p. 21/03/2016
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 27-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

•

Lei Federal nº 13.274, de 26/04/2016 - Altera a Lei nº 11.977, de 7 de julho de
2009, para dispor sobre operações de financiamento habitacional com desconto ao
beneficiário concedido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS para
aquisição de imóveis no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV
construídos com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial FAR. Mensagem de veto

•

Lei Estadual nº 7267 de 26 de abril 2016 - Institui pisos salariais no âmbito do
estado do rio de janeiro para as categorias profissionais que menciona e estabelece
outras providências.

Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

TJRJ determina que Estado repasse 12% para Fundo Estadual da Saúde
TJ do Rio é o primeiro do país a assinar pacto para acabar com práticas abusivas
no mercado imobiliário
Tribunal de Justiça abriga a abertura da FLUPP, a Festa Literária das Periferias, a
maior do país voltada para as comunidades
TJRJ realiza mais uma edição da Feira Orgânica nesta quinta-feira, dia 28
Desembargador Nagib Slaib analisa novo CPC no Café com Conhecimento
Páscoa da Justiça: Dom Orani Tempesta destaca papel do TJRJ para superação
da crise

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

2ª Turma nega HC a policial civil preso por acusação de tráfico de drogas
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Ministros destacam que novo CPC não revogou todos os tipos de prazos recursais
STJ esclarece dúvidas sobre investigação de pessoas com foro especial
Quinta Turma rejeita habeas corpus para dois réus da operação Lava Jato

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Novo Enunciado –Teses Vinculantes – Aviso TJ 15/2015
Atualizado no Banco do Conhecimento

Enunciado nº 81 - aprovado em sessão do E. Órgão Especial de 18/04/2016.
Publicação Diário da Justiça Eletrônico - DJERJ 20/04/2016
81. “Compete às Câmaras Cíveis não especializadas o julgamento de demandas
envolvendo alienação de veículo por instituição financeira mediante leilão
extrajudicial.”
Referência: Conflito de Competência nº 0002817-76.2016.8.19.0000. Julgamento
em 18/04/2016. Relator: Des. Mauro Dickstein
Os Conflitos de Competência - Aviso TJ 15/2015 podem ser visualizados na
página Conflitos de Competência - Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis
especializadas em Direito do Consumidor
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0060195-24.2015.8.19.0000 – rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j.
22/02/2016 e p.18/03/2016

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 26-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7263 de 25 de abril 2016 - Dispõe sobre o registro das placas dos
veículos que trafegam nas praças de pedágio no âmbito do estado do Rio de
Janeiro.
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

Justiça determina arresto nas contas do estado para pagar inativos e pensionistas
TJRJ encerra campanha de doações para desabrigados da chuva em Itaipuaçu
Juizado Móvel de Violência Doméstica atenderá em Cabo Frio dias 27 e 28
Emerj tem inscrições abertas para curso de pós-graduação em Direito Ambiental
'Tempos Modernos' de Charles Chaplin será exibido com música de piano ao vivo
no CCPJ-Rio
Desembargador Francisco de Assis Pessanha Filho toma posse no TJRJ
TJ do Rio suspende decreto estadual que adiou pagamento dos aposentados

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Ministro reconsidera parcialmente liminar em ADI sobre Lei da Meia-Entrada

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Mulher tem reconhecido direito a plano de saúde contratado por ex-marido
Tribunal mantém desbloqueio de bens diante de absolvição de réu

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização da pesquisa abaixo
elencada, no ramo do Direito Tributário, nos respectivos temas.



Direito Tributário

Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
Inventario e ITD
Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
ITBI e Promessa de Compra e Venda

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada

Navegue
e
encaminhe
críticas: seesc@tjrj.jus.br

sugestões,

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

elogios

e

•
•

0030198-30.2014.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, j. 07/12/2015 e p.
15/12/2015
0029431.55.2015.8.19.0000 – rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos, j.
24/08/2015 e p. 26/08/2015
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 25-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.716, de 20 de abril de 2016 - Institui o programa de prevenção
e proteção individual de gestantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica
contra o Aedes aegypti.

Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

Museu da Justiça inaugura exposição "Rio de João - a Cidade e seu Cronista"
Passado e presente do Rio de Janeiro na exposição do Museu da Justiça
Novo CPC é tema do 'Café com Conhecimento' nesta terça-feira, dia 26
Guarda compartilhada é tema de livro lançado em seminário na Emerj

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Negado seguimento a ação de juiz aposentado compulsoriamente pelo CNJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•
•
•

Para STJ, cobrança por serviços de água e esgoto tem natureza tarifária
Mantida condenação do governo de Goiás de indenizar vítimas do Césio-137
Seguradora não está obrigada a renovar automaticamente seguro de vida em grupo
Quarta Turma reconhece direito de herdeira sobre imóvel em via de execução fiscal
Violência doméstica e familiar entre os cinco novos temas do Pesquisa Pronta
Regime domiciliar para presa gestante depende da análise de cada caso
Empresa terá que indenizar família de funcionário assassinado no trabalho

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Banco de Sentenças - Atualização

O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ. Conheça a íntegra das sentenças abaixo elencadas.
Sentenças Selecionadas
Transporte Terrestre/ Autorização
Plataforma tecnológica Uber
Processo nº 0406585-73.2015.8.19.0001
Comarca da Capital – 6ª Vara de Fazenda Pública
Juíza: Ana Cecilia Argueso Gomes de Almeida
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0202328-23.2014.8.19.0001 – rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro, j. 19/04/16 e
p. 25/04/16

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 20-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo

Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

Juíza e jornalistas reconhecem que a mulher ainda é vítima de discriminação na
mídia
TJRJ celebra Missa da Páscoa da Justiça na próxima terça-feira, dia 26
TJRJ debate execução penal com MPRJ, OAB-RJ e Defensoria Pública

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Liminares impedem sanções a mais três estados em disputa sobre dívida com a
União
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

TJRJ terá de reapreciar decisão que excluiu Rosinha Garotinho de ação
Financiamento não pago e acordo de alimentos foram destaques nas turmas
STJ determina novo julgamento em processo sobre divulgação de imagens íntimas
na internet
Natureza e volume de droga não podem ser consideradas ao mesmo tempo na
dosimetria da pena

•
•
•

Negado habeas corpus para suspender ação contra homem por porte de faca
Furto de armas em fórum e indenização a policiais foram destaques de turmas
Devedor contumaz de pensão alimentícia pode ter nome negativado no SPC

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do Direito Administrativo, nos respectivos temas.


Direito Administrativo

Serviços Públicos
Indenização por Falta de Energia Elétrica
Prestação de Serviço - CEDAE
Intervenção do Estado na Propriedade
Desapropriação Indireta
Desapropriação por Interesse Social
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0046595-33.2015.8.19.0000 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 10/12/2015
e p. 17/12/2015
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 19-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Complementar nº 154, de 18/04/2016 - Acrescenta § 25 ao art. 18 - A da Lei
complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir ao
microempreendedor individual utilizar sua residência como sede do
estabelecimento.
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

Desembargadores votam em lista tríplice para preenchimento de vaga destinada à
OAB
Nove testemunhas prestam depoimento sobre assassinato de jovens em Costa
Barros
Justiça do Rio manda estado pagar aposentados em 24 horas
Luiz Fernando de Andrade Pinto toma posse como desembargador do Tribunal de
Justiça do Rio

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Mantida multa a defensor que faltou a julgamento no tribunal do júri

•
•
•
•

Apelação não impede internação imediata de menor que respondeu em liberdade
Mantida demissão de inspetor que teria contribuído para rebelião em presídio
STJ reconhece a paternidade socioafetiva post mortem
Confirmada decisão que negou reintegração de posse contra bairro de Uberaba

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Direito do Consumidor: edição especial do ementário de jurisprudência
Comunicamos a disponibilização do Ementário de Jurisprudência Cível, sob o
tema Direito do Consumidor. A referida publicação eletrônica encontra-se na página
do Banco do Conhecimento em Revistas/ Ementários de Jurisprudência – Edições
Especiais

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•
•
•
•

0030202-67.2014.8.19. 0000 - Des. Nagib Slaibi, j. 30/11/2015 e p. 04/12/2015
0027716-12.2014.8.19. 0000 - Des. Milton Fernandes de Souza, j. 19/10/2015 e p.
05/11/2015
0040330-49.2014.8.19.0000 - Des. Jessé Torres, j. 03/08/2015 e p. 05/08/2015
000087543.2015.8.19.0000 - Des. Odete Knaack de Souza, j. 16/11/2015, e p.
27/11/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 17-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.271, de 15 de abril de 2016 - Dispõe sobre a proibição de revista
íntima de funcionárias nos locais de trabalho e trata da revista íntima em ambientes
prisionais. Mensagem de veto

•

Decreto Federal nº 8.714, de 15 de abril de 2016 - Aprova o Estatuto da Cruz
Vermelha Brasileira.

•

Lei Estadual nº 7262, de 15 de abril 2016 - Proíbe a cobrança de taxa adicional a
alunos com deficiência e dá outras providências.
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

Grupo de trabalho participa de mutirão para registro civil de detentas
Desembargadora do Tribunal de Justiça lança livro sobre guarda de crianças
Museu da Justiça abre a Semana Cultural Indígena
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Inviável HC de ex-procurador de Mangaratiba (RJ) acusado de fraudes em
licitações

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

Advogado de terceiro não investigado tem acesso restrito aos autos de inquérito
Vítima de acidente causado exclusivamente por trem não está coberta pelo DPVAT
Definida competência em caso de derramamento de óleo no mar do RJ
Valores de tutela antecipada devem ser devolvidos, caso julgamento negue direito
Negado habeas corpus a suspeito de liderar quadrilha de furto de carro em SP

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da decisão que concedeu a tutela
antecipada proferida pelo MM. Dra. Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves, da 8ª
Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do processo
nº 0036473-21.2016.8.19.0001.
O tema dos autos versa sobre cobrança injusta de ´mais valia´ onde o fechamento
de varanda com cortina de vidro retrátil representa mera proteção temporária e
transparente, configurando ausência de violação de legislação municipal e de
aumento de área edificada.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0321316-03.2014.8.19.0001 – rel. Des. Marcus Basílio, j. 02/02/2016 e p.
04/02/2016

Fonte: EJURIS

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

Divulgado em 15-04-2016

Sem conteúdo
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

TJRJ entrega certificados de qualidade em gestão a mais de 160 serventias
Comarca de Campos dos Goytacazes terá seis novos juízes
TJ do Rio leva turma do 'Programa Justiça Cidadã' para conhecer serviços da
Justiça Federal
TJ do Rio determina que Estado mantenha os estoques de medicamentos do
Hemorio
Museu da Justiça recebe audiência pública de criação do Conselho Estadual dos
Direitos Indígenas
Seção Cível Comum tem primeira reunião para tratar de demandas repetitivas
Acusado de esfaquear vizinha responderá a processo em liberdade
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•

STF reafirma direito a abono de permanência a policial civil aposentado
PT pede que Supremo declare incompatível com a Constituição a prática da
condução coercitiva
Rejeitado HC de policial civil do RJ preso por narcotráfico e roubo

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•

Terceira Turma mantém decisão que excluiu cotista de instituição de ensino
Negado habeas corpus a gerente da Caixa condenado por gestão temerária
Comprador pode ser obrigado a pagar condomínio, mesmo ainda sem registro
STJ terá plantão judiciário presencial neste fim de semana
Nomeação tardia em concurso só gera indenização em casos extraordinários
Quinta Turma mantém intervenção parcial em cadeia pública de Vila Velha

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Visualize e localize os atos publicados em Março de 2016.
•

ATO EXECUTIVO TJ N. 42/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ N. 40/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ N. 38/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ N. 37/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ N. 36/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ N. 35/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ N. 34/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ N. 33/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ N. 32/2016

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 31/2016

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0002912-88.2013.8.19.0040 – rel. Des. Maria Angélica G. Guerra Guedes, j.
23/02/2016 e p. 17/03/2016

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 14-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.270, de 13/04/2016 - Altera o art. 6º da Lei nº 12.842, de 10 de
julho de 2013, que dispõe sobre o exercício da Medicina.

•

Lei Federal nº 13.269, de 13/04/2016 - Autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética
por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

Feira orgânica realizada pela Justiça do Rio traz oportunidades para vendedores e
compradores
Comitê da ONU vai debater no Rio a prevenção do crime na América Latina
TJRJ mantém decisão e Rio terá que climatizar toda frota de ônibus
Emerj promove II Seminário 'A Mulher, a Mídia e o Poder no Brasil'
Niterói recebe 4ª Unidade Interligada para registro dos bebês em maternidades
Ex-prefeito e ex-secretário de Búzios são condenados
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Comunicado

•

Comprovação de atividade jurídica para ingresso no cargo de juiz substituto se dá
na inscrição definitiva

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•

Quarta Turma condena Avestruz Master por dano moral coletivo
Suspensão condicional pode ser revogada mesmo após o prazo legal
Terceira Turma reconhece valoração equivocada de provas e determina novo
julgamento
Serviços comunitários ou pagamento de valor podem ser utilizados para suspensão
de processo
Controle da atividade policial legitima acesso do MP a documentos da PF
STJ mantém condenação por erro médico em tratamento de recém-nascido

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização da pesquisa abaixo
elencada, no ramo do Direito de Família, nos respectivos temas.
•

Direito de Família

Proteção da Pessoa dos Filhos
Alienação Parental
União Estável
Uniões Estáveis Concomitantes
Alimentos
Alimentos Gravídicos

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0059255-59.2015.8.19.0000 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 17/03/16 e
p. 28/03/16

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 13-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7258 de 12 de abril 2016 - estabelece regime de cotas para
pessoas com deficiência para as empresas que firmarem contrato com o Estado do
Rio de Janeiro e dá outras providências.

•

Lei Estadual nº 7259 de 12 de abril 2016 - Concede anistia de multas, mora e
demais acréscimos, bem como remissão de créditos tributários nos casos que
especifica, e determina e da outras providências.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•

Congresso da ONU vai reunir autoridades de 50 países no Tribunal de Justiça do
Rio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regras de marketing e patrocínio nas Olimpíadas 2016 são debatidas no TJRJ
TJ do Rio realiza 10ª edição da Feira de Produtos Orgânicos nesta quinta-feira, dia
14
Juiz André Nicolitt lança livro Manual de Processo Penal
Centro Cultural promove concerto de voz e violão na terça-feira, dia 19
TJRJ inaugura exposição retratando crimes que abalaram o Rio de Janeiro
TJRJ e TJMG discutem erradicação do sub-registro e criação de centrais de
documentação
Exposição 'O Rio de Janeiro Continua Índio' é inaugurada na Uerj
Juíza participa de debate público sobre lei que proíbe exploração de animais de
tração
Juiz do TJRJ determina instalação de CPI das Olimpíadas
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

1ª Turma rejeita queixa-crime contra deputado Jean Wyllys

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Terceira Turma revê punição a provedor de internet por material ofensivo
Terceira Turma reconhece direito de ex-cônjuge à continuidade de plano de saúde
Habeas corpus da Quinta Turma anula decisão de juiz militar de Campo Grande

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
2º grau de jurisdição
Acompanhem a última atualização para o mês de abril de 2016 - ponto facultativo
dia 22 de abril de 2016.

