
 

COMUNICAMOS QUE PODEM OCORRER ALTERAÇÕES NOS LINKS DISPONIBILIZADOS, EM 

FUNÇÃO DE MODIFICAÇÕES REALIZADAS NO SITE DE ORIGEM. 

Boletim SEDIF no 231      Divulgado em 27/12/2019 
 
COMUNICADO 

 Necessidade de defensor público ter inscrição na OAB é matéria com repercussão geral 

 Repetitivo definirá tese sobre reexame de ofício em ações de improbidade administrativa 
julgadas improcedentes 

 Primeira Seção possibilita ratificação da data de entrada do pedido de aposentadoria no curso 
da ação judicial 

 Seção fixará em repetitivo tese sobre prescrição para cobrança de sobre-estadia de contêiner 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Presidente do TJRJ mantém decisão obrigando o Município de Campos a quitar o 13º dos 
servidores 

 Festas e férias escolares: É hora de atenção às novas regras para viagens de crianças e 
adolescentes 

 TJRJ recebe cerca de 1,8 milhão novos processos no ano em que, pela 10ª vez, foi apontado 
pelo CNJ como o Tribunal mais produtivo do país 

 
NOTÍCIAS STF 

 Suspensa restrição de recursos ao DF em razão de prédios públicos com nomes de pessoas 
vivas 

 Mantida ação penal contra militar acusado de agredir companheira em unidade da 
Aeronáutica em SC 

 Ministro nega HC a acusado da morte de prefeito de Breu Branco (PA) 

 Presidente do STF determina repasse de créditos suplementares à Defensoria Pública do 
Piauí 

 Lei de Sergipe sobre depósitos judiciais em banco estadual é inconstitucional 

 União deve retirar Roraima de cadastros restritivos que impedem repasse de recursos 

 Plenário decide que é inconstitucional subsídio a ex-vereadores 

 STF suspende eficácia de MP que extingue DPVAT 

 Ministro restabelece mandato de conselheiros afastados do Conanda 

 Cancelamento automático de registro em conselho profissional por inadimplência é 
inconstitucional 

 Equivalência de número de procuradores e auditores no TCE-CE é julgada inconstitucional 

 Suspensa norma de Blumenau que proíbe ensino sobre gênero e orientação sexual 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Para Terceira Turma, cabe ajuizamento de ação rescisória contra decisão que decreta falência 

 Por falta de demonstração da necessidade da prisão, liminar coloca em liberdade ex-
governador da Paraíba 
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 Ministra mantém prisão preventiva de investigados pela Operação Calvário II 

 Presidente do STJ suspende pagamento de honorários advocatícios em condenação 
relacionada ao Fundef 

 Caso Marielle: relatora abre prazo para familiares e acusados se manifestarem sobre 
federalização da investigação 

 Operadora de plano de saúde é condenada a reparar danos pelo rompimento de contrato sem 
aviso prévio 

 Auditor da Receita investigado na Operação Armadeira cumprirá medidas cautelares 

 DPU não pode atuar em processo no STJ de defensoria estadual com representação em 
Brasília ou que seja intimada eletronicamente 

 Desinteresse do consumidor afasta cláusula que impõe solução por meio de arbitragem 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ institui grupo de trabalho para estudar impactos da Lei 13.964/2019 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0081328-83.2019.8.19.0000 - Relª. Desª. Helda Lima Meireles  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.968, de 26/12/2019 

 Lei Federal nº 13.967, de 26/12/2019. 

 Lei Federal nº 13.966, de 26/12/2019 - Mensagem de veto 

 Mensagem de Veto Total nº 732, de 26/12/2019  

 Decreto Federal nº 10.189, de 23/12/2019  

 Lei Federal nº 13.964, de 24/12/2019  

 Decreto Federal nº 10.188, de 20/12/2019  

 Emenda Constitucional Estadual nº. 74, de 2019  

 Emenda Constitucional Estadual nº. 75, de 2019  

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

 

Boletim SEDIF no 230      Divulgado em 20/12/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Aviso - Ponto Facultativo 

 Justiça determina que a Prefeitura desocupe todos os imóveis do Muzema Shopping 
 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário julga listas de ADIs na sessão desta quinta (19) 

 Justiça comum deve julgar causa de servidor celetista que passou a ser regido pelo regime 
estatutário 

 Plenário conclui julgamento de ações sobre normas estaduais e medida provisória pautadas 
em listas 
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NOTÍCIAS STJ 

 Primeira Turma mantém decisão que obriga JBS a indenizar por dano ambiental 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedoria regulamenta o registro eletrônico de imóveis 

 CNJ recomenda preenchimento de sistemas criminais e socioeducativos 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0009967-69.2016.8.19.0207 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Complementar nº 170, de 19/12/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 229      Divulgado em 19/12/2019 
 
COMUNICADO 

 STF modula efeitos da decisão de julgamento sobre a incorporação de quintos por servidores 
públicos 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Tribunal de Justiça do Rio atenderá casos urgentes durante o recesso do Judiciário 
 
NOTÍCIAS STF 

 Norma que exige regularidade fiscal e trabalhista de times para participar de campeonatos de 
futebol é inconstitucional 

 STF define tese que criminaliza não recolhimento intencional de ICMS 

 Finalizado julgamento de recursos em ações que discutem complementação do Fundef 

 Dias Toffoli acolhe pedido do RS para permitir tramitação da reforma da previdência 

 Plenário conclui julgamento sobre imunidade tributária de entidades beneficentes 

 Ministro acolhe parecer da PGR e arquiva pedido para investigar Bolsonaro no caso Marielle 

 Cassada decisão que suspendeu venda de biografia não autorizada de Suzane Von Richtofen 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Toffoli assina acordo que possibilita novas funcionalidades ao BacenJud 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0067985-20.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.959, de 18/12/2019  

 Decreto Federal nº 10.178, de 18/12/2019  
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 Emenda Constitucional Estadual, nº. 73, 17/12/2019  

 Lei Estadual nº 8.656, de 18/12/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 228      Divulgado em 18/12/2019 
 
COMUNICADO 

 ADI que questiona destinação de recursos de royalties do petróleo à saúde e à educação 
tramitará sob rito abreviado 

 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Cível nº 33 

 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Turmas Recursais nº 11 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça decide manter Avenida Niemeyer fechada por conta de riscos para a população 
 
NOTÍCIAS STF 

 Relator julga inviável ADPF que aponta ilegalidade de transporte coletivo por aplicativo 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Ação penal que envolve filha de Paulo Preto terá reabertura de prazo para alegações finais 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0073146-11.2019.8.19.0000 - Relª. Desª. Helda Lima Meireles  
 

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

 

Boletim SEDIF no 227      Divulgado em 17/12/2019 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro mantém decisão do CNJ sobre amplo poder de peticionamento pela parte nos 
juizados especiais 

 Suspensa determinação do CNJ sobre tramitação eletrônica de execução penal 

 Projeto sobre reforma da Previdência da Paraíba volta a tramitar em regime de urgência 

 PSOL questiona lei do RJ que permite porte de arma para agentes socioeducativos 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Laboratório é condenado em R$ 50 mil por danos morais após falso negativo em exame de 
DNA 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Resolução fixa regras para magistrados no uso de redes sociais 
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JULGADOS INDICADOS 