Clique aqui e visualize as atualizações da Página – Informativo de Suspensão de
Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos, em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. A
página contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do PJERJ com informações
disponibilizadas desde 2005 tanto no 1º e no 2º grau de jurisdição.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial.
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0071536-47.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 16/12/15 e p.
18/12/15

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*

Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 08, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos ao descabimento de cobrança pela passagem de cabos aéreos
de distribuição de energia elétrica pela concessionária de rodovia, face ao Princípio
da Modicidade Tarifária e nulidade da contratação pela U.E.R.J. de terceirizados
com dispensa de licitação para o exercício da atividade fim, necessidade de
concurso público.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 12-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7253 de 08 de abril 2016 - Altera a Lei nº 6.084 de 22 de novembro
de 2011, que institui o programa de prevenção e conscientização do assédio moral
e violência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7256 de 11 de abril 2016 - Altera dispositivos da Lei nº 6.456, de 3
de junho de 2013, que “dispõe sobre a dispensa de registro dos contratos de
leasing de veículos em cartório no âmbito do Estado do Rio de Janeiro” e dá outras
providências.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

TJ do Rio, Jardim Botânico, TCE e MP assinam protocolo para preservação
ambiental
Justiça do Rio suspende reintegração de posse da escola na Ilha do Governador
Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho toma posse no cargo de desembargador do TJ
do Rio
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

Sem conteúdo
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Nomeação tardia em cargo público não gera indenização
Publicada resolução sobre a competência para julgar Reclamação envolvendo
juizados especiais
Duplicata pode incluir soma de notas parciais emitidas dentro do mesmo mês

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da decisão que concedeu a tutela
antecipada proferida pela MM. Dra. Juíza Maria Christina Berardo Rucker, da 2ª
Vara Empresarial da Comarca da Capital, nos autos do processo nº 007877820.2016.8.19.0001.
O tema dos autos versa precipuamente sobre a prestação inadequada de serviço
público no ramo transporte público, em razão do baixo quantitativo de veículos.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0002504-18.2016.8.19.0000 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 02/02/16 e p.
04/02/16

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 11-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•

Justiça determina reintegração de posse de escola ocupada na Ilha do Governador
Exposição e debate no Museu da Justiça lembram crimes que mobilizaram a
sociedade carioca
Especialistas do Distrito Federal encerram curso sobre entrevista forense no TJRJ
TJRJ aumenta a pena de ex-PMs condenados por triplo homicídio em Campos
Comitê Gestor do TJRJ traça raio-x das necessidades da primeira instância
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Negado seguimento a recurso do Ceará contra indenização por morte de detento
em tentativa de fuga
Suspensa prisão de ex-deputado estadual de MT decretada em afronta a decisão
do STF

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•

STJ reafirma que crime de embriaguez ao volante não exige prova de perigo
concreto
Quarta Turma determina inclusão de crédito em plano de recuperação judicial de
empresa
Imposição do empregador não justifica porte ilegal de arma de fogo
STJ alerta sobre golpe do processo judicial

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do TJERJ. Comunicamos a atualização da pesquisa abaixo
elencada, no ramo do Direito Civil, nos respectivos temas.
·

Direito Civil

Condomínio Edilício
Animal em Apartamento
Condômino Antissocial
Responsabilidade Civil
Teoria da Perda de uma Chance
Queda de Marquise
Dano Moral em Ricochete
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

00050002-47.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 16/03/16 e p. 18/03/16

Fonte: DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 08-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.267, de 06 de abril de 2016 - Disciplina a criação e a organização
das associações denominadas empresas juniores, com funcionamento perante
instituições de ensino superior.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•

TJRJ vai exibir exposição multimídia sobre os crimes que chocaram o Rio
NOTA CGJ: Esclarecimento sobre escritura declaratória de união poliafetiva
Deputado diz que armar a população vai aumentar a violência
TJRJ promove segunda etapa do concurso para juiz neste domingo
TJ do Rio determina que servidores do Degase voltem ao trabalho
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

ADI questiona dispositivos do novo Código de Processo Civil

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

STJ reforma decisão que eliminou candidato de concurso público

•
•
•
•

Quarta Turma faz considerações sobre vigência do novo Código de Processo Civil
Médico condenado por abuso sexual perde cargo público do DF
STJ altera horário de funcionamento para reduzir despesas
Rejeitado habeas corpus para empresária presa na operação QI

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 007706255.2016.8.19.0001.
O tema dos autos versa precipuamente sobre falha do prestador de serviço público
no ramo de transportes urbanos municipais, por má-conservação e baixo
quantitativo de veículos.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0059848-85.2015.8.19.0001 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j.
10/12/15 e p. 15/12/15.

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 07-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7.252, de 05 de abril de 2016 - institui, no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro, a política estadual de incentivo e fomento a feiras gastronômicas e à
comercialização de alimentos em trailers, vans, caminhões e veículos similares
conhecidos como “food trucks” e dá outras providências.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

Integrantes de projetos sociais do Tribunal de Justiça do Rio visitam Museu do
Amanhã
Estudantes de Direito, Arquitetura e Turismo visitam o Museu da Justiça
'Vivemos uma ditadura dentro das comunidades', diz representante do Complexo
da Maré durante evento Café com Lei
Vaga a desembargador do TJRJ será preenchida por indicado da OAB/RJ
Condenados 23 integrantes da quadrilha presa na Operação Serrana, em Paraíba
do Sul
Desembargador mantém bloqueio de bens de acusados de fraude em São Gonçalo

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Aplicação de regime prisional deve considerar caso concreto e não apenas
gravidade genérica do crime, decide ministro
Inviável recurso que discute ato da prefeitura de Guarapari sobre permissão de
banca de revista

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•
•
•

Para Joel Paciornik, a magistratura é uma vocação
Antonio Saldanha e Joel Paciornik tomam posse como novos ministros do STJ
STJ aprova execução provisória da pena do desembargador Evandro Stábile
Quinta Turma aplica princípio da insignificância em crime ambiental
Revista é condenada a indenizar magistrado por matéria considerada ofensiva
Quinta Turma exclui crime de lavagem de dinheiro de oito réus da Caixa de
Pandora
Negado habeas corpus a gerente da Caixa e a ex-prefeito de Mangaratiba

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização da pesquisa abaixo
elencada, no ramo do Direito Administrativo, nos respectivos temas.
•

Direito Administrativo

Servidores Públicos
Servidor Público - Desvio de Função - Pagamento de Diferenças Remuneratórias
Serviços Públicos
Corte de Luz sem Aviso Prévio
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0121020-87.1999.8.19.0001 – rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto, j.
05/04/16 e p. 07/04/16

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 06-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Planalto sem conteúdo e site indisponível ALERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

Tragédias Gregas, Shakespeare e Direito no Curso do CCPJ-Rio
Museu da Justiça recebe Instituto Alana em evento sobre síndrome de Down
Justiça do Rio decide que serviço de transporte pelo Uber não pode ser proibido

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Presidente do STF garante distribuição de estoque da fosfoetanolamina a pacientes
de câncer
1ª Turma: Deputado Roberto Góes (PDT-AP) responderá a ação penal por fraude
em licitação

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•

Segunda Turma afasta responsabilidade dos Correios em roubo de carga
Segunda Turma reconhece responsabilidade de município por erro em hospital
Bombril, indenização imposta a revista e inclusão em lista negra são destaques de
Turmas
Novos ministros do STJ tomam posse nesta quarta-feira (6)
Saldanha assume de olho na celeridade e eficácia da justiça

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 010878410.2016.8.19.0001, que tramita no Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da
Capital.
O tema dos autos versa precipuamente sobre a prestação inadequada de serviço
público essencial de transporte público, em razão de ausência de regularidade de
frota durante o turno da noite e da madrugada.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0244766-40.2009.8.19.0001 – rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j.
07/10/2015 e p. 29/03/2016

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 07, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos a recusa da pessoa jurídica de inscrição em novo vestibular de
candidato anteriormente flagrado em tentativa de fraude no vestibular em cola
eletrônica, inexistência de dano moral e concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, lavratura do termo de ocorrência de irregularidade
-TOI, nulidade, cobrança indevida com devolução em dobro.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 05-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7250, de 04 de abril de 2016. - Altera e acrescenta dispositivos à
Lei nº 4.733, de 23 de março de 2006, que dispõe sobre a destinação de espaços
exclusivos para mulheres nos sistemas ferroviário e metroviário do Estado do Rio
de Janeiro.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartunista Ziraldo inaugura primeiro abrigo que vai estimular convivência entre
irmãos
Notários e registradores debatem usucapião administrativo durante encontro na
Corregedoria
Desembargadora Ana Maria Pereira participa de palestra sobre Câmaras do
Consumidor
Acusado de matar menina tem prisão temporária decretada
Desembargador Nagib Slaibi Filho lança no Tribunal de Justiça seu 18º livro
TJRJ presta homenagem ao novo ministro do STJ, desembargador Antonio
Saldanha Palheiro
TJRJ julga inconstitucional lei que incorporava gratificações
Corregedora participa do 71º Encontro de Corregedores-Gerais de Justiça em
Cuiabá

•
•
•

TJRJ estreia espaço Café com Lei com orientações à população
Site do TJRJ lança Agenda Social para divulgação de projetos e ações
programadas
Museu da Justiça ganha cor azul para marcar o Dia Mundial da Conscientização do
Autismo

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

STF decidirá sobre imunidade tributária de imóvel que integra Programa de
Arrendamento Residencial
Negado trâmite a HC de prefeito cassado de Mangaratiba (RJ)

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•

Confirmada demissão de servidora que falsificou assinaturas em processo judicial
Sexta Turma tranca ação de crime ambiental por inépcia da denúncia
Negada nomeação de candidata que ficou acima do número de vagas em concurso
Segunda Turma retifica decisão de tribunal para garantir nomeação à aprovada em
concurso
Apresentação de identidade falsa não constitui exercício de autodefesa
Comprovante de pagamento de custas sem apresentação de guias gera deserção

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Novo Enunciado –Teses Vinculantes – Aviso TJ 15/2015

Enunciado nº 80 - aprovado em sessão do E. Órgão Especial de 28/03/2016.
Publicação Diário da Justiça Eletrônico - DJERJ 31/03/2016
80. “Compete às Câmaras Cíveis o julgamento de demandas que versem sobre a
falha na prestação de serviços notariais e de registro.”

Referência: Conflito de Competência nº 0009202-40.2016.8.19.0000. Julgamento
em 28/03/2016. Relator: Des. Luiz Zveiter
Os Conflitos de Competência - Aviso TJ 15/2015 podem ser visualizados na
página Conflitos de Competência - Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis
especializadas em Direito do Consumidor no Banco do Conhecimento.

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0016166-43.2012.8.19.0209 - rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 11/03/2016 e p.
15/03/2016

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 01-04-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•

TJRJ abre seleção de entidades para recebimento de verbas pecuniárias
Encontro no TJ do Rio destaca maior atuação no combate à violência contra a
mulher
Casamento comunitário: TJRJ e PM realizam sonho de 120 casais
Entidades sociais interessadas em receber recursos financeiros têm até o dia 10 de
maio para se candidatarem
CGJ viabiliza projeto que torna eletrônico o agendamento de exames de Sanidade
Mental e de Dependência Toxicológica para réus
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Plenário do STF confirma liminar do ministro Teori Zavascki sobre interceptações
telefônicas
STF reconhece direito adquirido em reajuste concedido a servidores do Tocantins

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Falta de diálogo entre ex-cônjuges não inviabiliza guarda compartilhada
Terceira Turma mantém decisão em disputa por imóvel envolvendo rede de varejo

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Sem conteúdo
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0398911-49.2012.8.19.0001 – rel. Des. Marco Antônio Ibrahim, j. 04/11/2015 e p.
09/11/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 31-03-2016

COMUNICADO*
Comunicamos que foi publicado nesta data, no DJERJ. , o Aviso Cojes nº 02/2016:
A Presidente da Comissão dos Juizados Especiais - COJES, Desembargadora Ana
Maria Pereira de Oliveira, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 3º
do Ato Executivo nº Ato Executivo nº 1165/2013;
CONSIDERANDO o que ficou decidido por unanimidade na reunião havida em
29/03/2016 entre os Magistrados que compõem as Turmas Recursais Cíveis e
Fazendárias, ratificada na reunião Extraordinária dos Membros da COJES ocorrida
em 30/03/2016;
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o procedimento em sede de
Juizados Especiais, após a vigência do NCPC, mormente em relação aos princípios

norteadores da Lei 9.099/95 insculpidos em seu artigo 2º, quais sejam: oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade;
CONSIDERANDO que a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB)
prevê que a Lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga e nem modifica a Lei anterior (artigo 2º, §2º);
CONSIDERANDO que a D. Corregedora do E. Conselho Nacional da Justiça,
Ministra Nancy Andrighi, se posicionou pela inaplicabilidade do NCPC ao sistema
dos Juizados Especiais em apoio à Nota Técnica 01/2016 do FONAJE
(http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/81833-corregedoria-prazos-do-novo-cpc-naovalem-para-os-juizados-especiais);
CONSIDERANDO a literalidade do Enunciado 161 do FONAJE, in verbis:
Enunciado 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente
terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e
específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no
art. 2º da Lei 9.099/95.
Avisa aos Juízes, Advogados, Chefes de Serventia ou Encarregados, Servidores,
Partes e demais interessados que:
1) Os prazos processuais em sede de JEC continuarão a ser contados em dias
corridos, inaplicável o artigo 219 do NCPC;
2) As pautas de julgamento das Turmas Recursais poderão ser publicadas com a
antecedência mínima de 48 horas ao dia da designação das sessões de
julgamento;
3) Não se aplica às Turmas Recursais a previsão do artigo 935, § 1º do NCPC,
cabendo a cada Juiz Relator a discricionariedade de deferimento ou não de vistas
dos autos pelas partes e advogados, que se dará em gabinete;
4) As listas de preferência de julgamento das sessões ficarão disponíveis aos
advogados e partes até a primeira hora após a abertura da sessão pelo Juiz
Presidente da Turma;
5) O juízo de admissibilidade dos Recursos Inominados (tempestividade, correto
recolhimento das custas e regularidade de representação processual), será objeto
de análise pelos Juízes dos Juizados Especiais, inclusive no que tange a eventual
Justiça gratuita requerida, observado pelas Serventias o Ato Executivo Conjunto
TJ/CGJ nº 05/2016.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2016.
Desembargadora Ana Maria Pereira de Oliveira
Presidente da Comissão dos Juizados Especiais
Fonte: DJERJ

NOTÍCIAS TJERJ*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justiça suspende decreto que concede isenção de ICMS sobre passagem das
barcas
Justiça do Rio determina apreensão de cães que sofreram maus-tratos
Juízes participam de solenidade de posse de promoção e remoção no TJRJ
Feira Orgânica do TJRJ chega a mais uma edição: oportunidade para vendedores e
consumidores
Judiciário do Rio debate ética e moral em sessão do filme 'Em nome da lei'
Encontro reúne equipes dos Juizados de Violência Doméstica
Novos abrigos vão estimular convivência entre grupos de irmãos
Museu da Justiça atrai a atenção de estudantes de direito da Universidade Veiga
de Almeida
TJRJ realiza primeira reunião da Seção Cível Comum
Desembargador analisa justiça estadual e fusão dos estados da Guanabara e do
Rio
Comissão de magistrados aposentados do TJRJ comemora primeiro aniversário
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•

Presidente do STF condena atentado contra juíza em São Paulo
Estado tem responsabilidade sobre morte de detento em estabelecimento
penitenciário
Ministra reconhece atribuição do MP estadual para apurar supostos crimes na
internet

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

STJ nega recurso do Ministério Público para apreender bens de executivos
Execução depende de autorização expressa do associado no processo de
conhecimento
É nula notificação por correspondência recebida por um terceiro alheio ao processo
STJ reafirma legitimidade do Ministério Público para defender direito individual
homogêneo
Posto e distribuidora de combustível condenados por contaminação de lençol
freático

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Sentenças
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.
São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de
instrumento de pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes
aos magistrados e à comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e
agilizando a prestação jurisdicional.
Excelentíssimos Magistrados,
Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco
do Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista.

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por
incrementarem o compartilhamento e a disseminação da informação com a
comunidade jurídica.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0011733-36.2015.8.19.0000 – rel. Des. Gilberto Guarino, j. 16/03/2016 e p.
18/03/2016.

Fonte: DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 30-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Medida Provisória nº 720, de 29/03/2016 - Dispõe sobre a prestação de auxílio
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, relativo ao
exercício de 2015, com o objetivo de fomentar as exportações do País.