 0081518-46.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Werson Rêgo  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 10.177, de 16/12/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 226      Divulgado em 16/12/2019 
 
COMUNICADO 

 Segunda Seção vai definir cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória 
em recuperações e falências 

 Segunda Seção fixará termo inicial da prescrição de pedido de indenização securitária nos 
contratos do SFH 

 Aposentado pode pedir revisão para incluir salários anteriores a 1994 no cálculo do benefício 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Filho do prefeito de Seropédica vai continuar preso, decide desembargador no Plantão 
Judiciário 

 
NOTÍCIAS STF 

 Governador de Goiás deve incluir original da Defensoria Pública no orçamento de 2020 
proposta 

 Ministro determina continuidade de processo de impeachment contra prefeito de Mandaguari 
(PR) 

 Ministro suspende norma de Londrina (PR) que proíbe conteúdos com questões de gênero 
em escolas 

 Fiscalização de recolhimento de recursos de cartórios para fundo do MP-RN é inconstitucional 

 Relator suspende dispositivos da Constituição do MT que aumentam percentual de recursos 
para educação 

 Julgada constitucional norma do TJ-MA sobre atribuições dos servidores de Secretaria 
Judicial 

 Ministro Celso de Mello nega liminar contra lei gaúcha que veda pesca de arrasto no litoral do 
RS, considerada predatória 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Em situação excepcional, Quarta Turma admite poder familiar do pai biológico e adoção 
unilateral materna 

 Depois do júri: execução da pena, limites recursais e revisão criminal 

 Negado pedido do médium João de Deus para invalidar provas colhidas em busca domiciliar 

 Impedir prova pericial em ação securitária por vício de construção é cerceamento de defesa 
 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2019002105567
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10177.htm
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+226.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-vai-definir-cabimento-de-agravo-de-instrumento-contra-decisao-interlocutoria-em-recuperacoes-e-falencias.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-vai-definir-cabimento-de-agravo-de-instrumento-contra-decisao-interlocutoria-em-recuperacoes-e-falencias.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-fixara-termo-inicial-da-prescricao-de-pedido-de-indenizacao-securitaria-nos-contratos-do-SFH.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-fixara-termo-inicial-da-prescricao-de-pedido-de-indenizacao-securitaria-nos-contratos-do-SFH.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Aposentado-pode-pedir-revisao-para-incluir-salarios-anteriores-a-1994-no-calculo-do-beneficio.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6921960
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6921960
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432797
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432797
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432795
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432795
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432679
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432679
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432665
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432650
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432650
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432646
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432646
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432583
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432583
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Em-situacao-excepcional--Quarta-Turma-admite-poder-familiar-do-pai-biologico-e-adocao-unilateral-materna.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Em-situacao-excepcional--Quarta-Turma-admite-poder-familiar-do-pai-biologico-e-adocao-unilateral-materna.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Depois-do-juri-execucao-da-pena--limites-recursais-e-revisao-criminal.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-pedido-do-medium-Joao-de-Deus-para-invalidar-provas-colhidas-em-busca-domiciliar.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Impedir-prova-pericial-em-acao-securitaria-por-vicio-de-construcao-e-cerceamento-de-defesa.aspx


 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ valida estratégia de atendimento com pessoas egressas do cárcere 

 Mais de 800 mil atendidos na XIV Semana Nacional de Conciliação 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0068981-18.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 10.173, de 13/12/2019  

 Mensagem de Veto Total nº 696, de 13/12/2019  

 Emenda Constitucional nº 105, de 12/12/2019  

 Lei Estadual nº 8.650, de 13/12/2019  

 Lei Estadual nº 8.651, de 13/12/2019  

 Lei Estadual nº 8.652 de 13/12/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 225      Divulgado em 13/12/2019 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF invalida lei do RJ que decretou feriado bancário na Quarta-feira de Cinzas 

 Empresário condenado por enganar investidores não poderá recorrer em liberdade 

 ICMS: suspenso julgamento que discute criminalização do não recolhimento doloso de ICMS 
do imposto declarado 

NOTÍCIAS STJ 

 Anulado reconhecimento de união estável em que réu interditado foi surpreendido por prova 
do MP 

 Certidão negativa não pode ser exigida de empresa que teve recuperação deferida antes da 
Lei 13.043 

 Para Quarta Turma, lista de procedimentos obrigatórios da ANS não é apenas exemplificativa 

 É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere requerimento para exibição de 
documentos 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0002420-30.2012.8.19.0041 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.935, de 11/12/2019. 

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

 
 

https://www.cnj.jus.br/cnj-valida-estrategia-de-atendimento-com-pessoas-egressas-do-carcere
https://www.cnj.jus.br/mais-de-800-mil-atendidos-na-xiv-semana-nacional-de-conciliacao
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900289797
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VET/VET-696.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc105.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6e1b40007311de21032584d20065d52f
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f9727e3f6995d99d032584d2006609eb
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2b1b3faaf452b6348325848900617b82
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+225.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432566
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432565
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432563
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432563
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Anulado-reconhecimento-de-uniao-estavel-em-que-reu-interditado-foi-surpreendido-por-prova-do-MP.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Anulado-reconhecimento-de-uniao-estavel-em-que-reu-interditado-foi-surpreendido-por-prova-do-MP.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Certidao-negativa-nao-pode-ser-exigida-de-empresa-que-teve-recuperacao-deferida-antes-da-Lei-13-043.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Certidao-negativa-nao-pode-ser-exigida-de-empresa-que-teve-recuperacao-deferida-antes-da-Lei-13-043.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Quarta-Turma--lista-de-procedimentos-obrigatorios-da-ANS-nao-e-apenas-exemplificativa.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/E-cabivel-agravo-de-instrumento-contra-decisao-que-indefere-requerimento-para-exibicao-de-documentos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/E-cabivel-agravo-de-instrumento-contra-decisao-que-indefere-requerimento-para-exibicao-de-documentos.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201800136619
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13935.htm


 

Boletim SEDIF no 224      Divulgado em 12/12/2019 
 
COMUNICADO 

 Primeira Seção define teses sobre prescrição do redirecionamento da execução fiscal para 
sócio 

 Segunda Seção vai definir cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória 
em recuperações e falências 

 
NOTÍCIAS STF 

 Mantida prisão de viúva condenada pela morte de marido vencedor da Mega-Sena 

 Ministro rejeita ação contra bloqueio de valores da Companhia de Saneamento de Sergipe 

 Presidente do STF mantém bloqueio de recursos de SC para serviços de medidas 
socioeducativas 

 Ministro restabelece trâmite de proposições que tratam da reforma da previdência no Piauí 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Cálculo de honorários deve incluir dano moral somado ao valor da obrigação de fazer imposta 
a plano de saúde 

 Seguradora não é obrigada a enviar cópia de processo administrativo a advogado 

 Não há prazo determinado para ajuizamento de ação coletiva de consumo, decide Terceira 
Turma 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0063306-74.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.934, de 11/12/2019 - Mensagem de veto 