•

Medida Provisória nº 719, de 29/03/2016 - Altera a Lei nº 10.820, de 17 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações
em folha de pagamento; a Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012, e a Lei nº 8.374,
de 30 de dezembro de 1991, para dispor sobre o Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por embarcações ou por sua carga; e a Lei nº 13.259, de 16 de
março de 2016, para dispor sobre a dação em pagamento de bens imóveis como
forma de extinção do crédito tributário inscrito em dívida ativa da União.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

TJRJ decreta perda do mandato do prefeito de Petrópolis
Justiça Itinerante chega a São José de Ubá e Varre-Sai
TJ do Rio vai implantar audiência de custódia no interior do estado
CCPJ-Rio: Quarteto Coralina abre programa Música no Palácio no dia 5
TJRJ promove mais uma edição da Feira Orgânica nesta quinta, dia 31
TJ do Rio fará 2º casamento coletivo em parceria com PM

•

Justiça ouve testemunhas sobre desvio de verba do Fundo de Saúde da PM
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Mantida competência de Tribunal do Júri de SP para julgar brasileiro acusado de
homicídio no Uruguai
2ª Turma nega HC para acusado de atropelar e matar jovem grávida em Sergipe

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Condenados por gestão fraudulenta de instituição financeira têm habeas corpus
negado
Liminar garante liberdade a argentinos acusados por briga em boate do Rio
Sexta Turma nega habeas corpus para trancar ação penal contra ex-secretário do
Piauí

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do TJERJ. Comunicamos a atualização da pesquisa abaixo
elencada, no ramo do Direito Administrativo no tema Servidores Públicos.
·

Direito Administrativo

Servidores Públicos
Concurso Público/Processo de Seleção - Limite de Idade
Concurso Público - Convocação

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0132878-03.2008.8.19.0001 – rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho, j. 28/03/2016 e
p. 30/03/2016

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 04, onde foram selecionados, dentre
outros, julgados relativos a publicação jornalística com dispensa de licitação,
reconhecimento da conduta lesiva ao patrimônio público, autoria e materialidade
comprovadas e estelionato judicial com detecção da fraude pelo juiz, não
configuração do crime com absolvição do agente.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 29-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

TJRJ avalia que superlotação do Degase só será resolvida com novas unidades
Sustentabilidade é tema da primeira palestra do II Encontro de Gestores do Poder
Judiciário no TJRJ
Palestrante pede fim da 'cegueira de gênero' em aula inaugural de pós-graduação
na Emerj
Justiça do Rio suspende a cobrança da Taxa Única de Serviços Tributários
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Comunicado
Em comunicado assinado nessa segunda-feira, o Presidente do STF, ministro
Ricardo Lewandowski, afirma que os ministros da Corte "continuarão a
desempenhar com destemor, independência e imparcialidade a solene atribuição
de guardar a Constituição da República que juraram defender".
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Cancelamento de compra de carro com defeito encerra também contrato de
financiamento
Terceira Turma nega pedido de extinção de processo por causa de morte de exsíndico
Recuperação judicial de empresa não impede execução de dívida contra seus
sócios

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas

Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Estado do
Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0047221-15.2016.8.19.0001, que tramita
no Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.
O tema dos autos versa precipuamente sobre Frota reduzida e superlotação nos
transportes urbanos municipais do Rio de Janeiro.
O Banco de Ações Civis Públicas armazena e permite a consulta a íntegra de
Petições Iniciais, Liminares, Tutelas Antecipadas e Sentenças.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0002797-30.2005.8.19.0046 – rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 02/12/2015
e p. 03/12/2015

Fonte: EJURIS

EMBARGOS INFRINGENTES*
•

0052582-22.2012.8.19.0205 - Embargos infringentes
Des. Alcides da Fonseca Neto - Julgamento: 23/03/2016 - Vigésima Terceira
Câmara Cível consumidor

Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 28-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.263, de 23/03/2016 - Altera a Lei nº 13.033, de 24 de setembro de
2014, para dispor sobre os percentuais de adição de biodiesel ao óleo diesel
comercializado no território nacional.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

71º Encontro de Corregedores-Gerais de Justiça será em Mato Grosso entre 30 de
março e 1º de abril
24ª edição do Café com Conhecimento recebe desembargador Elmo Arueira em
palestra sobre a Justiça estadual
Seção Cível do TJ julga primeira demanda repetitiva conforme o novo CPC
TJ do Rio divulga progressão/promoção para 47 serventuários
Magistrados, membros do MP e da Defensoria debatem a 'Justiça' em sessão
especial de cinema
Ex-prefeito e ex-secretário de Búzios terão de devolver R$1,4 milhão aos cofres
públicos
Presidente da Associação de Oficiais de Justiça: 'o reconhecimento da categoria
pela sociedade é essencial'
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Incabível recurso que questionava competência para legislar sobre direito do
consumidor
Ministro Teori determina remessa ao STF de interceptações telefônicas do expresidente Lula

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

TJ nega habeas corpus a envolvidas em esquema de desvio de verbas em Roraima
Tribunal nega penhora de único bem de família para pagamento de dívida
Negada revisão de aposentadoria complementar solicitada 13 anos após adesão

•

Aceite de duplicata lançado em separado não tem eficácia cambiária, decide
Terceira Turma

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Institucional - Atos Oficiais do PJERJ
Clique aqui para visualizar as atualizações 2016
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0062036-88.2014.8.19.0000 – rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves - j.
16/03/2016 e p. 18/03/2016

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 23-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.261, de 22/03/2016 - Dispõe sobre a normatização, a fiscalização
e a comercialização de planos de assistência funerária. Mensagem de veto
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tribunal de Justiça do Rio abre inscrições para 5ª Feira de Artesanato
TJRJ suspende Taxa Única de Serviços Tributários da Receita Estadual
Aula inaugural do Curso de Especialização em Gênero da Emerj será nesta
segunda-feira
Segunda etapa do concurso para juiz é no dia 10 de abril
Concurso para atividades notariais e registrais: Conselho da Magistratura aprova
resolução que definirá critérios para edital
Município e Estado do Rio devem garantir vaga em creche para crianças de 0 a 4
anos
Plantão Judiciário atende 24h no feriado da Semana Santa
Desembargador recebe certificação concedida aos profissionais de seguridade
Assaltantes que esfaquearam vítima são condenados a 13 anos
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

STF entra em recesso por determinação legal
STF concede indulto a seis condenados da AP 470

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Em caso de transtorno no uso de cartão de crédito, nem sempre cabe indenização
Interesse econômico não justifica pedido de anulação de registro de paternidade

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do TJERJ. Comunicamos a atualização da pesquisa abaixo
elencada, no ramo do Direito de Família.
·

Direito de Família

União Estável
Reconhecimento de União Estável - Pessoa casada
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0304191-56.2013.8.19.0001 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j.
03/12/2015 e p. 04/12/2015

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 03, onde foram selecionados, dentre
outros, julgados relativos ao roubo majorado, com concurso de pessoa e emprego
de arma, irrelevância da não apreensão de arma, por via de consequência,
ausência de perícia técnica e jogo do bicho, absolvição em homenagem ao
Princípio da Adequação Social, inaplicabilidade, com o prosseguimento do feito.

Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 22-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Estadual nº 7.238, de 18/03/2016 - Dispõe sobre o tempo razoável de
atendimento aos consumidores dos estabelecimentos que especifica no âmbito do
Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•

Família de mulher acusada de matar belga entrega filho do casal à Justiça
TJRJ conscientiza população sobre o uso racional da água
Sala Lilás faz 126 atendimentos em três meses
TJRJ faz 108 atendimentos na Ação Global de Maricá
Tribunal de Justiça participa de movimento de conscientização no Dia Mundial da
Água
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Negada liminar a policial acusado de integrar grupo de extermínio em Ribeirão
Preto (SP)

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Quarta Turma afasta condenação a instituição de previdência fechada com base no

CDC

•
•
•
•
•

Habeas corpus negado a presa por fraude em concurso foi destaque de Turma
Tribunal afasta figura de liquidante em caso de dissolução parcial de sociedade
Tribunal determina novo julgamento em caso sobre propriedade de ações
Credor de pedido de falência pode pagar honorários do administrador judicial
Terceira Turma repõe ao credor direito de cobrar dívida extinta no primeiro grau

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ
Página atualizada no Banco do Conhecimento em Jurisprudência / Assuntos de
Diminuta Complexidade.
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0059047-75.2015.8.19.0000 – rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, j. 10/03/2016 e
p. 17/03/2016

Fonte: EJURIS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE*
•

0027869-16.2014.8.19.0042 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Gilmar Augusto Teixeira - Julgamento: 16/03/2016 - Oitava Câmara Criminal

Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 21-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

Varas e Juizados Cíveis do TJRJ já são 100% informatizados
Corregedoria autoriza Unidade Interligada para registro de bebês em hospital de
Teresópolis
Semana pela paz em casa julga 1.786 processos
CCPJ-Rio recebe mais de 200 visitantes em única visita
Escritor mostra como a gentileza pode mudar a vida e as relações de trabalho
TJ do Rio escolhe três nomes do Ministério Público à vaga de desembargador
Presidente do TJRJ recebe título de Cidadão Petropolitano
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Ministro determina fim do pagamento de abono variável a comissionados no TJ-RJ
Ministro suspende nomeação de Lula para Casa Civil e mantém processo na 1ª
instância

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Viúva tem legitimidade para contestar ação de investigação de paternidade
Recuperação judicial e porte de armas são destaques nas turmas do STJ
Rejeitado recurso de empresa que cobrava multa por boletos não emitidos

•

Terceira Turma nega recurso à Petrobras e mantém redução de multa a posto

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Conheça o inteiro teor da Petição inicial na ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Estado do
Rio de Janeiro, bem como a íntegra da Tutela antecipada proferida pelo MM. Juíza
de Direito Dra. Maria Cristina de Brito Lima, nos autos do processo nº 003637014.2016.8.19.0001, que tramita no Juízo da 6ª Vara Empresarial da Comarca da
Capital.
O tema dos autos versa precipuamente sobre o vício no serviço prestado “na
gestão, emissão, comercialização e distribuição dos cartões de bilhetagem
eletrônica RioCard, consistente no confisco das sobras dos valores inseridos pelos
consumidores nos seus cartões RioCard, após o vencimento do prazo anual.”
O Banco armazena e permite a consulta a íntegra de Petições Iniciais, Liminares,
Tutelas Antecipadas e Sentenças.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o
disposto no Art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal.
Número do Processo
Datas de Julgamento e de
Publicação
0012384-98.2013.8.19.0045
j. 21/09/15 e p. 24/09/15

Relator
Des. Helda Lima Meireles

Assunto
Arguição de
inconstitucionalidade. Artigo

3º, I, II, III e IV da Lei n.
2414/03 do Município de
Resende que define os casos
de deficiência mental, auditiva,
visual e física, para fins de
concessão do benefício da
gratuidade no transporte
público, previsto nos artigos
220, V, e 229, II, da Lei
Orgânica Municipal.
Acolhimento da arguição
incidental, declarando-se, no
caso concreto, a
inconstitucionalidade do artigo
3º, I, II, III e IV da Lei n.
2414/2003, do Município de
Resende, com eficácia
endoprocessual.
Fonte: SETOE

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 18-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei nº 13.260, de 16/03/2016 - Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da
Constituição Federal, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições
investigatórias e processuais e reformulando o conceito de organização terrorista; e
altera as Leis nos 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de
2013. Mensagem de veto

•

Lei nº 13.259, de 16/03/2016 - Altera as Leis nos 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
para dispor acerca da incidência de imposto sobre a renda na hipótese de ganho de
capital em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza, e
12.973, de 13 de maio de 2014, para possibilitar opção de tributação de empresas
coligadas no exterior na forma de empresas controladas; e regulamenta o inciso XI
do art. 156 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. Mensagem de veto

•

Medida Provisória nº 718, de 16/03/2016 - Altera a Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, que institui normas gerais sobre desporto, para dispor sobre o controle de
dopagem, a Lei nº 12.780, de 9 de janeiro de 2013, que dispõe sobre medidas
tributárias referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos
Jogos Paraolímpicos de 2016, e dá outras providências.

•

Decreto nº 8.692, de 16/03/2016 - Regulamenta o controle de dopagem a que se
refere a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre
desporto.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

Juizado do Torcedor e Grandes Eventos define postos de atuação nos Jogos
Olímpicos
Oficina internacional debate desenvolvimento urbano no Museu da Justiça
Administração do TJRJ se reúne com juízes e servidores da Região Serrana
Novo CPC é tema de Aula Magna do ministro Luis Felipe Salomão
Museu da Justiça recebe fotos de personalidades do Judiciário de Campos dos
Goytacazes
Ônibus da Violência Doméstica Contra a Mulher estará em Itaipava até esta sextafeira
Fonte: DGCOM

SÚMULA TJRJ
Nova Súmula:
Nº. 345
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CUSTAS JUDICIAIS
TAXA JUDICIÁRIA
RECOLHIMENTO
“São devidas, no incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, custas
judiciais e taxa judiciária complementares aos valores a esse título recolhidos na
fase de cognição, incidindo sobre o valor da condenação e cobrando-se da parte
sucumbente.”
REFERÊNCIA:
Incidente
de
Uniformização
nº.
001076336.2015.8.19.0000 - Julgamento em 07/12/2015 – Relator: Desembargador Jessé
Torres. Votação por maioria.
Fonte: DJERJ

NOTÍCIAS STF*
•

STF indefere liminar a ex-vice-governador do DF que iniciou cumprimento de pena

•
•

Nomeação do novo ministro da Justiça é objeto de reclamação no STF
Nomeação de Lula para Casa Civil é questionada no STF por partidos políticos e
cidadãos

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•
•
•

Informativo de Jurisprudência trata de direito e dever do segurado especial
STJ sai na frente e adequa regimento interno ao novo Código de Processo Civil
Valorização de precedentes jurisprudenciais é destaque do novo CPC que entra em
vigor hoje (18)
Honorários e prazos processuais, como intimação, também mudam no novo CPC
Contrato de arrendamento rural com pagamento em produtos serve de prova
escrita em ação monitória
Novo CPC muda rotinas no STJ em favor dos cidadãos e advogados
Sexta Turma nega habeas corpus para trancar ação contra padre acusado de
racismo
Acordo extrajudicial entre McDonald´s e cliente é considerado legítimo

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do TJERJ. Comunicamos a atualização da pesquisa abaixo
elencada, no ramo do Direito Administrativo.
Direito Administrativo
Servidores Públicos
Servidor Público - Desvio de Função - Pagamento de Diferenças Remuneratórias
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0005368-43.2010.8.19.0031 – rel. Des. Claudia Pires Dos Santos Ferreira, j.
27/01/2016 e p. 01/02/2016

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 17-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Medida Provisória nº 717, de 16/03/2016 - Cria o cargo de Ministro de Estado
Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, altera a Lei nº 10.683, de
28 de maio de 2003, e dá outras providências.

•

Lei Estadual nº 7237 de 16 de março 2016 - Extingue a Fundação Estadual Norte
Fluminense – Fenorte e dá outras providências.
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

Vendedora de produtos orgânicos na Feira do TJRJ adere à alimentação saudável
após descobrir doença celíaca
Museu da Justiça sedia evento idealizado pela ONU para desenvolvimento de
cidades
Comandante militar do Leste recebe o Colar do Mérito Judiciário
Mulher abandonada em motel é absolvida do crime de fraude

Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•
•

STF cumprirá suas funções e não faltará aos cidadãos brasileiros, afirma
presidente
Ministro Celso de Mello repudia acusações contra o Supremo
Partido pede suspensão da nomeação de ex-presidente Lula para ministério
Aprovadas pelo Plenário do STF duas novas súmulas vinculantes

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Cancelamento de benefício e ressarcimento ao erário foram destaques na Segunda
Turma
Ministro afirma que STJ não é covarde, e elogia atuação da corte na Lava Jato
Remição de pena no semiaberto é abordada em Súmulas Anotadas

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares do TJERJ
Página atualizada no Banco do Conhecimento em Jurisprudência / Assuntos de
Diminuta Complexidade
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0003941-88.2007.8.19.0007 – rel. Des. Luiz Felipe Francisco, j. 26/01/2016 e p.
04/02/2016

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 16-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

Palestra da CGJ apresenta sistema para geração de imposto de inventários
extrajudiciais
Corregedoria determina que serventuários cumpram a carga horária normal de
trabalho nos dias de greve
'Magistratura e Gestão Judiciária': novo livro do desembargador Nagib Slaibi Filho
TJ do Rio reúne especialistas em debate sobre a saúde mental
Shoppings terão de excluir aviso que adverte cliente a não deixar objetos nos
carros
Justiça condena mulher de Nem da Rocinha a 28 anos de reclusão
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

2ª Turma nega HC a integrante do PCC acusado de ordenar homicídio em presídio
1ª Turma: Término da instrução processual permite concessão de HC a exgovernador de MT

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

Quinta Turma mantém prisão de auditor investigado na operação Paraíso Fiscal

STJ considera legal divórcio feito sem audiência de conciliação
Empresa terá de pagar por danos a mulher que engravidou usando
anticoncepcional
Novos ministros do STJ tomam posse em 6 de abril

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Jurisprudência dominante
Comunicamos que foi disponibilizado o tema abaixo elencado na Página de
Jurisprudência Dominante:
 Inexistência de Bens Penhoráveis (Ausência de Inércia do Credor)

A referida página foi idealizada pela Comissão de Jurisprudência do TJRJ (COJUR)
e
poderá
ser
acessada
através
do
caminho:
Banco
do
Conhecimento→Jurisprudência →Jurisprudência Dominante.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: jurisprudência@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0049804-10.2015.8.19.0000 – rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho, j. 03/12/2015 e
p. 07/12/2015

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 06, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos a furto de aparelho celular em estação ferroviária,
reconhecimento do fortuito interno, face ao descumprimento do dever de vigilância,
ressarcimento dos danos cominação em dano moral e quanto a ilegalidade de
cobrança de comissão de corretagem no Programa Minha Casa Minha Vida.
Outrossim, comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico
(DJERJ), o Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 02, onde foram
selecionados, dentre outros, julgados relativos a cessão de crédito a terceiro com
falta de notificação ao devedor, prazo prescricional, reconhecido o dano moral in re
ipsa e o dever de solidariedade e quanto a eliminação em concurso público da
Polícia Militar, em decorrência da investigação social, reconhecida a ausência de
razoabilidade com declaração de nulidade do ato administrativo.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 15-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.691, de 14/03/2016 - Altera o Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

Uniformização de procedimentos nos serviços extrajudiciais é tema de encontro na
CGJ
Museu da Justiça: um pouco da história contada para os jovens
Família de menino que morreu de dengue vai receber indenização do Governo do
Rio
Fórum Permanente de Segurança Pública discute as mudanças no Estatuto do
Desarmamento

•
•
•

TJRJ promove edição da feira de produtos orgânicos nesta quinta-feira, dia 17
Justiça Itinerante estará em Madureira no domingo, dia 20
Desembargadora Marianna Fux toma posse no TJRJ
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Questionada lei do RJ que cancela pontos na CNH

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministério Público não consegue caracterizar dano moral coletivo por deficiências
em frota de ônibus
É abusiva cláusula que obriga usuário de plano de saúde a renunciar direito
Ecad pode cobrar direito autoral de festa religiosa
Locatário paga diferença de valores de aluguel revisado judicialmente, mesmo após
fim do contrato
Primeira Turma mantém condenação de prefeito capixaba por improbidade
Antonio Saldanha e Joel Paciornik são nomeados ministros do STJ
Consumidor lesado em compra de imóvel tem indenização por danos morais
garantida, mas não recebe abatimento no valor pago
Banco só pode cobrar juros com capitalização anual se estiver previsto em contrato

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas

Comunicamos a disponibilização da petição inicial, referente aos autos do processo
nº 0058327-71.2016.8.19.0001 da Ação Civil Coletiva, versando sobre cláusula
lesiva aos interesses dos consumidores nos cupons de estacionamento, que tramita
no Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.

Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0001750-72.2015.8.19.0045 - rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 09/12/2015 e p.
14/12/2015

Fonte: EJURIS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE*
•

0034384-62.2015.8.19.0000 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Luciano Silva Barreto - Julgamento: 03/03/2016 - Quinta Câmara Criminal

Fonte: TJERJ

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

Boletim do Serviço de Difusão no 40

Divulgado em 14-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.690, de 11/03/2016 - Dispõe sobre a gestão das consignações
em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder
Executivo federal.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•

Magistrados do Rio de Janeiro fazem ato em apoio ao juiz Sergio Moro
CCPJ-Rio: Teatro e dança sobre a história do campo de concentração nazista
Distribuição da força de trabalho na Justiça
Justiça determina fechamento de unidade de acolhimento para menores
Seminário vai debater a saúde mental sob o ponto de vista do Judiciário
Justiça decreta a prisão de quatro argentinos acusados de agredir delegado
Comarca de Maricá receberá Ação Social no dia 19
Alunos do Justiça Cidadã visitam instalações do Fórum Central pelo projeto Juristur
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Rejeitado recurso do Flamengo sobre título brasileiro de 1987

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Ministro aplica nova lei da infância e garante prisão domiciliar a mãe de filho
pequeno
STJ limita extensão de sigilo de dados de acordo de leniência
Valores de FGTS durante casamento devem ser partilhados em caso de divórcio

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.

Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Visualize e localize os atos publicados em Fevereiro de 2016.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATO EXECUTIVO TJ N. 29/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 28/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 26/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 25/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 24/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 21/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 20/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 19/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 18/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 17/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 16/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 15/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 14/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 64/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 12/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 48/2016

Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0053215-61.2015.8.19.0000 – Rel. Des. Nagib Slaibi, j. 25/01/2016 e p. 27/01/2016

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 11-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

Semana pela Paz em Casa julga 1.565 processos
Antigo Tribunal do Júri é cenário de novela de TV
TJRJ reforma sentença que obrigava empresa a indenizar Sandra de Sá
Inscrições abertas para curso de capacitação de entrevista forense com crianças
vítimas de abuso sexual
TJ do Rio promove palestra sobre direitos da criança e do adolescente para
professores municipais
Suspeito de integrar milícia tem prisão decretada
TJ do Rio condena 'Playboy' a pagar R$ 300 mil a Camila Pitanga
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•

STF valida regra sobre forma de designação de promotor eleitoral
Licenças a servidora gestante e adotante não podem ser diferentes, decide STF
Ministro Luís Roberto Barroso concede o indulto a Delúbio Soares

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Segunda Turma mantém condenação de empresa por publicidade infantil indevida
Mesmo impedida de demitir, administração pode cobrar ressarcimento de servidor
investigado
Cliente pode ser indenizado por planos de saúde que recusam tratamento

•

Acordo extrajudicial

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização da pesquisa abaixo
elencada, no ramo do Direito Administrativo.
Direito Administrativo
Servidores Públicos
Concurso Público - Cadastro de Reserva
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o
disposto no Art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal.
Número do Processo
Datas de Julgamento e de
Publicação

0039238-85.2004.8.19.0000
j. 25/04/05 e p. 17/05/05

Relator

Assunto

Des. Luiz Zveiter

Representação por
inconstitucionalidade. Lei
Municipal Rio de Janeiro nº
3536/2003. Constituição
Estadual. Artigo 112, “D”.
Processo Legislativo. Criação
de órgão da administração
pública. Iniciativa privativa do

chefe do executivo. Vicio de
iniciativa formal. Procedência da
Representação
Fonte: SETOE

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 10-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.688, de 09/03/2016 - Dispõe sobre a cooperação para
implementação e execução de programas e ações de interesse público entre a
Administração Pública federal e os serviços sociais autônomos que especifica.

•

Lei Estadual nº 7.226, 08/03/2016 - Altera a redação da lei nº 3.451, de 28 de
agosto de 2000, que dispõe sobre a obrigatoriedade de serem afixados, nos
gabinetes médicos e em painéis próprios na recepção dos hospitais da rede
estadual, os nomes, horários, dias de plantão e especialidades dos médicos
lotados.

•

Lei Estadual nº 7.228, de 08/03/2016 (existe incorreção quanto a numeração da Lei
no “link”) encontra-se - Proíbe a cobrança de taxa de serviços de assessoria
técnico-imobiliária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

•

Lei Estadual nº 7.229, de 08/03/2016 - Proíbe os estabelecimentos e organizações
comerciais do Estado do Rio de Janeiro de estabelecerem restrições para fins de
troca de mercadorias.

•

Lei Estadual nº 7.230, de 08/03/2016 - Altera a lei nº 6529, de 12 de setembro de
2013, acrescentando os incisos I, II e III ao artigo 1º e dá outras providencias.
Fonte: Presidência da República ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

Convênio do TJRJ, OAB/Rio e Banco do Brasil agiliza recebimento de mandados
de pagamentos eletrônicos
Sexta-feira tem treinamento de escape no Fórum do Méier
Mais de 20 testemunhas são ouvidas em ação sobre o 'Minha Casa, Minha Vida'
Palestra no Sul do estado aborda a Violência Doméstica

•
•

TJRJ vai realizar o II Encontro de Gestores do Poder Judiciário
Projeto do TJRJ chega a núcleo regional de Petrópolis
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Mantida prisão de investigado na operação Zelotes por suposta compra de MPs
Plenário: Membros do MP não podem assumir cargos públicos fora do âmbito da
instituição

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

Operadora de plano não é obrigada a manter preços em caso de migração de
coletivo para individual
Depositário judicial pode exercer direito de retenção
Partilha do FGTS por casal destaque na Seção do STJ
Terceira Turma decide que é possível incluir devedor de pensão em cadastros de
proteção ao crédito

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Estatísticas – 1ª Vice-Presidência
As Estatísticas de Distribuição de processos, Digitalização, Indexação, Autuação,
Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal Eletrônico, bem como os
quadros Comparativos de Distribuições, encontram-se disponibilizados no portal do
TJERJ em Institucional/ Vice-Presidências. São elaborados pela Equipe da Divisão
de Distribuição do Departamento de Autuação e Distribuição Cível da Primeira VicePresidência e atualizados mensalmente.
Navegue - Estatísticas - 1ª. Vice-Presidência

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0012035-74.2006.8.19.0002 – rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo, j.
11/11/2015 e p. 17/11/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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SÚMULA TJRJ
Nº. 344
POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES

Divulgado em 09-03-2016

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR
NATUREZA REMUNERATÓRIA E ALIMENTAR
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
REGIME DE COPARTICIPAÇÃO
“É assegurada aos policiais militares e bombeiros militares, a assistência médico
hospitalar, de natureza remuneratória e alimentar, na forma do art. 46, caput, e
parágrafos 1º e 2º, da lei estadual nº 279/79, estendido igual direito aos
dependentes que se encontrarem nas condições do art. 79, I, II e III, do referido
diploma legal, sendo, no entanto, legítima a fixação de indenização, em regime de
coparticipação, a ser aportada pelos destinatários que optarem, voluntariamente,
como condição de acesso aos demais serviços especializados prestados pelo
nosocômio, para si e seus dependentes, em relação aos atendimentos não
abrangidos pela gratuidade.”
REFERÊNCIA: Incidente de Uniformização nº. 0270693 71.2010.8.19.0001
Julgamento em 07/12/2015 – Relator: Desembargador Mauro Dickstein. Votação
unânime
Fonte: DJERJ

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei nº 13.258, de 08/03/2016 - Altera o inciso XX do art. 19 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre a expedição
da permissão internacional para conduzir veículo.

•

Lei nº 13.257, de 08/03/2016 - Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira
infância e altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal), a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de
2008, e a Lei nº 12.662, de 5 de junho de 2012.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

Desembargadores mantêm falência do Hospital Procordis
Presidente do TJRJ participa de encontro para discutir propostas para a Justiça
Advogada acusada de matar ex-marido falta a julgamento e tem prisão decretada
Justiça marca nova audiência em caso de desvio de verba do Fundo de Saúde da
PM do Rio
Prefeitura e TJ do Rio lançam Centro de Mediação Comunitária na Rocinha
Feminicídio é tema do livro lançado pela juíza Adriana Ramos
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

2ª Turma nega recurso de Emerson Fittipaldi contra cálculo de indenização por
desapropriação de fazenda
Negado HC a acusado de liderar quadrilha que assaltava funcionários dos Correios
na Bahia

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

Quarta Turma nega pedido de indenização a segurado por acidente durante racha

Não é possível acrescentar área em processo de retificação de registro de imóvel
Instauração da arbitragem depende de concordância expressa do consumidor
Jogador de futebol será indenizado por desvios praticados por gerente de banco
Comissão do Senado aprova indicações de novos ministros para o STJ

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizados pelos ramos do direito contendo julgados
selecionados do acervo do PJERJ. Comunicamos a atualização da pesquisa abaixo
elencada, no ramo do Direito Penal.
•

Direito Penal
Princípios
Princípio da Insignificância ou Bagatela
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento → Jurisprudência → Pesquisa Selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0000322-95.2008.8.19.0208 – rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j.
08/03/2016 e p. 09/03/2016

Fonte: Quinta Câmara Cível

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 05, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos vedação ao fechamento de varanda por decreto municipal, por se
tratar de norma jurídica em caráter secundário, violando o direito de propriedade;
destarte, declarada a nulidade do auto de infração e quanto a possibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica de diretores não sócios de sociedade
anônima fechada.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 08-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•

Jovens do projeto Aprendiz Legal visitam Museu da Justiça
Corregedoria promove palestra sobre nova legislação de custas e adequação ao
novo CPC

•
•
•
•
•
•
•

TJ do Rio suspende lei que cria cota para empregados em Caxias
CGJ e outros órgãos se mobilizam para incluir número do registro civil já no
nascimento
Juiz determina prisão de homem por agressão à ex-companheira
Fórum de Búzios: suspensão de atividades e prazos amanhã
Raio-x da violência contra mulher: Estado do Rio tem 138 mil processos em
andamento
Servidores do TJ do Rio visitam as águas limpas da Baía de Guanabara
Dia internacional da mulher
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Negado seguimento a HC de acusados de homicídio em briga de torcida
Determinado afastamento de servidores acusados de irregularidades no DNOCS

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Terceira Turma mantém indenização a paciente que ficou cega após cirurgia
Terceira Turma mantém decisão que responsabiliza banco por assalto fora da
agência
Para usucapião, ocupante não pode somar tempo de antecessor sem domínio do
imóvel

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de
Expediente Forense
Institucional - Atos Oficiais do PJERJ
Clique aqui para visualizar as atualizações 2016
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.

Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0007030-62.2015.8.19.0000 – rel. Des. Marco Antonio Ibrahim, j. 11/11/2015 e
23/11/2015

Fonte: EJURIS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE*
•

0007553-78.2014.8.19.0204 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Maria Angélica Guedes - julgamento: 23/02/2016 - Sétima Câmara Criminal

•

0019934-21.2014.8.19.0204 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Márcia Perrini Bodart - Julgamento: 23/02/2016 - Sétima Câmara Criminal

•

0422645-92.2013.8.19.0001 - Embargos infringentes e de nulidade
Des. Márcia Perrini Bodart - Julgamento: 23/02/2016 - Sétima Câmara Criminal

•

0124249-35.2011.8.19.0001 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Luciano Silva Barreto - Julgamento: 22/10/2015 - Quinta Câmara Criminal

Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 07-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•

Epidemia do zika vírus custará R$ 3 bilhões por ano ao Brasil, afirma deputado
Juíza pede tratamento mais humanizado aos casos de violência doméstica na
abertura do 'Paz em Casa'
TJ do Rio escolhe a lista tríplice da OAB para vaga de desembargador pelo quinto
constitucional
Policial federal depõe sobre suposta propina recebida pelo Bope
Justiça nega pedido de indenização de produtor contra cantora Anitta
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Cabe ao MPF apurar desvio de verbas federais em município
Afastada inscrição do Mato Grosso em cadastro de inadimplentes sobre
regularidade previdenciária

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Herdeiro não tem direito de preferência na venda quando imóvel estiver dividido

•
•
•
•

Aprovado fora do número de vagas não tem direito líquido e certo à nomeação
Filha maior de 18 anos deve provar necessidade de pensão alimentícia
Sindicato ganha direito de representar filiados em ação para cobrança de tributos
indevidos
STJ mantém suspenso direito de visita a pai condenado pelo crime de estupro

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Prevenções das Massas Falidas - Atualização
Comunicamos a atualização do quadro das Prevenções das Massas Falidas
em Informações das Serventias Judiciais e dos Órgãos Judiciários de Segunda
Instância no Banco do Conhecimento.
Navegue na página e acesse as demais Consultas disponibilizadas pela 1ª VicePresidência.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Número do Processo
Datas de Julgamento e de
Publicação

0000919-33.2013.8.19.0000
j. 04/05/15 e p. 07/08/15

001987415.2013.8.19.0000

Relator

Des. Nildson Araújo da Cruz

Des. José Carlos de
Figueiredo

Assunto
Lei complementar n.º
210/2012 do município de
Macaé e de iniciativa
parlamentar, que alterou o
art. 84 de sua Lei
Complementar nº 011/98, que
“institui o regime jurídico dos
servidores públicos
municipais e dá outras
providências”. matéria
reservada à iniciativa privativa
do chefe do poder executivo,
ar. 112, §1º, II, B, da
Constituição Fluminense.
Representação de
Inconstitucionalidade que se
julga procedente.
Lei municipal nº 5510/2012,
que “dispõe sobre o

j. 24/02/14 e p. 06/03/14

0048142-16.2012.8.19.0000
j. 13/10/14 e p. 05/11/14

Des. Luiz Fernando Ribeiro
de Carvalho

0033313-74.2005.8.19.0000
(2005.007.00027)
j. 09/10/06 e p. 23/11/06

Des. José Pimentel Marques

reaproveitamento do material
orgânico proveniente da poda
de árvores e da coleta do lixo
de feiras-livres no âmbito do
município do Rio de Janeiro e
dá outras providências”.
ofensa aos artigos 7º; 112,
§1º, II “d”; 145, III e VI; 209, III
e §5º, I; e 210, §5º, todos da
Constituição Estadual.
Procedência do pedido.
Representação de
inconstitucionalidade contra
Lei nº 218/2009 do município
de São Gonçalo, que versa
sobre matéria de organização
da administração pública,
inserida no rol de
competência exclusiva do
chefe do poder executivo
municipal, conforme artigos
7º e 112, §1º, II, alíneas „b‟ e
„d‟, art. 113, i, art. 209, III e
art. 345, todos da
Constituição Estadual.
Procedência
da
representação para declarar
inconstitucional, com efeitos
ex tunc, a Lei nº 218/09 do
município de São Gonçalo.
Embargos de declaração em
direta
de
inconstitucionalidade.
Acolhimento
parcial
dos
embargos de declaração para
esclarecer que não ocorreu a
perda do objeto da ação pela
superveniência de legislação
modificadora
da
norma
impugnada e que esta é
caracterizada por produzir
efeitos concretos, já que a
determinabilidade
dos
destinatários não se confunde
com a sua individualização.
Representação por
Inconstitucionalidade. Rio de
Janeiro. Lei Municipal nº
3860, de 29/11/2004,
dispondo sobre a divulgação
de número de telefone para
denúncia contra violência,
abuso e exploração infantojuvenil na forma que
menciona. Acolhimento.

0021799-80.2012.8.19.0000
j. 09/07/13 e p. 17/07/13

Des. Odete Knaack de Souza

0048233-72.2013.8.19.0000
j. 31/03/14 e p. 11/04/14

Des. Maurício Caldas Lopes

Representação por
inconstitucionalidade. Lei
estadual nº 6.173, de 06 de
março de 2012, que obriga os
fabricantes e os distribuidores
de sal de cozinha (cloreto de
sódio), estabelecidos no
Estado do Rio de Janeiro, a
colocarem na embalagem do
produto a advertência sobre
os malefícios à saúde pelo
consumo exagerado.
Procedência da
representação, com a
declaração de
inconstitucionalidade da lei
complementar impugnada.
Representação por
inconstitucionalidade.
Lei Estadual nº 6.454, de 24
de maio de 2013, que dispõe
sobre indenização a ser paga
por construtoras e
incorporadoras por atraso na
entrega de imóvel ao
comprador consumidor.
Representação de
inconstitucionalidade
acolhida, para declarar a
inconstitucionalidade da Lei
Estadual nº 6.454/2013,
ratificada a cautelar antes
deferida.

Fonte: SETOE

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: Presidência da República/ALERJ

Divulgado em 04-03-2016

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•

Fórum de Bangu realiza sonho de 34 casais com cerimônia de casamento
Corregedoria reúne grupo de trabalho para dar aos presos acesso à documentação
básica
Emerj abre vagas para Curso de Especialização para a Magistratura
Atividades voluntárias no TJRJ: recompensa é o bem-estar e felicidade de todos
Justiça mantém preso acusado de esfaquear advogada por vaga de garagem
Empresas são condenadas a manter preço à vista em destaque
Comissão do TJ do Rio conhece arenas olímpicas
Feira Orgânica do TJRJ chega à oitava edição: oportunidade para produtores e
consumidores
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Direto do Plenário: STF conclui julgamento e recebe denúncia contra presidente da
Câmara dos Deputados
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•

Sexta Turma determina prisão imediata de ex-vice-governador do DF
Terceira Turma revê decisão em ação de indenização por morte de engenheiro em
hidrelétrica
Terceira Turma mantém condenação em caso de morte de bebê por soro
contaminado
Acusado de fraudar licitações e concursos públicos continuará preso
STJ mantém prisão de acusado de agredir esposa e abusar das filhas
Quinta Turma nega habeas corpus a envolvido na operação Caixa de Pandora

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Sem conteúdo

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0177418-63.2013.8.19.0001 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 29/09/2015 e p.
01/10/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 03-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

TJRJ abre semana de combate à violência contra mulher em Teresópolis, no dia 7
Ônibus do Justiça Itinerante atende população na Glória, no próximo domingo
Suspensa decisão que dava guarda de criança à família paterna belga
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Petroleiras questionam no STF criação de impostos no RJ sobre exploração em
alto-mar

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

Pleno do STJ define que o novo CPC entra em vigor no dia 18 de março
Quarta Turma mantém condenação de empresa por venda de terreno em área de
proteção
Quinta Turma diminui pena imposta a ex-gestor do Banespa
Segunda Seção aprova nova súmula sobre tarifa de cadastro de cliente em banco
Terceira Turma nega pedido de danos morais e materiais por abandono afetivo

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Tabela de Temporalidade
Comunicamos a atualização da Página Atualizações da Tabela de Temporalidade –
TTD, no Banco do Conhecimento, em Gestão Arquivística pela Equipe do
Departamento de Gestão de Acervos Arquivísticos - DEGEA.
Atualizações da Tabela de Temporalidade 2016
Fevereiro 2016
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0012711-59.2005.8.19.0001 – rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 01/03/2016 e p.
03/03/2016

Fonte: DICAC

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 02-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Medida Provisória nº 713, de 1º.3.2016 - Altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de
2010, para dispor sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a remessa de
valores destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas
residentes no País, em viagens de turismo, negócios, serviços, treinamento ou
missões oficiais, e dá outras providências.

•

Lei Estadual nº 7224 de 01 de março 2016 - Altera a lei 5979 de 26 de maio de
2011, que dispõe sobre informar, através da internet e linha telefônica, aos
proprietários de veículos, a remoção para os pátios do detran-rj e dá outras
providências.

•

Lei Estadual nº 7225 de 01 de março 2016 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de
afixação de cartazes, nos estabelecimentos comerciais que oferecem serviços de
aplicação de tatuagem permanente, informando o impedimento de doação de
sangue por um ano, a contar da aplicação.
Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•
•

Fórum de Madureira recebe atendimentos da Ação Social na próxima segunda-feira
Desembargador mantém decisão de refrigerar frota de ônibus até fim do ano
TJRJ realiza oitava Feira de Produtos Orgânicos nesta quinta-feira
Justiça determina fim de confisco de valor de crédito do RioCard
TJRJ nega liberdade a agressor de festa na Gávea pela terceira vez
TJ do Rio suspende prazos em Araruama e Maricá por causa da chuva
Estado terá que liberar arquivo com pagamento da Defensoria Pública
Desembargador analisa relações de consumo na 13ª edição da Revista Jurídica
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

2ª Turma nega habeas corpus de pastores da Igreja Cristã Maranata

•
•

1ª Turma: PM acusado por homicídio recebe liberdade por estar preso há mais de
cinco anos sem Júri
2ª Turma julga improcedente denúncia contra deputado Jair Bolsonaro por crime
ambiental

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

Novas súmulas abordam remição de pena e monitoramento
STJ substitui norma que trata do CDC e de planos de previdência
Segunda Seção aprova nova súmula sobre arrendamento mercantil
Aprovada nova súmula que trata da tarifa de contrato bancário
Sexta Turma mantém prisão de acusado de agredir mulher e abusar da filha

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Enunciado – Teses Vinculantes
Síntese dos julgamentos realizados nos conflitos de Competência entre Câmaras
Cíveis e Câmaras Cíveis Especializadas, com eficácia vinculante, cujas
deliberações são de observância obrigatória para todos os Órgãos do Tribunal.
O Aviso - TJRJ 15/2015, consolidado com a inclusão do enunciado nº 79, aprovado
em sessão do Órgão Especial de 25/02/2016, pode ser visualizado na
página Conflitos de Competência - Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis
especializadas em Direito do Consumidor no Banco do Conhecimento.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0173960-09.2011.8.19.0001 – rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 24/02/2016 e p.
26/02/2016

Fonte: DICAC

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 04, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos ao termo a quo do prazo decadencial da revisão do lançamento
de ofício do imposto sobre a transmissão causa mortis e por doação – ITCMD a
partir da ciência do fisco e, também, Gratuidade de Justiça face a hipossuficiência
econômica comprovada em ação de alimentos, em sendo um apartamento de luxo
a moradia de ex-companheira, bem a ser partilhado.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 01-03-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

Justiça do Rio estipula indenização de R$ 900 mil para jovem que ficou tetraplégica
ao ser baleada
Ex-jogador do Olaria vai aguardar sentença em liberdade
Alunos do Justiça Cidadã fazem visita teatralizada no Antigo Palácio da Justiça
A presunção de inocência, o júri, a Convenção Americana de Direitos Humanos, A
Constituição Federal e o Supremo Tribunal Federal
Torcedores detidos por tumulto no clássico Vasco e Botafogo vão ficar um ano
longe dos estádios
Paz em Casa 4: combate à violência contra a mulher será priorizado no interior do
Rio em março
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Negado seguimento a HC que pedia progressão de regime a preso que fugiu de
penitenciária

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•

Sexta Turma afasta cerceamento de defesa em caso de perícia para identificar voz
Concessão de pensão por morte deve observar lei vigente à época do óbito
Quinta Turma mantém prisão preventiva de advogado acusado de extorsão
STJ condena empresa pública a pagar em dobro valores pagos por serviço não
prestado
Banco não pode ser responsabilizado pela devolução de cheque sem fundo de
cliente
Ação judicial para acessar cadastro em entidade de proteção ao crédito terá que
cumprir requisitos

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Revistas jurídicas
A Revista Jurídica objetiva proporcionar à comunidade jurídica uma visão
geral de como se tem posicionado os Tribunais Estaduais e Cortes Superiores a
respeito de temas específicos, sugeridos pelo autor do artigo ou selecionados pela
equipe de Jurisprudência do Departamento de Gestão e Disseminação do
Conhecimento (DGCOM/DIJUR). Encontra-se no portal institucional do TJRJ e na
página do Banco do Conhecimento em Revistas/ Revista Jurídica.
Informamos a inclusão da edição (nº 13) sob o tema A LIBERDADE DE
CONTRATAR NO MERCADO DE CONSUMO: Reflexões Atinentes à fase précontratual, sendo Articulista o Excelentíssimo Desembargador Marcos Alcino de
Azevedo Torres.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0028711-88.2015.8.19.0000 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, dm.
09/10/2015 e p. 14/10/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 26-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*

•
•
•
•
•
•
•
•

Justiça obriga Estado a limitar capacidade de internos em unidades do Degase
VEP determina transferência de mulher com problemas na gravidez
Curso de especialização em Gênero da Emerj terá aula inaugural ministrada por
jurista da ONU
Desembargador Antonio Saldanha Palheiro é indicado para cargo de ministro do
STJ
Justiça concede guarda de criança para família paterna, na Bélgica
TJ do Rio recebe visita da comitiva de magistrados da Turquia
Suspensão de atendimento e prazos processuais no Juizado do Catete
TJRJ libera licitação para teleférico do Alemão
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Plenário nega HC que discute legitimidade do MP em crime sexual contra
vulnerável
Ação penal é suspensa por falta de intimação pessoal da Defensoria Pública

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Novo CPC valoriza a conciliação e mediação
Índice remissivo de recursos repetitivos traz cinco novos temas
Antonio Saldanha e Joel Paciornik são indicados para o STJ

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Sem conteúdo
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*

JULGADOS INDICADOS*
•

0009359-53.2003.8.19.0037 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 14/10/2015 e
20/10/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 25-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

'O sistema penitenciário viola direitos da mulher', afirma advogada em palestra na
Emerj
Justiça bloqueia bens de 30 acusados de desviar verba da saúde em São Gonçalo
Divulgada lista de progressão/promoção para 28 servidores
TJ do Rio suspende atendimento ao público nesta sexta em Cordeiro/Macuco
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•

STF garante ao Fisco acesso a dados bancários dos contribuintes sem
necessidade de autorização judicial
STF determina aplicação de medidas cautelares para advogado investigado na
operação Lava-Jato
Concedida imunidade recíproca do IPTU para Correios

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Carro arrematado como sucata em leilão judicial não pode voltar a trafegar

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Ícones do Conhecimento do Pjerj
O Banco do Conhecimento do PJERJ é constituído, principalmente, por um acervo
jurisprudencial, legislativo e doutrinário selecionado e estruturado. Destinado a
facilitar a realização das atividades jurídico-administrativas da instituição.
Além disso possui uma coletânea de informações de interesse da comunidade
jurídica, facilitando a disseminação e a comunicação de conteúdos que contribuem
para o pleno exercício da cidadania.

Acesse o BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ por meio dos ícones na página
inicial e conheça os conteúdos disponibilizados.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0013014-96.2012.8.19.0011 – rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 15/10/2015 e p.
19/10/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 24-02-2016

COMUNICADO*
Comunicamos que o Órgão Especial do TJRJ declarou inconstitucional a Lei
Estadual nº 6227, de 24 de abril de 2012, que instituiu a “Semana da Justiça” no
calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro.
O relator do processo, Des. Antonio Eduardo Ferreira Duarte, destacou que a lei
padece de vício de iniciativa, uma vez que foi oriunda de proposição parlamentar.
Alegou, ainda, que a lei viola o princípio da separação de poderes, em razão da
matéria versar sobre organização judiciária. Por fim, que a referida norma implica
em aumento de despesa, o que descumpre o art. 113, II da Constituição Estadual.
A ALERJ interpôs Recurso Extraordinário que não foi admitido. A decisão foi
agravada, mas o STF negou seguimento ao recurso. A decisão transitou em julgado
em 17/11/2015.
Representação de Inconstitucionalidade nº 0047650-24.2012.8.19.0000
Fonte: Processo Administrativo nº 2011-264971 - Presidência

NOTÍCIAS TJERJ*

•
•
•
•
•
•
•

Prefeitura e Rio Ônibus são condenados por cobrança indevida do Bilhete Único
Carioca
TJ do Rio rejeita recurso da Cedae para cobrança da taxa de esgoto
Visita teatralizada grátis no Antigo Palácio da Justiça neste sábado, 27
Livro sobre CNJ compara a inspiração francesa com a realidade brasileira
TJ do Rio e Prefeitura se unem no combate ao mosquito da dengue
Juiz vencedor do Prêmio Innovare anuncia novo objetivo do Programa de
Apadrinhamento
Pagamento do Judiciário do Rio será no dia 29
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•
•

1ª Turma arquiva ação penal contra deputado acusado de peculato
STF recebe denúncia contra deputado Roberto Góes por peculato e dispensa de
licitação
Julgada improcedente reclamação contra suposto caso de nepotismo no TCM-SP
2ª Turma nega habeas corpus impetrado pela defesa de Renato Duque

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Tribunal mantém condenação de réu que fraudou irmã e sobrinho
Expectativa de vida variável deve ser considerada em caso de pensão por danos
morais

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Pesquisa selecionada

Página contendo pesquisas realizadas pela Equipe de Jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizadas pelos ramos do direito contendo julgados

selecionados do acervo do PJERJ, sendo regularmente atualizadas, nos ramos
abaixo com seus respectivos temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direito Administrativo
Direito Civil
Direito Constitucional
Direito de Família
Direito do Consumidor
Direito Empresarial
Direito Penal
Direito Previdenciário
Direito Processual Civil
Direito Processual Penal
Direito Tributário

A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: Banco do
Conhecimento→Jurisprudência→Pesquisa Selecionada.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0000601-80.2014.8.19.0205 – rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt, j.
30/09/2015 e p. 08/10/2015

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 02, onde foram selecionados, dentre
outros, julgados relativos ao não reconhecimento da desistência voluntária no
estupro de vulnerável e, também, recebimento da denúncia, lastreada em
instauração de procedimento investigatório em face de prefeita por recusa ao
pagamento de verbas rescisórias.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 23-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

Presidente da Riotur e L21 terão de devolver R$ 5 milhões gastos com bailes
Rio terá que refrigerar 100% dos ônibus até o fim do ano
Encontro de Fórum Permanente debate direito de mulheres presas e a dignidade
humana
Projetos sociais vão identificar crianças nas escolas que não possuam nome do pai
em registros
TJ do Rio julga recurso da Cedae para cobrança da taxa de esgoto
Justiça define data para realização de eleições para membros do Conselho Tutelar
Mãe nega abandono de bebê com microcefalia
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Relator confirma liminar que substituiu prisão preventiva de Ricardo Hoffmann por
medidas cautelares

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Hipoteca de imóvel não invalida obtenção de usucapião
Para STJ, recursos não podem ser movidos via e-mail
Não existe foro privilegiado para ação de impropriedade administrativa, decide
Segunda Turma

•
•
•

Mantida decisão que negou pedido de nova perícia em envelope com projéteis
usados em crime
STJ determina cálculo de danos morais e materiais por venda de leite estragado no
RS
Edital de concurso não pode ser considerado fato público e notório em ação

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Sentenças
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.
São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de
instrumento de pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes
aos magistrados e à comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e
agilizando a prestação jurisdicional.
Excelentíssimos Magistrados,
Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco
do Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista.