 Lei Federal nº 13.933, de 11/12/2019 -  

 Lei Federal nº 13.932, de 11/12/2019 - Mensagem de veto 

 Mensagem de Veto Total nº 670, de 11/12/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 223      Divulgado em 11/12/2019 
 
COMUNICADO 

 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Cível nº 32 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Acusados de matar a engenheira Patrícia Amieiro são condenados por fraude processual em 
Júri Popular 

 Em descumprimento de contrato entre construtora e cliente, imobiliária não responde 
solidariamente 

http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+224.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-define-tese-sobre-prescricao-nos-casos-de-redirecionamento-de-execucao-fiscal-de-empresa-para-socio.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-define-tese-sobre-prescricao-nos-casos-de-redirecionamento-de-execucao-fiscal-de-empresa-para-socio.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-vai-definir-cabimento-de-agravo-de-instrumento-contra-decisao-interlocutoria-em-recuperacoes-e-falencias.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-vai-definir-cabimento-de-agravo-de-instrumento-contra-decisao-interlocutoria-em-recuperacoes-e-falencias.aspx
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432519
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432415
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432385
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432385
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432380
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Calculo-de-honorarios-deve-incluir-dano-moral-somado-ao-valor-da-obrigacao-de-fazer-imposta-a-plano-de-saude.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Calculo-de-honorarios-deve-incluir-dano-moral-somado-ao-valor-da-obrigacao-de-fazer-imposta-a-plano-de-saude.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Seguradora-nao-e-obrigada-a-enviar-copia-de-processo-administrativo-a-advogado.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Nao-ha-prazo-determinado-para-ajuizamento-de-acao-coletiva-de-consumo--decide-Terceira-Turma.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Nao-ha-prazo-determinado-para-ajuizamento-de-acao-coletiva-de-consumo--decide-Terceira-Turma.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900282483
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13934.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-672.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13933.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13932.htm
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https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6914451
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http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5736540/6916921


 

 
NOTÍCIAS STF 

 1ª Turma decide que não cabe ao Judiciário rever decisão de arquivamento do procurador-
geral 

 1ª Turma: compete à Justiça Estadual julgar crime de homicídio praticado por policial no 
deslocamento ao trabalho 

 Relator determina desbloqueio de contas de ex-diretora executiva da Biblioteca Nacional 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Encargos derivados de adiantamento de contratos de câmbio se submetem à recuperação 
judicial 

 Turma fixa honorários em impugnação de crédito em recuperação judicial a partir do valor da 
causa 

 Ex-empregado não pode permanecer em plano de saúde coletivo cancelado pelo empregador 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ valida estratégia de atendimento com pessoas egressas do cárcere 

 Mais de 800 mil atendidos na XIV Semana Nacional de Conciliação 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0055876-71.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Cherubin Schwartz  

 
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.931, de 10/12/2019. 

 Medida Provisória nº 910, de 10/12/2019. 

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

 

Boletim SEDIF no 222                     Divulgado em 10/12/2019 
 
COMUNICADO 

 Primeira Seção decidirá se entes públicos podem estipular taxa de administração mínima em 
suas licitações 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Semana da Justiça pela Paz em Casa no TJRJ emitiu 1.626 sentenças em casos de violência 
doméstica 

 Sessão de Uniformização de Jurisprudência debate responsabilização solidária entre 
imobiliária e construtora 

 
NOTÍCIAS STF 

 Relator autoriza transferência de Geddel Vieira Lima para Salvador (BA) 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432281
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432281
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432269
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432269
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432266
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http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Turma-fixa-honorarios-em-impugnacao-de-credito-em-recuperacao-judicial-a-partir-do-valor-da-causa.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ex-empregado-nao-pode-permanecer-em-plano-de-saude-coletivo-cancelado-pelo-empregador-.aspx
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https://www.cnj.jus.br/mais-de-800-mil-atendidos-na-xiv-semana-nacional-de-conciliacao
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900272974
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http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-decidira-se-entes-publicos-podem-estipular-taxa-de-administracao-minima-em-suas-licitacoes.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-decidira-se-entes-publicos-podem-estipular-taxa-de-administracao-minima-em-suas-licitacoes.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6912562
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6912562
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http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432105


 

 STF invalida norma que permitia à Assembleia Legislativa de GO sustar atos do Executivo e 
do Tribunal de Contas 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Em caso de entendimentos divergentes, prevalece decisão que transitou em julgado por 
último 

 Sem prova de culpa, desconsideração da pessoa jurídica pelo CDC não atinge membro de 
conselho fiscal 

 Citação por edital só é válida após requisição de endereço nos cadastros de órgãos públicos 
e concessionárias 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0010265-02.2019.8.19.0031 - Relª. Desª. Mônica Maria Costa  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8.647 de 09/12/2019  

 Lei Estadual nº 8.646 de 09/12/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 221      Divulgado em 09/12/2019 
 
COMUNICADO 

 Supremo decide que revisão anual de remuneração de servidores depende de previsão na 
LDO e na LOA 

 Primeira Seção vai definir se trabalhador da ativa com doença grave faz jus à isenção do IR 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça torna réu e afasta PM acusado de matar menina Ágatha 

 Concilia Italva: negociações vão até dia 13 de dezembro 
 
NOTÍCIAS STF 

 Governador do RJ questiona obrigação legal de destinar recursos dos royalties petróleo à 
saúde e à educação 

 Mantida prisão preventiva de acusado de atropelar e matar jovem em Ribeirão Preto (SP) 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Para Primeira Turma, imóvel alugado usado por representante de consulado não tem isenção 
de IPTU 

 Não cabe recurso especial contra acórdão que trata apenas da admissibilidade de IRDR 

 A sessão do júri: momento de concretizar a justiça 
 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432082
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432082
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Em-caso-de-entendimentos-divergentes--prevalece-decisao-que-transitou-em-julgado-por-ultimo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Em-caso-de-entendimentos-divergentes--prevalece-decisao-que-transitou-em-julgado-por-ultimo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Sem-prova-de-culpa--desconsideracao-da-pessoa-juridica-pelo-CDC-nao-atinge-membro-de-conselho-fiscal.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Sem-prova-de-culpa--desconsideracao-da-pessoa-juridica-pelo-CDC-nao-atinge-membro-de-conselho-fiscal.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Citacao-por-edital-so-e-valida-apos-requisicao-de-endereco-nos-cadastros-de-orgaos-publicos-e-concessionarias.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Citacao-por-edital-so-e-valida-apos-requisicao-de-endereco-nos-cadastros-de-orgaos-publicos-e-concessionarias.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900188288
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2b1b3faaf452b6348325848900617b82
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b1f008b837ad3009032584cc00642e8b
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+221.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431961
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431961
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-vai-definir-se-trabalhador-da-ativa-com-doenca-grave-faz-jus-a-isencao-do-IR.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6910753
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6904902
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431940
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431940
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=432064
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Primeira-Turma--imovel-alugado-usado-por-representante-de-consulado-nao-tem-isencao-de-IPTU.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Primeira-Turma--imovel-alugado-usado-por-representante-de-consulado-nao-tem-isencao-de-IPTU.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Nao-cabe-recurso-especial-contra-acordao-que-trata-apenas-da-admissibilidade-de-IRDR.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/A-sessao-do-juri-momento-de-concretizar-a-justica.aspx