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por
incrementarem o compartilhamento e a disseminação da informação com a
comunidade jurídica.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0020117-11.2013.8.19.0209 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 07/10/2015
e p. 09/10/2015

Fonte: EJURIS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE*
•

0073217-83.2014.8.19.0001 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Gilmar Augusto Teixeira - Julgamento: 17/02/2016 - Oitava Câmara Criminal

•

0022821-59.2015.8.19.0004 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Elizabete Alves de Aguiar - Julgamento: 17/02/2016 - Oitava Câmara Criminal

•

0000772-02.2014.8.19.0055 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Luiz Noronha Dantas - Julgamento: 02/02/2016 - Sexta Câmara Criminal

•

0056768-81.2013.8.19.0002 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Márcia Perrini Bodart - Julgamento: 02/02/2016 - Sétima Câmara Criminal

Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 22-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Emenda constitucional nº 91, de 18 de fevereiro de 2016 - Altera a Constituição
Federal para estabelecer a possibilidade, excepcional e em período determinado,
de desfiliação partidária, sem prejuízo do mandato.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

A necessária independência dos Poderes
Candidatos elogiam a primeira etapa do Concurso para a Magistratura realizada
neste domingo
TJRJ promove capacitação em registro civil em Santa Cruz
Parceria do TJRJ com órgãos públicos garante direitos de cidadãos transgêneros
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

•

Ex-presidentes do ICS impetram habeas corpus no STF

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Testemunho indireto colhido apenas no inquérito não basta para levar réu a júri
popular
Conselho Superior da Enfam tem nova composição

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Atualizado Informativo de Suspensão de Prazos e de
Expediente Forense
Institucional - Atos Oficiais do PJERJ
Clique aqui para visualizar as atualizações 2016
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0332308-91.2012.8.19.0001 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 20/10/2015 e
22/10/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 19-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

Acusado de participar da morte de turista argentina tem prisão decretada em outro
processo
Servidores do TJRJ participam de plano de escape de incêndio
Casamento Comunitário: TJRJ realiza sonho de 42 casais em parceria com a
Polícia Militar
Café com Conhecimento recebe juiz responsável pelo programa de
apadrinhamento
Jovens vão cumprir medida socioeducativa por morte de médico em Irajá
Corregedora e representantes da OAB/RJ reúnem-se para debate sobre estudo de
lotações
Justiça determina prisão de secretários de saúde por descumprimento de decisão
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Rejeitado HC impetrado por acusados de desvio de verbas da Saúde no Rio de
Janeiro
Inviável HC de acusado de fraudes em concursos públicos no RS

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

Tribunal mantém decisão que responsabiliza concessionária por acidente em
estrada mal sinalizada
Exclusão de ressarcimento de valores não descaracteriza o dano ao erário
Ex-policial acusado de integrar grupo de extermínio será julgado em Ribeirão Preto
Quinta Turma mantém prisão de denunciado por tráfico de maconha
STJ atualiza custas e isenta processo eletrônico do pagamento de porte

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Artigo Jurídico
Senhores Magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser
disponibilizado na página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento.
Clique Aqui e Navegue na página
Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0198586.29-2010.8.19.0001 – rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos, j.
17/02/2016 e p. 19/02/2016

Fonte: Segunda Câmara Cível

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 18-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

Sétima Feira Orgânica do TJRJ atrai curiosos e oferece oportunidades a produtores
Palestra sobre Violência Doméstica marca abertura do projeto Sementes da Paz
em São Gonçalo
Juizado dos Grandes Eventos atua contra cambismo no Sambódromo
CNJ rejeita liminarmente pleito da OAB/RJ
Testemunhas depõem sobre alteração de cena de crime na Providência
Corregedoria promove encontro com RCPNs: foco na padronização e eficiência dos
serviços extrajudiciais
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Pena pode ser cumprida após decisão de segunda instância, decide STF
Incabível habeas corpus contra decisão de ministro do STF

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•
•

Não existe direito de preferência entre condôminos
Registro civil de filho pode ser alterado em virtude do casamento posterior dos pais
Negado habeas corpus a acusado de tráfico internacional de drogas
TJRS terá de reapreciar caso de impronúncia de réu em morte após espancamento
Mantida decisão que condenou empresa química a indenizar morador de aterro
sanitário
Terceira Turma nega pedido de indenização por suposta falsificação de sandália

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Sem conteúdo
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0012139-66.2012.8.19.0031 – rel. Des. José Muiños Piñeiro Filho, j. 25/08/2015 e
p. 14/10/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 17-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

Justiça do Rio determina que IBMEC cobre mensalidades por número de disciplinas
cursadas
Aplicativo do TJRJ agora está disponível para iOS
Falta de energia suspende atividades e prazos em Rio Bonito e Valença

•
•
•
•
•

Violência contra mulher: Plantão do TJRJ defere quase 300 medidas protetivas
durante o carnaval
Justiça Itinerante e erradicação do sub-registro: uma combinação que deu certo
CGJ realiza sorteio para definir ordem de vacância de serventias de Santa Maria
Madalena
TJRJ realiza mais uma edição da Feira Orgânica nesta quinta-feira
Programa Justiça Itinerante vai à Pedra de Guaratiba no domingo, dia 21
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•

Mantida validade de julgamento de Câmara do TJ-SP composta por juízes
convocados
2ª Turma determina aplicação de penas restritivas de direito a réu primário
Mantida prisão preventiva de empresário acusado de desvio de verbas federais de
educação

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

STJ aplicou privilégio em crime de furto, mesmo com o valor do bem próximo ao do
salário mínimo
STJ mantém condenação de hospital por exame que causou tetraplegia em
paciente
Tribunal determina retorno ao trabalho de servidor afastado por processo disciplinar
Ex-diretor da Sadia consegue afastar indenização de condenação por insider
trading
Nova edição do Jurisprudência em Teses aborda crimes contra o patrimônio

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Correlação da Tabela Unificada do CNJ com os Verbetes
Sumulares do TJERJ

Página atualizada no Banco do Conhecimento/ Assuntos de Diminuta
Complexidade
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0176629-64.2013.8.19.0001 – rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 30/09/2015 e p.
02/10/2015

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência das Turmas Recursais nº 01, onde foram
selecionados, dentre outros, julgados relativos a impossibilidade de condenação
genérica quanto a fornecimento de medicamento, vigilância sanitária com
condenação de custas processuais e taxa judiciária; bem como de honorários de
advogado e, também, servidor público, burla a sistemática dos precatórios,
acarretando a anulação da sentença.
Outrossim, foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ), o Ementário de
Jurisprudência Cível nº 03, onde foram selecionados, dentre outros, julgados
relativos a situação vexatória e humilhante ocorrida em estabelecimento comercial,
acarretando ofensa ao consumidor com majoração do dano moral e obrigação da
Cedae em fornecer faturas e relatórios de consumo em Braille para o portador de
deficiência visual, com inocorrência de dano moral.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 17-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

CCPJ-Rio apresenta relatório de resultados de 2015
Justiça mantém prisão de policiais acusados de desvio de verba da Saúde da PM
TJRJ realiza mais de mil audiências de custódia em quatro meses
Juíza Renata Gil toma posse como primeira mulher presidente da Amaerj
Plano Estratégico do TJRJ do biênio 2015-2016 já cumpriu 34% de sua meta
Testemunhas depõem sobre suposta propina recebida pelo Bope
Desembargadora inaugura nova turma do Justiça Cidadã e apresenta novidades
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

OAB contesta lei que dispõe sobre depósitos judiciais e administrativos

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Prescreve em dez anos ação para cobrar diferenças não recebidas em bolsa de
estágio prestado na FDRH
Comunicações por meio eletrônico equivalem a intimações pessoais

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente
Forense
Institucional – Atos Oficiais do PJERJ

Clique aqui para visualizar as atualizações 2016
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo
conteúdo disponível nesta página é meramente informativo, não substitui em
hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0036028-18.2012.8.19.0203 – rel. Des. Gilberto Dutra Moreira, j. 20/10/2015 e p.
22/10/2015

Fonte: EJURIS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE*
•

0056768-81.2013.8.19.0002 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Márcia Perrini Bodart - Julgamento: 02/02/2016 - Sétima Câmara Criminal

Fonte: TJERJ

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

Divulgado em 15-02-2016

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•

Justiça do Rio acolhe recurso que prevê pagamento de R$ 13 milhões pela CSN
por danos ao meio ambiente
Torcedores rubro-negros são autuados por depredar banheiro em São Januário
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

Pesquisa Pronta: Furto privilegiado é um dos novos temas para consulta
Tempo de prisão sem recolhimento da fiança é prova de incapacidade financeira
Natureza e quantidade de droga só podem ser consideradas uma vez na dosimetria
Novo Código de Processo Civil e alterações da lei ampliam efeitos do recurso
repetitivo

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Sem conteúdo
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*

•

0037584-79.2012.8.19.0001 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 20/10/2015 e p.
23/10/2015
Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 12-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•

Trabalho à distância: juizados de Nova Iguaçu promovem treinamento especial
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Ministro determina repasse de duodécimo à Defensoria Pública de Minas Gerais
Mantida condenação de município paulista por danos causados após enchente

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Pedido de devolução de valor pago à Fazenda não interrompe prescrição
Prisão preventiva não pode ser cumprida em regime mais gravoso que o fixado na
sentença
Prazo para anular prorrogação ilegal de concessão pública começa a contar a partir
do fim do contrato

•
•
•

Bem de pequeno valor não se confunde com insignificante
Nome do advogado que utiliza certificado digital deve constar na procuração
União estável é tema da nova edição de Jurisprudência em Teses do STJ

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Sentenças
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.
São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de
instrumento de pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes
aos magistrados e à comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e
agilizando a prestação jurisdicional.
Excelentíssimos Magistrados,
Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco
do Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por
incrementarem o compartilhamento e a disseminação da informação com a
comunidade jurídica.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0472113-59.2012.8.19.0001 - rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 19/11/2015 e
24/11/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 11-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei Federal nº 13.256, de 04/02/2016 - Altera a Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil), para disciplinar o processo e o julgamento do
recurso extraordinário e do recurso especial, e dá outras providências.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•

Desembargador suspende liminar que permitia duplo pedágio na Linha Amarela
Emerj realiza evento em Campos dos Goytacazes
Corregedoria: foco no progresso do Judiciário
Mulheres são maioria no concurso para juiz do TJ do Rio
Negado habeas corpus para acusados de cambismo no Sambódromo
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Afastada decisão do TCU sobre devolução de verbas recebidas de boa-fé por
servidores do TJDFT
Extinta ADI contra lei estadual do RJ que fixava pisos salariais

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Corte Especial analisa resolução que regula o processamento de reclamação no
STJ
STJ determina novo julgamento em ação sobre contratações sem concurso no Rio
Grande do Norte
Negócio jurídico frustrado não impede protesto de cheque

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobrar juros antes da entrega das chaves de imóvel em construção não é abusivo
Princípio da insignificância não se aplica a contrabando de cigarros
Comissão de permanência pode ser cobrada no período de inadimplemento
contratual
Sexta Turma liberta preso acusado de furtar um vidro de creme de pentear
É crime entregar veículo a não habilitados, mesmo quando não há acidente
Paternidade: filho tem direito ao nome do pai biológico no registro de nascimento
Adulteração de placa para burlar rodízio é destaque na Quinta Turma
Direito autoral em ringtone é destaque nos julgamentos da Quarta Turma
Omissão do Judiciário em pedido de gratuidade da justiça presume deferimento
STJ rejeita recurso do ex-deputado Carli Filho

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Acórdãos Selecionados por Desembargador
A página veicula os julgados de conteúdo relevante e de interesse para os
operadores do Direito e para a sociedade em geral. A atualização é realizada
gradativamente, motivo pelo qual não constam todos os Desembargadores do
TJERJ.
Para construção da referida página, necessitamos de acórdão e decisão
monocrática selecionados pelos Excelentíssimos Desembargadores. Para tanto, é
necessário que seja encaminhado apenas o número do recurso para o email: seesc@tjrj.jus.br.
Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por
incrementarem o compartilhamento e a disseminação da informação com a
comunidade jurídica.
Navegue e conheça as novas atualizações na página de cada Desembargador
em Acórdãos Selecionados por Desembargador
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0221679-79.2014.8.19.0001 – rel. Des. Marcus Basílio, j. 09/12/2015 e p.
11/12/2015

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 02, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos a aplicação do Princípio da Razoabilidade em anulação de ato
administrativo face à exclusão de candidato em concurso público municipal
decorrente de doença grave controlada e, também, quanto a inocorrência de dano
moral por revista on line face a informação inverídica em sendo comprovada a
ausência de má-fé e reconhecido o direito de retificação.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 04-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

Núcleo de Trabalho à Distância: juíza ressalta benefícios
Comunicado
Processo de implantação de processo eletrônico será retomado no dia 15
Plantão da Justiça do Rio no período de carnaval
Trabalho à distância: avanço para o TJRJ
Administração 2015/2016 completa um ano atuando na promoção da transparência
e do diálogo com a sociedade
Carnaval 2016: Vara da Infância divulga regras para folia nas zonas norte e oeste
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Ministro Gilmar Mendes é reconduzido para mais um biênio como titular no TSE
STF decide que há prescrição em danos à Fazenda Pública decorrentes de ilícito
civil

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•
•

Tribunal altera expediente no Carnaval
STJ aprova mudanças nos critérios para a convocação de magistrados auxiliares
Morador de condomínio irregular deve pagar IPTU
Inversão na inquirição de testemunhas pelo juiz pode ser convalidada
Inclusão de consorciado no Serasa por cobrança de dívida sem valor apurado não
enseja dano moral

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Pesquisa selecionada
Página contendo pesquisas realizadas pela equipe de jurisprudência, sobre
diversos temas jurídicos, organizadas pelos ramos do direito, contendo julgados
selecionados do acervo do pjerj. Comunicamos as atualizações das pesquisas
abaixo elencadas, no ramo do direito de família, nos respectivos temas:
•

Direito de família

Alimentos
exoneração de alimentos - filhos maiores
Casamento
dano moral no casamento
A página pode ser acessada por meio do seguinte caminho: banco do
conhecimento → jurisprudência → pesquisa selecionada
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0052562-59.2015.8.19.0000 – rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres, j.
14/12/2015 e p. 16/12/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 03-02-2016

COMUNICADO*
AVISO TJ nº 15/2015
Comunicamos que foram incluídos no AVISO 15/2015 os enunciados nº 77 e 78,
aprovados em sessão de 25/01/2016 do E. Órgão Especial e publicados nesta data
no DJERJ.
O Aviso TJ 15 traz a síntese dos julgamentos realizados nos conflitos de
competência entre Câmaras Cíveis e Câmaras Cíveis especializadas, com eficácia
vinculante, cujas deliberações são de observância obrigatória para todos os Órgãos
do Tribunal.
Seguem os textos dos novos enunciados:
77. “Compete às Câmaras Cíveis especializadas o julgamento de demandas,
que versem sobre serviço de fornecimento de gás, ainda que se trate de
pessoa jurídica, que não o utiliza como fase de sua atividade produtiva”.
Referência: Conflito de Competência nº 0051543-18.2015.8.19.0000.
Julgamento em 25/01/2016. Relator: Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca
Passos

78. “Compete às Câmaras Cíveis especializadas o julgamento de demanda
indenizatória deflagrada por sucessores de vítima, que veio a falecer no curso
do contrato de transporte”.
Referência: Conflito de Competência nº 0060987-75.2015.8.19.0000.
Julgamento em 25/01/2016. Relator: Des. Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca
Passos

Fonte: DJERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•

"Minha Luta": juiz proíbe venda e divulgação de livro escrito por Adolf Hitler
Tribunal de Justiça vai atuar no Sambódromo e nos aeroportos durante o Carnaval
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•
•

STJ restabelece condenação de brasileira que causou a morte de criança no Japão
STJ mantém acórdão que obriga operadoras de cartão de crédito a fornecerem
serviço gratuito 0800
Ministro determina suspensão de ações que tratam de cobrança de corretagem na
venda de imóveis
Negado recurso a policial federal que alegava flagrante armado em crime de
corrupção

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense

Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Visualize e localize os atos publicados em janeiro de 2015.
•
•
•
•
•

ATO EXECUTIVO TJ N. 12/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 11/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 10/2016
ATO EXECUTIVO TJ N. 4/2016
ATO EXECUTIVO TJ Nº 2/2016
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0005368-43.2010.8.19.0031 – rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira, j.
27/01/2016 e p. 01/02/2016

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIOS*
Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Cível nº 01, onde foram selecionados, dentre outros,
julgados relativos a acidente com substância inflamável envolvendo crianças,
acarretando queimaduras causadas em menor, reconhecida a responsabilidade
subjetiva de igreja e, também, dos genitores quanto a obrigação de indenizar e
renovação da carteira de habilitação, motorista analfabeto, concessão.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 02-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.662, de 01/02/2016 - Dispõe sobre a adoção de medidas
rotineiras de prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti, no
âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, e cria o Comitê de
Articulação e Monitoramento das ações de mobilização para a prevenção e
eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

Trabalho à distância: servidores usam sistema de videoconferência e destacam
sistema
Ministro do STJ lança nova edição de livro sobre Direito Privado
Fórum de Rio Bonito tem suspensão das atividades e prazos na quinta-feira, dia 4
Trabalho à distância: expectativa de maior produtividade
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•

Presidente do STF apresenta propostas para atuação mais eficaz do Judiciário em
2016
Lewandowski recebe governadores e vice-governadores de 18 estados
2ª Turma: Prisão preventiva de grávida no final da gestação é substituída por
domiciliar

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•

Terceira Turma mantém condenação da Ambev a pagar R$ 1,7 mi à distribuidora
Ministro Luis Felipe Salomão publica nova edição do livro Direito Privado Teoria e
Prática

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Artigo Jurídico
Senhores Magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser
disponibilizado na página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento.
Clique Aqui e Navegue na página
Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência.
Fonte: seesc@tjerj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0056999-46.2015.8.19.0000 – rel. Des. Sônia de Fátima Dias, j. 23/10/2015 e p.
27/10/2015

Fonte: EJURIS

EMBARGOS INFRINGENTES*
Sem Conteúdo
Fonte: TJERJ

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE*
Sem Conteúdo
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 01-02-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Medida Provisória nº 712, de 29/01/2016 - Dispõe sobre a adoção de medidas de
vigilância em saúde quando verificada situação de iminente perigo à saúde pública
pela presença do mosquito transmissor do Vírus da Dengue, do Vírus Chikungunya
e do Zika Vírus.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•

Justiça do Rio proíbe empresa de comercializar produtos com imagens associadas
à Seleção Brasileira de futebol
Informação à imprensa
CCPJ-Rio é destaque no 'Projeto Escola e Museu'
Caso Amarildo: condenados policiais que participaram do crime de tortura
Nota de repúdio da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro
(Amaerj)
Associação dos Magistrados Brasileiros emite nota de repúdio
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Ano Judiciário é aberto em sessão solene no STF
STF suspende novas regras de renegociação de dívidas entre entes federativos e
União

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•

STJ inaugura ano judiciário de 2016
Pagamento da multa de trânsito não impede que a infração seja contestada na
Justiça
Pesquisa Pronta disponibiliza quatro novos temas de orientação jurisprudencial

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Decreto 45.564/2015 – Fica considerado facultativo o ponto nas repartições
públicas estaduais durante o Carnaval de 2016.
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0019303-73.2015.8.19.0000 – rel. Des. Nildson Araújo da Cruz, j. 22/10/2015 e p.
28/10/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 29-01-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

Justiça nega recurso e consórcio terá que manter posto médico na Rodoviária Novo
Rio
Nota de esclarecimento à imprensa
Professora faz palestra sobre educação sexual no TJRJ
Ministro Luiz Octávio Galotti é homenageado no TJRJ com Medalha Emerj
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Liminar garante ao Rio de Janeiro repactuação da dívida sem desistir de ações
judiciais

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Pedido de exame criminológico para progressão requer fundamentação concreta

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Sem conteúdo
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0016880-91.2007.8.19.0204 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 26/11/2015 e p.
30/11/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 28-01-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•
•
•
•

Inaugurado no Fórum do Méier o Núcleo de Trabalho à Distância do TJ do Rio
Juiz ordena que Estado do Rio cumpra pagamento regular de todos os servidores
do estado
6ª edição da Feira Orgânica do TJRJ atrai adeptos da alimentação saudável no
Fórum Central
TJRJ conclui processos de adoção de 28 crianças e adolescentes
Justiça condena estudante por mortes em ônibus que despencou de viaduto
Tribunal de Justiça inaugura mais dois postos do Programa Justiça Itinerante
Começam a valer novas regras para crianças e adolescentes no Carnaval 2016
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Sessão solene abre Ano Judiciário nesta segunda-feira, às 14h
PGR questiona normas estaduais que permitem utilização de depósitos judiciais
pelo Executivo

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Falta de vagas no regime semiaberto não justifica manutenção em regime fechado
CDC não se aplica às relações jurídicas com entidades fechadas de previdência
privada

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Jurisprudência Dominante
Comunicamos que foi criado o tema abaixo elencado, na Página de Jurisprudência
Dominante:
 Cirurgia estética (Obrigação de Resultado)
A referida página foi idealizada pela Comissão de Jurisprudência do TJRJ (Cojur) e
poderá
ser
acessada
através
do
caminho:
Banco
do
Conhecimento→Jurisprudência→ Jurisprudência Dominante.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: jurisprudência@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0480176-73.2012.8.19.0001 – rel. Des. André Andrade, j. 16/12/2015 e p.
18/12/2015

•

0039885-28.2014.8.19.0001 - rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 10/12/2015 e
p. 14/12/2015

Fonte: EJURIS

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 27-01-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

Cinco testemunhas depõem em audiência sobre filho de Ivo Pitanguy
Nota à imprensa
Juizado Especial Cível de Nova Friburgo tem inscrição para advogado dativo
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Importação de veículo para uso próprio não paga IPI

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Sentenças
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.
São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de
instrumento de pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes
aos magistrados e à comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e
agilizando a prestação jurisdicional.
Excelentíssimos Magistrados,
Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco
do Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista.

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por
incrementarem o compartilhamento e a disseminação da informação com a
comunidade jurídica.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0408067-27.2013.8.19.0001 – rel. Des. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j.
15/09/2015 e p. 17/09/2015

Fonte: EJURIS

EMENTÁRIO*
Comunicamos que foi publicado, no Diário da Justiça Eletrônico (DJERJ),
o Ementário de Jurisprudência Criminal nº 01, onde foram selecionados, dentre
outros, julgados relativos ao suscitado conflito negativo de jurisdição face a quebra
do sigilo de dados cadastrais no Facebook em razão de ensejar maior
complexidade da causa, atraindo a competência da vara criminal comum e erro de
tipo no estupro de vulnerável, reconhecida a ausência de dolo acarretando a
absolvição.
Fonte: TJERJ

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*

Divulgado em 26-01-2016

•
•
•
•
•

Atos extrajudiciais serão emitidos em papel de segurança
População trans reivindica o registro da condição sexual no primeiro debate da
Emerj em 2016
Juiz reconsidera e blocos podem desfilar sem autorização dos bombeiros
Justiniano e Teodora comemoram cinco anos de 'Por dentro do Palácio' no próximo
sábado, 30
TJRJ considera inconstitucional lei que concedeu desconto no IPVA dos ônibus em
2014
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•
•

Titulares de conta-corrente conjunta são responsáveis por todo o saldo bancário
Relações de consumo: Inversão do ônus da prova não obriga réu a arcar com custo
da prova pericial
Depoimento de vítimas de estupro e assédio sexual tem grande valor como prova

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Institucional – Atos Oficiais do PJERJ
Clique aqui para visualizar as atualizações 2016
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Cumpre ressaltar, todo
conteúdo disponível nesta página é meramente informativo, não substitui em
hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial.
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0056482-41.2015.8.19.0000 – rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos, j. 25/11/2015
e p. 30/11/2015

•

0002489-16.2014.8.19.0066 – rel. Des. Adolpho Andrade Mello, j. 17/11/2015 e p.
26/11/2015
Fonte: EJURIS

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

Boletim do Serviço de Difusão no 10

Divulgado em 22-01-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

Emerj oferece curso de extensão em Direito Processual Penal
TJRJ determina demolição de imóveis em condomínios em Búzios
Setor do TJRJ atua em favor da inclusão: 'queremos desmistificar que o deficiente
não é eficiente'
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*

Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Consumidor só tem direito ao dobro do valor cobrado indevidamente se comprovar
má-fé

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Jurisprudência Dominante
Comunicamos que foram criados os temas abaixo elencados na Página de
Jurisprudência Dominante:
 Concessionárias de Serviço Público (Acidente com Animais em Rodovias ou
Ferrovias)
 Obrigação de Prestar Alimentos (Alimentos avoengos)
A referida página foi idealizada pela Comissão de Jurisprudência do TJRJ (Cojur) e
Banco
do
poderá
ser
acessada
através
do
caminho:
Conhecimento→Jurisprudência→Jurisprudência Dominante.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: jurisprudência@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
Acórdãos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, conforme o
disposto no Art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal.
Número do Processo
Datas de Julgamento e
de Publicação
0023151-44.2012.8.19.0042
j. 26/10/2015 e p. 28/10/2015

Relator
Des. Odete Knaack de Souza

Assunto
Lei nº 6.679/2010, do
município de Petrópolis, que

0000449-31.2009.8.19.0068
j. 17/08/2015 e 21/08/2015

Des. Mauro Dickstein

0006450-87.2010.8.19.0006
j. 20/07/2015 e p. 28/07/2015

Des. Antonio Eduardo F.
Duarte

0060323.78.2014.8.19.0000
j. 08/06/2015 e p. 11/06/2015

Des. Henrique Carlos de
Andrade Figueira

0056496-59.2014.8.19.0000
j. 22/06/2015 e p. 19/01/2016

Des. Maurício Caldas Lopes

dispõe sobre a reorganização
administrativa dos cargos e
funções da fundação de
cultura e turismo de
Petrópolis e dá outras
providências. Procedência da
Arguição.
Lei municipal nº 1.297/2008
de Rio das Ostras.
Acolhimento da Arguição de
Inconstitucionalidade
Lei nº 501/2000 do município
de Barra do Piraí.
Acolhimento da arguição de
inconstitucionalidade
Artigo 124, II, da Lei
Complementar nº 1/94 do
município de Japeri.
Procedência do pedido com
efeitos ex nunc.
Lei nº 2.317, de 13 de
novembro de 2013, do
Município de Barra do Piraí.
Representação de
inconstitucionalidade acolhida

Fonte: SETOE

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original.
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Divulgado em 21-01-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto Federal nº 8.642, de 19/01/2016 - Dispõe sobre Autoridade Pública de
Governança do Futebol - APFUT, criada pela Lei nº 13.155, de 4 de agosto de
2015, e dá outras providências.
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•

Corregedoria regulamenta uso do papel de segurança nos Serviços Extrajudiciais

•
•

TJRJ lança aplicativo que permite consultar processos pelo celular
TJ do Rio divulga lista de progressão/promoção para servidores
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

STJ: Pena de prisão não é mais aplicada em crime de porte de droga para
consumo próprio

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Estatísticas – 1ª Vice-Presidência
As Estatísticas de Distribuição de processos do quantitativo de Digitalização,
Indexação, Autuação, Prevenção e Recebimento dos Processos pelo Portal
Eletrônico, bem como os quadros Comparativos de Distribuições, encontram-se
disponibilizados no portal do TJERJ em Institucional/ Vice-Presidências. São
elaborados pela Equipe da Divisão de Distribuição do Departamento de Autuação e
Distribuição Cível da Primeira Vice-Presidência e atualizados mensalmente.
Navegue na Página de Estatísticas da 1ª. Vice-Presidência

Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0050920-85.2014.8.19.0000 – rel. Des. Reinaldo Pinto Alberto Filho, j. 30/11/2015 e
p. 09/12/2015

Fonte: EJURIS

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

Divulgado em 19-01-2016

•

Lei Estadual nº 7213 de 18 de janeiro 2016 - Acrescenta dispositivo à Lei nº 4892,
de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre os produtos que compõem a cesta
básica no âmbito do estado do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7215 de 18 de janeiro 2016 - Altera a Lei 2877 de 22 de dezembro
de 1997 que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores
– IPVA.

•

Lei Estadual nº 7216 de 18 de janeiro 2016 - Dispõe sobre as sanções
administrativas derivadas de condutas lesivas a saúde pública no Estado do Rio de
Janeiro e dá outras providências.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

Corregedora entrega Relatório Anual da CGJ ao presidente do TJRJ
Opinião/Da Vara de Família ao Júri
TJRJ inaugura Justiça Itinerante em Japeri e São Francisco de Itabapoana
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Concessão de adicional de aposentadoria por invalidez depende da condição social
do segurado
STJ: Limite da jornada semanal de trabalho de profissionais de saúde é de 60
horas

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos em Consultas

O Informativo de Suspensão de Prazos, página do Banco do Conhecimento, pode
ser acessado, agora, também, em Consultas.

Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0477103-93.2012.8.19.0001 – rel. Des. Inês da Trindade Chaves de Melo, j.
21/10/2015 e p. 17/12/2015

Fonte: EJURIS

EMBARGOS INFRINGENTES*
Sem conteúdo
Fonte: TJERJ

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE*
Sem conteúdo
Fonte: TJERJ

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

Boletim do Serviço de Difusão no 7

Divulgado em 18-01-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Decreto nº 8.638, de 15/01/2016 - Institui a Política de Governança Digital no
âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.

•

Lei Estadual nº 7202 de 08 de janeiro 2016 - Proíbe a cobrança de taxa de
repetência, taxa sobre disciplina eletiva e taxa de prova por parte das instituições
particulares de ensino superior no âmbito do estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências.

•

Lei Estadual nº 7203 de 11 de janeiro 2016 - Autoriza o poder executivo a
providenciar junto às concessionárias de serviços públicos de transportes de
passageiros a instalação de dispositivos e localização e de orientação dos usuários
nas saídas das respectivas estações de embarque e desembarque.

•

Lei Estadual nº 7209 de 14 de janeiro 2016 - Altera a lei nº 3.162, de 30 de
dezembro de 1998, para dispor sobre o período de armazenamento de imagens
nos estabelecimentos bancários.
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•

CGJ/RJ e Ministério Público firmam parceria para projetos sociais
Justiça nega liberdade a PMs acusados de alterar cena de crime no Morro da
Providência
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Pesquisa Pronta: Acumulação de cargos públicos na área da saúde é um dos
novos temas para consulta

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Jurisprudência Dominante
Comunicamos que foram atualizados os temas abaixo elencados na página de
jurisprudência dominante:
catadores de material reciclável (benefício assistencial)
medicamentos off label (prescrição médica)
A referida página foi idealizada pela comissão de jurisprudência do TJRJ (cojur) e
poderá
ser
acessada
através
do
caminho:
banco
do
conhecimento→jurisprudência→jurisprudência dominante.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: jurisprudência@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0345847-27.2012.8.19.0001 - rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves - j.
02/12/2015 e p. 18/12/2015

Fonte: EJURIS

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

Boletim do Serviço de Difusão no 6

Divulgado em 15-01-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

Justiça do Rio proíbe desfile de blocos sem autorização do Corpo de Bombeiros
Emerj divulga reclassificados no curso de Direito para a magistratura
Cópias de procurações podem ser apresentadas diretamente nos cartórios
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Pendência de recurso inviabiliza sessão do júri de ex-deputado estadual do PR

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Para STJ, é possível mudança do regime de bens do casamento
Distrato: Ministro determina devolução de 90% do valor de imóvel a comprador

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Clique aqui e visualize as atualizações da Página – Informativo de Suspensão de
Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense. A
página contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do PJERJ. Além disso,
pode-se acompanhar todas as informações disponibilizadas desde 2005.
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível nesta página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário Oficial.
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Navegue na página e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0427740-11.2010.8.19.0001 – rel. Des. Márcia Ferreira Alvarenga, j. 09/12/2015 e
p. 18/12/2015

Fonte: EJURIS

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

Boletim do Serviço de Difusão no 5

Divulgado em 14-01-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*
•

Lei nº 13.254, de 13/01/2016 - Dispõe sobre o Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não
declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou
repatriados por residentes ou domiciliados no País. Mensagem de veto
Fonte: ALERJ/Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•
•

VEP determina prisão de detentos que não voltaram após saída temporária de fim
de ano
Corregedoria autoriza Unidade Interligada em maternidade de Nova Friburgo
Feira de produtos orgânicos atrai a atenção do público em frente ao TJ do Rio
Justiça decreta prisão temporária de PMs acusados de torturar jovens em Santa
Teresa
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•

Decisão garante a motoboy direito de responder a processo em liberdade
Liminar suspende retirada de duas mil famílias de área ocupada em Sumaré (SP)

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Cirurgião plástico deve garantir êxito do procedimento estético

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Sentenças
O Banco de Sentenças armazena e permite a consulta a íntegra de sentenças
selecionadas, classificadas e organizadas com base na tabela do Conselho
Nacional de Justiça – CNJ.
São sentenças diversas contemplando os mais variados temas. Trata-se de
instrumento de pesquisa que tem por objetivo a divulgação de sentenças relevantes
aos magistrados e à comunidade jurídica, possibilitando a troca de conhecimento e
agilizando a prestação jurisdicional.
Excelentíssimos Magistrados,
Envie sentenças para disponibilização na página do Banco de Sentenças no Banco
do Conhecimento que se encontra disponibilizada em formato de revista

Desde já, agradecemos a valiosa contribuição de Vossas Excelências por
incrementarem o compartilhamento e a disseminação da informação com a
comunidade jurídica.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0209102-69.2014.8.19.0001 – rel. Des. Claudia Pires dos Santos Ferreira, j.
12/01/2016 e p. 14/01/2016

Fonte: EJURIS

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

Boletim do Serviço de Difusão no 4

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

Divulgado em 12-01-2016

•

Lei nº 13.247, de 12/01/2016 - Altera a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 Estatuto da Advocacia.