 

JULGADOS INDICADOS 

 0032991-63.2019.8.19.0000 - Rel. JDS Des. João Batista Damasceno  
 

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

 

Boletim SEDIF no 220      Divulgado em 06/12/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Complexo de Gericinó ganha Central de Mandados e Centro Integrado de Videoconferência 
é ampliado 

 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro suspende decisão que concedeu auxílio-moradia a juiz federal 

 Turma afasta aplicação da lei de representantes comerciais a contratos de representação de 
seguro 

 Isenção de taxa condominial concedida a síndicos não é tributável pelo Imposto de Renda 

 Afastada condenação de menor por ato infracional análogo a terrorismo 

 Dispositivos da Constituição de SC sobre processo legislativo são inconstitucionais 

 Invalidada norma do Paraná que concedia subsídio vitalício a ex-governadores 

 Sexta Turma torna sem efeito prisão preventiva de ex-prefeita de Ribeirão Preto (SP) 

 Ministro Celso de Mello suspende lei de PE que proíbe operadoras de telefonia de oferecerem 
serviços de valor adicionado 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Suspensa decisão que determinou pagamento de indenização em desacordo com regra de 
precatórios 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0058578-87.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8.643 de 04/12/2019 

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

 

Boletim SEDIF no 219                       Divulgado em 05/12/2019 
 
COMUNICADO 

 Plenário define tese sobre compartilhamento de dados financeiros sem autorização judicial 

 Cliente iletrada é induzida a assinar revista para participar de sorteio inexistente 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF invalida lei do DF que exigia doação de alimentos próximos do vencimento 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900801098
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+220.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6902164
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6902164
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431920
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Turma-afasta-aplicacao-da-lei-de-representantes-comerciais-a-contratos-de-representacao-de-seguro.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Turma-afasta-aplicacao-da-lei-de-representantes-comerciais-a-contratos-de-representacao-de-seguro.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Isencao-de-taxa-condominial-concedida-a-sindicos-nao-e-considerada-renda-para-fins-de-incidencia-de-IRPF.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Afastada-condenacao-de-menor-por-ato-infracional-analogo-a-terrorismo.aspx
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431822
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431821
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Sexta-Turma-torna-sem-efeito-prisao-preventiva-de-ex-prefeita-de-Ribeirao-Preto--SP-.aspx
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431842
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431842
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431778
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431778
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900276512
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3dbb3c840ad27242032584c8006974b6
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+219.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431690
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5736540/6894061
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431704


 

 STF declara inconstitucional normas de Rondônia sobre intimação de procuradores 
 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Perda do cargo como efeito da condenação só pode atingir aquele ocupado na época do crime 

 Verba do Fates não deve ser partilhada com associado que se retira da cooperativa 

 Corte Especial referenda duas prisões e o afastamento de seis magistrados do TJBA 
 
JULGADOS INDICADOS 
 

 0077078-07.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira  
 
LEGISLAÇÃO 

 Emenda Constitucional nº 104, de 04/12/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 218                       Divulgado em 04/12/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 31 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Encontro de presidentes dos Tribunais de Justiça do Rio e de São Paulo 
 
NOTÍCIAS STF 

 2ª Turma do STF recebe denúncia contra senador Renan Calheiros por corrupção e lavagem 
de dinheiro 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Mantida condenação do grupo Abril por uso inadequado de imagem de adoçante 

 Na recuperação de grupo econômico, cada sociedade deve comprovar funcionamento por 
mais de dois anos 

 É ilícita a prova obtida em revista íntima fundada em critérios subjetivos 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ e EU firmam parceria pela promoção da igualdade de gênero 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0077751-97.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Cláudio Dell’orto  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 10.153, de 03/12/2019  
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431702
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Perda-do-cargo-como-efeito-da-condenacao-so-pode-atingir-aquele-ocupado-na-epoca-do-crime.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Verba-do-Fates-nao-deve-ser-partilhada-com-associado-que-se-retira-da-cooperativa.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Corte-Especial-referenda-duas-prisoes-e-o-afastamento-de-seis-magistrados-do-TJBA.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900299989
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc104.htm
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+218.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000031&Version=1.1.5.0
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6895885
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431589
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431589
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-condenacao-do-grupo-Abril-por-uso-inadequado-de-imagem-de-adocante.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Na-recuperacao-de-grupo-economico--cada-sociedade-deve-comprovar-funcionamento-por-mais-de-dois-anos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Na-recuperacao-de-grupo-economico--cada-sociedade-deve-comprovar-funcionamento-por-mais-de-dois-anos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/E-ilicita-a-prova-obtida-em-revista-intima-fundada-em-criterios-subjetivos.aspx
https://www.cnj.jus.br/cnj-e-eu-firmam-parceria-pela-promocao-da-igualdade-de-genero
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2019002100976
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10153.htm


 

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

 

Boletim SEDIF no 217                       Divulgado em 03/12/2019 
 
COMUNICADO 

 Repetitivo decidirá se apreensão de veículo em crime ambiental exige prova de uso ilícito 
exclusivo 

 Primeira Seção vai definir tese sobre exercício da advocacia por agentes de trânsito 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Prazo para credores do município de Niterói manifestarem interesse em acordo termina na 
próxima quarta-feira 

 
NOTÍCIAS STF 

 Mantida suspensão de edital para contratação de comissionados na área ambiental em Goiás 

 Dias Toffoli confirma decisão que determinou exoneração de secretários municipais de 
Santana do Manhuaçu (MG) 

 1ª Turma reconhece que acórdão condenatório que confirma sentença interrompe prazo da 
prescrição 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Provedor deve fornecer porta lógica para identificar usuário acusado de atividade irregular na 
internet 

 Primeira Turma considera ilegal teste de aptidão física em concurso do TRF5 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Atenção a egressos: municípios do RJ inauguram Escritório Social 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0076972-45.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Milton Fernandes de Souza  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Complementar nº 169, de 02/12/2019 - Mensagem de veto 

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

 

Boletim SEDIF no 216      Divulgado em 02/12/2019 
 
COMUNICADO 

 Segunda Seção aprova súmula sobre abuso em cláusula de contrato bancário 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 A Justiça ao encontro do cidadão 

http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+217.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Repetitivo-decidira-se-apreensao-de-veiculo-em-crime-ambiental-exige-prova-de-uso-ilicito-exclusivo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Repetitivo-decidira-se-apreensao-de-veiculo-em-crime-ambiental-exige-prova-de-uso-ilicito-exclusivo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-vai-definir-tese-sobre-exercicio-da-advocacia-por-agentes-de-transito.aspx
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6891690
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6891690
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431565
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431436
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431436
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431405
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431405
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Provedor-deve-fornecer-porta-logica-para-identificar-usuario-acusado-de-atividade-irregular-na-internet.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Provedor-deve-fornecer-porta-logica-para-identificar-usuario-acusado-de-atividade-irregular-na-internet.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Turma-considera-ilegal-teste-de-aptidao-fisica-em-concurso-do-TRF5.aspx
https://www.cnj.jus.br/municipios-do-rj-inauguram-escritorio-social-para-atencao-a-pessoas-egressas
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900299954
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp169.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-632.htm
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+216.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-aprova-sumula-sobre-abuso-em-clausula-de-contrato-bancario.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6888883


 

 Programa Justiça Cidadã realiza 119 casamentos civis 

 Semana da Justiça pela Paz em Casa agiliza proteção para mulheres vítimas de violência 
doméstica 

 Acusados de participar da morte de Lúcio do Nevada têm pena fixada em 22 anos 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ações que questionam Reforma da Previdência tramitarão em rito abreviado 

 Suspensa decisão do TJ-RJ contra o cancelamento da inscrição estadual da Refinaria de 
Manguinhos em São Paulo 

 Mantida prisão preventiva de policial militar condenado por morte de casal na Paraíba 
 
NOTÍCIAS STJ 

 CEF pode contratar serviços jurídicos terceirizados, decide Segunda Turma 

 União é excluída de arbitragem em que acionistas pedem ressarcimento por corrupção em 
estatal 

 Créditos do Fies recebidos por instituições de ensino privadas são impenhoráveis 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0152999-37.2017.8.19.0001 - Relª. Desª. Maria da Gloria Oliveira Bandeira de Mello  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual n° 8639, de 28/11/2019 

 Lei Estadual n° 8638, de 28/11/2019 

 Lei Estadual nº 8.637, de 28/11/2019 
 

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

 

Boletim SEDIF no 215                       Divulgado em 29/11/2019 
 
COMUNICADO 

 Terceira Seção aprova súmula sobre transferência e permanência de detentos em presídios 
federais 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Saindo da invisibilidade 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF considera legítimo compartilhamento de dados bancários e fiscais com Ministério Público 

 Ministro nega pedido de indenização a estados por despesas com presos por crimes 
transnacionais 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Autorização para emissora de TV usar música em programa não dá direito a incluí-la em CD 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6888811
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6888330
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6888330
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6887100
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431349
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431293
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431293
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431282
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/CEF-pode-contratar-servicos-juridicos-terceirizados--decide-Segunda-Turma.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Uniao-e-excluida-de-arbitragem-em-que-acionistas-pedem-ressarcimento-por-corrupcao-em-estatal.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Uniao-e-excluida-de-arbitragem-em-que-acionistas-pedem-ressarcimento-por-corrupcao-em-estatal.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Creditos-do-Fies-recebidos-por-instituicoes-de-ensino-privadas-sao-impenhoraveis.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900153147
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2b1b3faaf452b6348325848900617b82
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e5ac1d9a37037967032584c1007799e5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a945735a05936be1032584c10076c83f
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+215.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Terceira-Secao-aprova-sumula-sobre-transferencia-e-permanencia-de-detentos-em-presidios-federais.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Terceira-Secao-aprova-sumula-sobre-transferencia-e-permanencia-de-detentos-em-presidios-federais.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6886333
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431123
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431081
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=431081
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Autorizacao-para-emissora-de-TV-usar-musica-em-programa-nao-da-direito-a-inclui-la-em-CD.aspx


 

 Rejeitado pedido de liberdade para ex-secretário acusado de corrupção no governo do Rio 

 Município de Caxias do Sul deverá indenizar família por ocupação irregular de bairro 

 Ministro suspende ordem de prisão contra ex-presidente do Paraguai 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Videoconferência para acelerar julgamentos do Júri 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0050968-68.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 10.139, de 28/11/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 214      Divulgado em 28/11/2019 
 
COMUNICADO 

 Seis ministros já votaram sobre compartilhamento de dados bancários e fiscais sem 
autorização judicial 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Integrante da torcida Jovem Fla que matou rival botafoguense com espeto de churrasco é 
condenado a 26 anos de reclusão 

 
NOTÍCIAS STF 

 Ação sobre utilização de depósitos judiciais pelo Executivo sul-mato-grossense terá rito 
abreviado 

 Presidente nega pedido do município de São Caetano do Sul contra nomeação de aprovados 
em concurso 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Colegiado de direito público vai julgar responsabilidade de Junta Comercial no registro 
fraudulento de empresa 

 Prazo prescricional de cobrança amparada em boleto bancário é de cinco anos, decide 
Terceira Turma 

 Cabe à Justiça Federal julgar homicídio contra PM durante roubo a empresa da União 

 Mantida prisão de PM acusado de chefiar milícia que controla comunidade da Muzema, no 
Rio 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0002208-72.2017.8.19.0028 - Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto  

 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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Boletim SEDIF no 213                       Divulgado em 27/11/2019 
 
COMUNICADO 

 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Criminal nº 15 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Julgamento de recurso para reabertura da Avenida Niemeyer é retirado de pauta 

 Programa Concilia chega aos municípios de Magé, Rio Bonito, Santo Antônio de Pádua e São 
Gonçalo 

 Liminar suspende cobrança de estacionamento rotativo em Araruama 

 Estado, Município do Rio e Cedae terão 72h para ocupar laje de reservatório onde é realizado 
baile funk 

 
NOTÍCIAS STF 

 STF recebe nova arguição contra política de segurança pública adotada no RJ 

 Mantida prisão preventiva de policial civil acusado de matar PM em Brasília 

 Relator vota por recebimento parcial de denúncia contra Renan Calheiros por corrupção e 
lavagem de dinheiro 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Intervalo entre dois mandatos afasta foro especial de prefeito em relação a fato do período 
anterior 

 Sexta Turma nega pedido de liberdade ao ex-deputado Eduardo Cunha 

 Pai impedido de visitar filho na prisão desde 2012 poderá retomar visitas 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0064545-16.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres 
 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 907, de 26/11/2019  

 Decreto Federal nº 10.134, de 26/11/2019  

 Decreto Federal nº 10.133, de 26/11/2019  

 Lei Estadual nº 8.631 de 25/11/2019  

 Lei Estadual nº 8.632 de 25/11/2019  

 Lei Estadual nº 8.635 de 25/11/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 212                       Divulgado em 26/11/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Ex-prefeito de Seropédica é condenado por ato de improbidade administrativa 
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 Juiz Felipe Gonçalves é eleito presidente da AMAERJ para o biênio 2020/2021 

 TJRJ condena a Ampla a indenizar consumidora com base na teoria da perda do tempo útil 
 
NOTÍCIAS STF 

 Relator nega HC para empresários do Espírito Santo acusados de crimes contra a ordem 
tributária 

 Assembleia Legislativa do RJ pede que ICMS incida também sobre a exploração de petróleo 

 Ministro rejeita pedido do ex-presidente Lula de suspensão de julgamento de apelação no 
caso do sítio de Atibaia 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Quinta Turma não vê nulidade em ação que condenou prefeito por tráfico, mas reduz pena 

 Falta de exame dos requisitos legais leva turma a afastar desconsideração da personalidade 
jurídica 

 Terceira Turma mantém indenização de danos morais a criança que tomou iogurte com inseto 

 Não é cabível MS contra decisão interlocutória já impugnada por agravo de instrumento não 
conhecido 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0055173-43.2019.8.19.0000 - Relª. Desª. Daniela Brandão Ferreira  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.913, de 25/11/2019  