•

Lei nº 13.245, de 12/01/2016 - Altera o art. 7º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994
(Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). Mensagem de veto
Fonte: Presidência da República

NOTÍCIAS TJERJ*

•
•
•

Advogados são dispensados do terno e gravata nas audiências do TJ do Rio
TJRJ condena ex-diretor da Petrobras por fraude em licitação
Atual concurso para juiz do TJ do Rio tem cota para negros
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•

Liminar garante mandato a candidato mais votado para prefeitura de Teresópolis
(RJ)

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•
•

Em caso de separação, guarda compartilhada protege melhor interesse da criança
Telefonia: STJ considera legal cláusula de fidelidade, desde que o cliente receba
benefícios

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Banco de Ações Civis Públicas
Comunicamos a disponibilização da petição inicial, referente aos autos do processo
nº 0497565-66.2015.8.19.0001 da Ação Civil Coletiva, versando sobre Cobrança de
mensalidades com valor fixo independentemente do número de disciplinas

efetivamente cursadas, que tramita no Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca
da Capital.
Para conhecimento de outras ações coletivas, basta acessar o portal Institucional
em Banco do Conhecimento / Ações Civis Públicas e realizar a busca por assunto
ou pelo número do processo. Tal acesso pode ser obtido, também, através do ícone
na página inicial do Banco do Conhecimento.
Navegue e encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0014580-52.2013.8.19.0203 – rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 04/01/2016
e p. 11/01/2016

Fonte: EJURIS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE*
•

0058034-09.2013.8.19.0001 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Claudio Tavares de O. Junior - julgamento: 15/12/2015 - Oitava Câmara Criminal

•

0008606-20.2014.8.19.0067 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Maria Angélica Guedes - julgamento: 10/12/2015 - Sétima Câmara Criminal

•

0339514-30.2010.8.19.0001 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. M. Sandra Kayat Direito - Julgamento: 09/12/2015 - Primeira Câmara Criminal

•

0072875-72.2014.8.19.0001 - Embargos Infringentes e de Nulidade
Des. Marcelo Anátocles - Julgamento: 03/12/2015 - Quinta Câmara Criminal

Fonte: TJERJ

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

Boletim do Serviço de Difusão no 3

Divulgado em 11-01-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

•

Lei nº 7196 de 07 de janeiro 2016 - Autoriza o Poder Executivo a instituir o
"Programa Ecolavagem", no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*
•
•
•

Corregedoria divulga novas tabelas de custas judiciais e extrajudiciais
TJRJ doa 10 veículos para a Defensoria Pública do Rio
TJRJ realiza nesta quinta-feira a primeira feira de produção orgânica do ano
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Pesquisa Pronta publica cinco novos temas para consulta

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Importante fonte de consulta sobre as datas em que os prazos processuais foram
suspensos em razão de feriados ou por não ter havido expediente forense.
Contempla todas as Comarcas e todos os fóruns do Poder Judiciário do Estado do
Rio de Janeiro.

Visualize e localize os atos publicados em dezembro de 2015.
•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 338/2015

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 337/2015

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 336/2015

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 335/2015

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 334/2015

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 333/2015

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 331/2015

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 330/2015

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 329/2015

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 328/2015

•

ATO EXECUTIVO TJ Nº 325/2015
Navegue na página Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense
Cumpre ressaltar, todo conteúdo disponível na página é meramente informativo,
não substitui em hipótese alguma, a publicação do Diário da Justiça Eletrônico do
Estado do Rio de Janeiro - DJERJ.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Sua opinião é fundamental para a melhoria de nossos serviços.
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0190206-75.2014.8.19.0001 – rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j.
15/12/2015 e 21/12/2015

•

0388188-97.2014.8.19.0001 – rel. Des. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15/12/2015 e
p. 18/12/2015

Fonte: Quinta Câmara Cível

EMBARGOS INFRINGENTES*
Conteúdo disponibilizado às terças-feiras
Fonte: TJERJ

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE*
Conteúdo disponibilizado às terças-feiras
Fonte: TJERJ

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

Boletim do Serviço de Difusão no 2

Divulgado em 08-01-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

•

Lei Estadual nº 7195 de 7 de janeiro de 2016 - dispõe sobre a docência em
educação física, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio,
em escolas públicas e particulares, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.

•

Lei Estadual nº 7194 de 7 de janeiro de 2016 - dispõe sobre a possibilidade de
utilização de animais para fretamento de carroças e charretes no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro e dá outras providências.

•

Lei Estadual nº 7193 de 7 de janeiro de 2016 - proíbe o uso de algemas em presas
ou internas parturientes, na forma que menciona.
Fonte: ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*

•
•
•
•

Caso Biotech: TJRJ revoga liberdade provisória de acusados de fraude
Presidente do TJRJ entrega Colar do Mérito Judiciário a desembargador do Pará
Emerj terá curso de pós-graduação em Gênero e Direito a partir de março
Justiça suspende licitação para operação de teleférico no Complexo do Alemão
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
Sem conteúdo aplicável ao PJERJ
Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*
•

Crimes contra o Banco Postal devem ser julgados pela Justiça Estadual

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*

Artigo Jurídico
Senhores Magistrados, solicitamos o envio de seu artigo jurídico, para ser
disponibilizado na página dos Artigos Jurídicos do Banco do Conhecimento.
Clique Aqui e Navegue na página.
Desde já agradecemos a valiosa contribuição de Vossa Excelência.
Fonte: seesc@tjerj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0006714.95.2005.8.19.0001 e 0023312.27.2005.8.19.0001 – rel. Des. Horácio dos
Santos Ribeiro Neto, j. 15/12/2015 e p. 18/12/2015

Fonte: Décima Quinta Câmara Cível

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

Boletim do Serviço de Difusão no 1

Divulgado em 07-01-2016

EDIÇÃO DE LEGISLAÇÃO*

Legislação Federal
Dispõe sobre a oferta e a realização, no
âmbito do Sistema Único de Saúde SUS, de cirurgia plástica reparadora de
Lei Federal nº 13.239, de 30/12/2015
sequelas de lesões causadas por atos de
violência contra a mulher.
Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro
de 1976, que “dispõe sobre a Vigilância
Sanitária a que ficam sujeitos os
Medicamentos, as Drogas, os Insumos
Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos,
Saneantes e Outros Produtos, e dá
Lei Federal nº 13.236, de 29/12/2015
outras Providências”, para estabelecer
medidas que inibam erros de
dispensação e de administração e uso
equivocado de medicamentos, drogas e
produtos correlatos.
Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro
de 1976, para equiparar o controle de
Lei Federal nº 13.235, de 29/12/2015
qualidade de medicamentos similares ao
de medicamentos genéricos.
Obriga, nas hipóteses que especifica, a
veiculação de mensagem de advertência
Lei Federal nº 13.233, de 29/12/2015
sobre o risco de escassez e de incentivo
ao consumo moderado de água.
Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, para
estabelecer causa de aumento de pena
Lei Federal nº 13.228, de 28/12/2015
para o caso de estelionato cometido
contra idoso.
Dispõe sobre o apoio financeiro
suplementar à manutenção e ao
desenvolvimento da educação infantil
para o atendimento em creches de
Decreto Federal nº 8.619, de 29/12/2015
crianças de zero a quarenta e oito meses
cadastradas no Censo Escolar da
Educação Básica cujas famílias sejam
beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Regulamenta a Lei nº 13.152, de 29 de
julho de 2015, que dispõe sobre o valor
Decreto Federal nº 8.618, de 29/12/2015
do salário mínimo e a sua política de
valorização de longo prazo.
Concede indulto natalino e comutação de
Decreto Federal nº 8.615, de 23/12/2015
penas e dá outras providências.
Regulamenta a Lei Complementar nº 121,
de 9 de fevereiro de 2006, para instituir a
Decreto Federal nº 8.614, de 22/12/2015
Política Nacional de Repressão ao Furto
e Roubo de Veículos e Cargas e para

disciplinar a implantação do Sistema
Nacional de Prevenção, Fiscalização e
Repressão ao Furto e Roubo de Veículos
e Cargas.
Altera a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de
Medida Provisória nº 703, de 18/12/2015
2013, para dispor sobre acordos de
leniência.
Legislação Estadual
Dispõe sobre a licença às servidoras e
Emenda Constitucional Estadual, nº. 63, de
funcionárias públicas em caso de perda
gestacional e de nascimento prematuro,
2015
nos termos que menciona.
Dispõe sobre a Política Estadual de
Segurança de Barragens (PESB) e regula
o Sistema Estadual de Informações sobre
Lei Estadual nº 7192, de 06/01/2016
Segurança de Barragens (SEISB) no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
Dispõe sobre o direito ao parto
humanizado na rede pública de saúde no
Lei Estadual nº 7191, de 06/01/2016
Estado do Rio de Janeiro e dá outras
providências.
Torna obrigatória a informação sobre a
condição de pessoa com deficiência
Lei Estadual nº 7190, de 05/01/2016
vítima de crimes em registros de
ocorrências e dá outras providências.
Institui a Taxa de Controle,
Monitoramento e Fiscalização Ambiental
das Atividades de Geração, Transmissão
e ou Distribuição de Energia Elétrica de
Lei Estadual nº 7184, de 30/12/2015
Origem Hidraúlica, Térmica e Termo
Nuclear – TFGE no Estado do Rio de
Janeiro.
Dispõe sobre alíquota do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e Sobre Prestações De
Serviços de Transporte Interestadual e
Lei Estadual nº 7183, de 29/12/2015
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS,
Incidente sobre Operações de Circulação
de Petróleo, nas condições que
especifica, e dá outras providências.
Institui a Taxa de Controle,
Monitoramento e Fiscalização Ambiental
das Atividades de Pesquisa, Lavra,
Lei Estadual nº 7182, de 29/12/2015
Exploração e Produção de Petróleo e
Gás – TFPG no Estado do Rio de
Janeiro.
Dispõe sobre a determinação de serem
realizados presencialmente cursos de
Atualização e de reciclagem bem como
Lei Estadual nº 7181, de 28/12/2015
cursos para obtenção da primeira
habilitação junto ao Detran/RJ e dá
outras providências.
Dispõe sobre o Imposto Sobre a
Lei Estadual nº 7174 de 28/12/2015
Transmissão Causa Mortis e Doação de

Quaisquer Bens ou Direitos (ITD), de

Lei Estadual nº 7167 de 21/12/2015
Lei Estadual nº 7166, de 18/12/2015

Lei Estadual nº 7165 de 18/12/2015

Lei Estadual nº 7151, de 17/12/2015

Lei Estadual nº 7150 de 17/12/2015

Lei Estadual nº 7149, de 17/12/2015

Lei Estadual nº 7148, de 17/12/2015

Lei Estadual nº 7147 de 17/12/2015

Lei Estadual nº 7146 de 17/12/2015

Lei Estadual nº 7145 de 17/12/2015

competência do Estado do Rio De
Janeiro.
Dispõe sobre concursos públicos no
âmbito do estado do Rio de Janeiro.
Dispõe sobre o Programa “Recupera
Créditos Tributários da Taxa de Incêndio”
e dá outras providências.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de
informação ao consumidor,
antecipadamente, sobre interrupção,
cancelamento ou qualquer alteração de
cobrança em débito automático.
Torna obrigatória a afixação de cartazes
em todos os órgãos da administração
pública direta e indireta e
estabelecimentos privados de
atendimento à saúde do Estado do Rio
de Janeiro, informando sobre o teor da
Lei Federal nº 7.498, de 25 de junho de
1986.
Institui nos hospitais localizados no
Estado do Rio de Janeiro o “Programa
Enfermalegria” e dá outras providências.
Cria o programa de Apadrinhamento
Afetivo "Um Lar Para Todos" no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro e dá outras
disposições.
Dispõe sobre o cancelamento 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 nos casos que
menciona.
Obriga os bares, lanchonetes e
restaurantes situados no estado do Rio
de Janeiro, a divulgarem o número do
telefone do “disque segurança alimentar
– ALERJ”.
Concede ao servidor público estadual o
direito a folga remunerada após a
realização de sessão de quimioterapia ou
radioterapia a que tenha de se submeter,
na forma que menciona.
Dispõe sobre a criação do programa
“cadeira de rodas motorizada para
pessoas com distrofia muscular
progressiva”, para cessão gratuita, na
forma que menciona.

Fonte: Presidência da República/ALERJ

NOTÍCIAS TJERJ*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ônibus do Justiça Itinerante vai atender na Pavuna no dia 17
Fórum de Itaguaí teve atividades suspensas na terça por falta de energia elétrica
Corregedoria lançará livro com relatos de juízes sobre situações inusitadas
Nota pública da AMAERJ
Corregedoria: avanços na área extrajudicial
Educação, cultura, arte e saúde: a sustentabilidade no TJRJ em 2015
Justiça determina que Estado do Rio repasse verba para a Saúde
VEP autoriza saída de 636 presos nos regimes aberto e semiaberto para festas de
fim de ano
Método de trabalho a distância adotado pelo TJRJ apresenta resultados positivos
TJRJ encerra 2015 com quase 2 milhões de sentenças
Equilíbrio na lotação de servidores está entre as principais metas da Corregedoria
Fonte: DGCOM

NOTÍCIAS STF*
•
•
•
•
•
•

Decisão afasta regime fechado fixado com fundamentação insuficiente
Presidente do STF garante posse de suplente em mandato de deputado federal
Ação coletiva contra Fazenda Pública admite execução individual e pagamento por
RPV
Nova qualificadora do CTB não exclui dolo eventual em homicídio no trânsito
STF determina que governador do RJ repasse duodécimo ao Judiciário estadual
Prazos processuais no STF ficam suspensos até 31 de janeiro

Fonte: Supremo Tribunal Federal

NOTÍCIAS STJ*

•
•
•
•
•

Segunda Turma determina que anúncio em TV a cabo informe preço e forma de
pagamento
Ação: Mandado de segurança pode ser usado para contestar decisão sem
fundamento jurídico
Honorários: advogados não conseguem impedir exibição de contratos firmados com
clientes
Maria da Penha: Medida de proteção à mulher pode ser anulada por meio de
habeas corpus
Loteamento: cobrança de taxa de manutenção prevista no contrato não é ilegal

•
•
•
•

Trânsito: Entregar veículo a motorista não habilitado é crime mesmo se não ocorrer
acidente
Concurso: Certificado de conclusão substitui diploma para posse em cargo público
Sociedade: STJ definirá para quem pode ser direcionada execução fiscal em caso
de dissolução irregular de empresa
Compras de Natal: Cartão de crédito, dinheiro ou cheque, o preço deve ser igual

Fonte: Superior Tribunal de Justiça

AVISOS DO BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ*
Ícones do Conhecimento do PJERJ
O Banco do Conhecimento do PJERJ é constituído, principalmente, por um acervo
jurisprudencial, legislativo e doutrinário selecionado e estruturado. Destinado a
facilitar a realização das atividades jurídico-administrativas da instituição.
Além disso possui uma coletânea de informações de interesse da comunidade
jurídica, facilitando a disseminação e a comunicação de conteúdos que contribuem
para o pleno exercício da cidadania.

Acesse o BANCO DO CONHECIMENTO DO PJERJ por meio dos ícones na página
inicial e conheça os conteúdos disponibilizados.
Encaminhe sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br
Fonte: DGCOM-DECCO-DICAC-SEESC

JURISPRUDÊNCIA*
JULGADOS INDICADOS*
•

0345847-27.2012.8.19.0001 – rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j.
02/12/2015 e p. 18/12/2015

Fonte: EJURIS

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