 Lei Federal nº 13.912, de 25/11/2019  

 Decreto Federal nº 10.130, de 25/11/2019 
 

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

 

Boletim SEDIF no 211      Divulgado em 25/11/2019 
 
COMUNICADO 

 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 
 I.R.D.R - Processo No: 0061204-79.2019.8.19.0000 
 Fixadas seguintes teses: “a) Existência ou não de responsabilidade do Município do 

Rio de Janeiro e/ou da CEDAE nas demandas onde se discute causa de pedir a rede 
de esgotamento da Comunidade do Anil; b) Tratar-se ou não a realização das obras 
de reparo e desobstrução da rede de forma eficaz, conforme pleito deduzido pelos 
autores nas demandas, de questão que se insere na seara discricionária da 
Administração. À vista de se constar divergência sobre o cabimento ou não de 
condenação em verba compensatória, estando esta questão suscitada na apelação 
afetada, proponho ainda que seja definida tese a respeito: c) Cabimento ou não da 
condenação em favor dos autores de verba compensatória em contraposição ao 
cabimento da exclusão ou não de tal verba por força de preservar recursos para 
implantação de políticas sociais. Consoante exposto, também se possibilita a 
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definição de tese sobre: d) existência ou não de legitimidade ativa dos particulares e) 
existência ou não de legitimidade passiva do Município do Rio de Janeiro f) existência 
ou não de legitimidade passiva da CEDAE. g) Haver ou não possibilidade de 
efetivação da obrigação de fazer pleiteada, atinente ao reparo na rede e prestação de 
serviço adequado, com destaque para a questão de se tratar ou não de obrigação 
possível de cumprimento h) Caso reconhecida a existência de impossibilidade de 
cumprimento da obrigação de fazer, definir-se sobre o cabimento ou não de 
convolação da obrigação em perdas e danos. Em razão da norma contida no art. 982, 
I do CPC, e a bem de estancar o dissídio jurisprudencial, desde logo determina-se a 
suspensão de todos os feitos que tramitem, no âmbito Estadual, em qualquer juízo e 
grau de jurisdição, que versem sobre esgotamento sanitário na Comunidade do Anil. 
A suspensão ora determinada não impede a propositura de nova demandas, e não 
abrange: a) Feitos em fase de liquidação b) Feitos em fase de cumprimento de 
sentença c) Exame de pedidos de tutela de urgência d) Exame de pleito de 
gratuidade.”  

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Tribunal de Justiça do Rio promove a primeira edição do Casamento Cidadã 

 Justiça pela Paz em Casa: TJRJ terá 1.824 audiências concentradas 

 Governador em exercício sanciona leis e assina decreto em tarde de trabalho 

 Programa Concilia: mutirão de negociação fiscal atende moradores de Natividade até 22/12 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro determina prosseguimento de processo político-administrativo contra prefeito de 
Macau (RN) 

 Mantida permanência de líder do PCC em penitenciária de segurança máxima em Rondônia 

 Ministro Fachin determina envio de inquérito contra ex-senador Edison Lobão para Justiça 
Federal do Paraná 

 Ministra determina que TRF-4 revogue prisões decretadas unicamente com base na 
condenação em segunda instância 

 Lei do Rondônia que impede cobrança de ICMS de igrejas é considerada inconstitucional 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Terceira Turma reafirma prazo de 20 anos para proteção de patente no sistema mailbox 

 Não há proteção do bem de família quando ocorre violação da boa-fé 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Justiça pela Paz em Casa: tribunais promovem última edição do ano  

 Custas judiciais: regras para equilibrar acesso e gastos da Justiça 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0072381-40.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Lúcio Durante - DM. 07/11/2019 e p. 25/11/2019 
 

(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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Boletim SEDIF no 210                       Divulgado em 22/11/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 XVI Turma Especializada do Justiça Cidadã aborda serviços extrajudiciais 
 
NOTÍCIAS STF 

 Presidente do STF suspende nomeação de candidatos para cargos inexistentes no Amazonas 

 Anulada condenação em processo com interrogatório realizado no início da instrução penal 

 Rejeitada soltura de acusado de envolvimento na construção de prédios que desabaram na 
Muzema (RJ) 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Ministro determina que juiz analise com urgência pedido de liberdade do DJ Rennan da Penha 

 Em caso de dissolução parcial de sociedade, cabe à parte que requer perícia adiantar os 
honorários 

 STJ afasta prescrição intercorrente em caso que desconsiderou prazo judicial de suspensão 
da execução 

 Plano de saúde deve pagar despesas hospitalares de acompanhante de paciente idoso 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Selo vai reconhecer boas práticas de desburocratização do Judiciário 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0073926-48.2019.8.19.0000 - Relª. Desª. Teresa Cristina Sobral Bittencourt Sampaio  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8.627 de 19/11/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 209                        Divulgado em 21/11/2019 
 
COMUNICADO 

 Ministro apresenta proposta de teses de repercussão geral sobre compartilhamento de dados 
da UIF e da Receita Federal 

 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Cível nº 30 
 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Turmas Recursais nº 10 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Alerj aprova e governador sanciona lei que garante progressão funcional dos servidores do 
Judiciário 
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http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+209.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430386
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430386
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000030&Version=1.1.5.0
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2019000010&Version=1.1.5.0
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6861766
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6861766


 

NOTÍCIAS STF 

 Mantido afastamento de prefeito de Búzios (RJ) condenado por improbidade administrativa 

 Ministro Toffoli defere liminar para suspender decisão que extingue cargos comissionados de 
Barra Bonita (SP) 

 Suspensa decisão que autorizava inclusão de servidores do TCM-SP no novo regime 
previdenciário municipal 

 1ª Turma nega pedido de arquivamento de ação penal contra ex-ministro das Cidades Mário 
Negromonte 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Inovação na CPE agiliza comunicação entre STJ e instâncias de origem 

 Reconhecida usucapião extraordinária de veículo furtado após 20 anos de uso por terceiro 

 Prazo prescricional para seguradora buscar ressarcimento se inicia com pagamento da 
indenização 

 Tiririca não terá de indenizar gravadora por paródia de música de Roberto Carlos na 
campanha de 2014 

 Companhia aérea e agência de turismo indenizarão consumidores por falta de informações 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Toffoli reafirma impedimento de audiência de custódia por videoconferência 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0000091-45.2014.8.19.0083 - Rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.903, de 19/11/2019  

 Medida Provisória nº 906, de 19/11/2019  

 Decreto Federal nº 10.114, de 19/11/2019  

 Lei Estadual nº 8.624 de 18/11/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 208                       Divulgado em 19/11/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Prefeitura de Araruama terá de repassar R$ 30 mil mensais à Associação Pestalozzi 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Dias Toffoli torna sem efeito requisição de relatórios de inteligência financeira 

 Ministro mantém medidas cautelares impostas a advogado acusado de golpes milionários em 
correntistas do Banco do Brasil 

 Liminar suspende processo sobre correção de depósitos do FGTS em trâmite na Justiça 
Federal do RS 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430405
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430321
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430321
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430318
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430318
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430196
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430196
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Inovacao-na-CPE-agiliza-comunicacao-entre-STJ-e-instancias-de-origem.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Reconhecida-usucapiao-extraordinaria-de-veiculo-furtado-apos-20-anos-de-uso-por-terceiro.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prazo-prescricional-para-seguradora-buscar-ressarcimento-se-inicia-com-pagamento-da-indenizacao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prazo-prescricional-para-seguradora-buscar-ressarcimento-se-inicia-com-pagamento-da-indenizacao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Tiririca-nao-tera-de-indenizar-gravadora-por-parodia-de-musica-de-Roberto-Carlos-na-campanha-de-2014.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Tiririca-nao-tera-de-indenizar-gravadora-por-parodia-de-musica-de-Roberto-Carlos-na-campanha-de-2014.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Companhia-aerea-e-agencia-de-turismo-terao-de-indenizar-consumidores-por-falta-de-informacoes.aspx
https://www.cnj.jus.br/toffoli-reafirma-impedimento-de-audiencia-de-custodia-por-videoconferencia
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201929504431
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13903.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10114.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9f43a9767033a0f4032584b7006cb52e
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+208.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6859403
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430058
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430057
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430057
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430055
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430055


 

 Mantida execução da pena imposta ao ex-deputado federal Nelson Meurer 
NOTÍCIAS STJ 

 Editora Abril terá de pagar R$ 300 mil por fotos não autorizadas de Camila Pitanga na Playboy 

 Mantida pena de 103 anos para mandante da morte da deputada federal Ceci Cunha 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Evento vai discutir mudanças na gestão de precatórios 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0004391-56.2011.8.19.0212 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8.621 de 18/11/2019  

 Lei Estadual nº 8.620 de 18/11/2019  

 Lei Estadual nº 8.619 de 18/11/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 207                       Divulgado em 18/11/2019 
 
COMUNICADO 

 Segunda Seção definirá condições assistenciais e de custeio do plano de saúde para 
beneficiários inativos 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça suspende lei que autorizava encampação da Linha Amarela pela Prefeitura 

 Justiça nega habeas corpus a suspeito de construir e vender imóveis na Muzema 

 Consumidores estão comprando gato por lebre pela internet 

 Concilia Nova Iguaçu registra mais de 600 atendimentos nos dois primeiros dias de mutirão 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Dias Toffoli determina que UIF informe o nome de agentes e instituições cadastrados 
para receber relatórios de inteligência 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Pagamento espontâneo de alimentos após término da obrigação não gera compromisso 
eterno 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ articula equipes psicossociais em audiências de custódia 

 Primeira infância: Judiciário mobilizado na integração das redes de proteção 
 
JULGADOS INDICADOS 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=430033
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Editora-Abril-tera-de-pagar-R--300-mil-por-fotos-nao-autorizadas-de-Camila-Pitanga-na-Playboy.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-pena-de-103-anos-para-mandante-da-morte-da-deputada-federal-Ceci-Cunha.aspx
https://www.cnj.jus.br/evento-vai-discutir-mudancas-na-gestao-de-precatorios
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042B4DC10D064F766D29222549E9F2AE63C50B3B5D0834
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/eb2d1e390d9cdd9c032584b7006b7c4a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/724f57b284d1f943032584b7006b2906
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7dea551f5927b41c032584b7006ad794
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+207.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-definira-condicoes-assistenciais-e-de-custeio-do-plano-de-saude-para-beneficiarios-inativos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-definira-condicoes-assistenciais-e-de-custeio-do-plano-de-saude-para-beneficiarios-inativos.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6854207
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6854501
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6854770
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6855016
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429929
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429929
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Pagamento-espontaneo-de-alimentos-apos-termino-da-obrigacao-nao-gera-compromisso-eterno.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Pagamento-espontaneo-de-alimentos-apos-termino-da-obrigacao-nao-gera-compromisso-eterno.aspx
https://www.cnj.jus.br/cnj-articula-acao-de-equipes-psicossociais-nas-audiencias-de-custodia
https://www.cnj.jus.br/primeira-infancia-judiciario-mobilizado-na-integracao-das-redes-de-protecao


 

 0013279-96.2015.8.19.0204 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos  
 

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

 

Boletim SEDIF no 206                       Divulgado em 14/11/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Juíza autoriza doente de Parkinson a plantar cannabis sativa para tratamento terapêutico 

 Kadu Moliterno tem recurso rejeitado na ação por danos morais contra Luana Piovani 

 Ônibus do Projeto Violeta participa do “Dia do Enfrentamento à Violência contra a Mulher” na 
Comarca de Três Rios 

 Italva cede ao TJRJ terreno onde fica o Fórum 

 TJRJ mantém liminares que permitem à Lamsa cobrar pedágio na Linha Amarela 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro nega HC para guarda civil acusado de envolvimento na Chacina de Osasco (SP) 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0029707-18.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  

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

 

Boletim SEDIF no 205                       Divulgado em 13/11/2019 
 
COMUNICADO 

 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Cível nº 29 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Abrindo portas para uma nova identidade 

 Audiência de conciliação com presidente do TJRJ promove acordo entre Estado e Sind-
Degase 

 Projeto Violeta ganha sala especial na Comarca de Itaboraí 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF mantém lei de Santa Catarina que instituiu casas de passagem para pacientes do SUS 
no estado 

 2ª Turma encerra ação penal contra brasileiro já condenado na Suíça 

 STF invalida norma do Pará que previa redução de salário de servidor que responde a 
processo penal 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0013703-97.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Benedicto Abicair  
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047015C5BC63283F45C9036259310E5602C50B3C2F2C3A
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+206.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6852533
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6852519
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6852365
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6852365
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6851957
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6851572
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429725
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F1478C56491AC192DB6D23C2574CF9A4C50B3B5C4A59
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+205.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000029&Version=1.1.5.0
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6848839
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6847776
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6847776
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6848545
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429711
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429711
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429707
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429721
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429721
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900125353


 

LEGISLAÇÃO 

 Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019  

 Decreto Federal nº 10.113, de 12/11/2019  

 Decreto Federal nº 10.112, de 12/11/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 204                        Divulgado em 12/11/2019 
 
COMUNICADO 

 Primeira Seção decidirá se é possível renunciar a valor para manter ação em juizado especial 
federal 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Judiciário assegura uso de nome social a trans 

 Escritora que acusou padre Marcelo Rossi de plágio é condenada 
 
NOTÍCIAS STF 

 2ª Turma anula condenação de mulher flagrada com 1g de maconha 

 STF considera dispositivo de decreto-lei que trata de despesas confidencias incompatível com 
a Constituição 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Informativo de Jurisprudência destaca reconhecimento de crime de assédio sexual entre 
professor e aluno 

 Ministro repudia tese de legítima defesa da honra em caso de feminicídio 

 Violação da Lei de Improbidade leva STJ a reverter condenação de ex-prefeito de Presidente 
Prudente (SP) 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0238028-26.2015.8.19.0001 - Relª. Desª. Mônica Maria Costa  
 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 905, de 11/11/2019  

 Medida Provisória nº 904, de 11/11/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 203                       Divulgado em 11/11/2019 
 
COMUNICADO 

 STF discutirá extensão da licença-maternidade à mãe não gestante em união estável 
homoafetiva 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10113.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10112.htm
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+204.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-decidira-se-e-possivel-renunciar-a-valor-para-manter-acao-em-juizado-especial-federal.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-decidira-se-e-possivel-renunciar-a-valor-para-manter-acao-em-juizado-especial-federal.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6846387
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6844861
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429598
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429597
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429597
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Informativo-de-Jurisprudencia-destaca-reconhecimento-de-crime-de-assedio-sexual-entre-professor-e-aluno.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Informativo-de-Jurisprudencia-destaca-reconhecimento-de-crime-de-assedio-sexual-entre-professor-e-aluno.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-repudia-tese-de-legitima-defesa-da-honra-em-caso-de-feminicidio.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Violacao-da-Lei-de-Improbidade-leva-STJ-a-reverter-condenacao-de-ex-prefeito-de-Presidente-Prudente--SP-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Violacao-da-Lei-de-Improbidade-leva-STJ-a-reverter-condenacao-de-ex-prefeito-de-Presidente-Prudente--SP-.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900181142
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv905.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv904.htm
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+203.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429497
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429497


 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça nega recurso de PMs envolvidos na morte da engenheira Patrícia Amieiro 

 TJ aceita mais uma denúncia contra ex-presidente da Câmara Municipal de Petrópolis 

 Policiais são condenados a mais de 50 anos pela morte de jovens em Costa Barros 

 TJ libera uso de paletó e gravata a partir de 1º de dezembro 
 
NOTÍCIAS STF 

 Relator anula processo administrativo contra magistrado no CNJ por ocorrência de prescrição 

 Ex-prefeito de Januária (MG) poderá apresentar alegações finais depois de delatores 

 Norma do RS que obrigava governo estadual a conceder incentivos a cooperativas é 
inconstitucional 

 Mantida prisão preventiva de acusado de participação em chacina em Fortaleza 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Cumprimento de sentença proferida sob o CPC de 1973 pode incluir honorários previstos no 
novo código 

 Separação de fato há mais de um ano permite curso da prescrição para pedido de partilha de 
bens 

 As relações de consumo e o dever de informação 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0386053-83.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Maurício Caldas Lopes  

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

 

Boletim SEDIF no 202                       Divulgado em 08/11/2019 
 
COMUNICADO 

 Corte Especial aprova súmula sobre legitimidade de ente público em ação possessória 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Diretores do Sind-Degase serão presos se a greve não for encerrada 

 Protocolo Violeta Laranja expande garantias da Lei Maria da Penha para casos de feminicídio 
 
NOTÍCIAS STF 

 Guerra fiscal: STF invalida regra do Paraná que autorizava Executivo a conceder benefícios 
fiscais 

 Associação de municípios não tem legitimidade para questionar lei estadual no STF 

 STF decide que cumprimento da pena deve começar após esgotamento de recursos 

 Ministra determina notificação de ministro do Meio Ambiente para responder a queixa-crime 
do Greenpeace 

 Relator nega revogação da prisão de doleiro investigado na Operação Câmbio, Desligo 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6844124
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6843947
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6841500
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6839677
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429561
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429555
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429474
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429474
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429458
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Cumprimento-de-sentenca-proferida-sob-o-CPC-de-1973-pode-incluir-honorarios-previstos-no-novo-codigo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Cumprimento-de-sentenca-proferida-sob-o-CPC-de-1973-pode-incluir-honorarios-previstos-no-novo-codigo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Separacao-de-fato-tambem-permite-curso-da-prescricao-para-pedido-de-partilha-de-bens.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Separacao-de-fato-tambem-permite-curso-da-prescricao-para-pedido-de-partilha-de-bens.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/As-relacoes-de-consumo-e-o-dever-de-informacao.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004968A04CE7E1B72BDF636C165ED100F7FC50B37104020
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+202.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Corte-Especial-aprova-sumula-sobre-legitimidade-de-ente-publico-em-acao-possessoria.aspx
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6837077
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6837410
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429439
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429439
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429410
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429359
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429354
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429354
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429317


 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Quarta Turma afasta responsabilidade de banco e universidade por sequestro-relâmpago em 
estacionamento 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Justiça Federal do Rio de Janeiro faz 4 mil audiências sobre poupança 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0072118-08.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Sergio Ricardo de Arruda Fernandes  
 

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

 

Boletim SEDIF no 201                        Divulgado em 07/11/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Liminar suspende funcionamento do aplicativo de combustível GOfit no Rio 

 Contribuintes de Campos têm desconto de até 100% em juros e multas para quitar dívidas 
com o município 

 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário rejeita novo pedido do senador Acir Gurgacz contra condenação imposta pela 1ª 
Turma 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Primeira Turma condena União a pagar danos morais a ex-militares torturados durante a 
ditadura 

 Comprador de bens de banco em regime de administração especial não responde por dívida 
estranha ao negócio 

 Corte Especial condena governador do Amapá a seis anos e nove meses de reclusão e à 
perda do cargo 

 Ministro concentra na Justiça Federal de Sergipe análise de questões urgentes sobre óleo em 
praias 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Mantida aposentadoria a juiz com baixa produtividade 

 CNJ normatiza escuta protegida de crianças e adolescentes 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0186073-82.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos  

 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal, nº 10.107, de 06/11/2019  

 Decreto Federal, nº 10.106, de 06/11/2019  

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quarta-Turma-afasta-responsabilidade-de-banco-e-universidade-por-sequestro-relampago-em-estacionamento.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quarta-Turma-afasta-responsabilidade-de-banco-e-universidade-por-sequestro-relampago-em-estacionamento.aspx
https://www.cnj.jus.br/justica-federal-do-rio-de-janeiro-faz-4-mil-audiencias-sobre-poupanca
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201928900873
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+201.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6832659
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6834374
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6834374
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429190
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429190
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Turma-condena-Uniao-a-pagar-danos-morais-a-ex-militares-torturados-durante-a-ditadura.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Turma-condena-Uniao-a-pagar-danos-morais-a-ex-militares-torturados-durante-a-ditadura.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Comprador-de-bens-de-banco-em-regime-de-administracao-especial-nao-responde-por-divida-estranha-ao-negocio.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Comprador-de-bens-de-banco-em-regime-de-administracao-especial-nao-responde-por-divida-estranha-ao-negocio.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Corte-Especial-condena-governador-do-Amapa-a-seis-anos-e-nove-meses-de-reclusao-e-a-perda-do-cargo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Corte-Especial-condena-governador-do-Amapa-a-seis-anos-e-nove-meses-de-reclusao-e-a-perda-do-cargo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-concentra-na-Justica-Federal-de-Sergipe-analise-de-questoes-urgentes-sobre-oleo-em-praias.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-concentra-na-Justica-Federal-de-Sergipe-analise-de-questoes-urgentes-sobre-oleo-em-praias.aspx
https://www.cnj.jus.br/mantida-aposentadoria-a-juiz-com-baixa-produtividade
https://www.cnj.jus.br/cnj-normatiza-escuta-protegida-de-criancas-e-adolescentes
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900177252
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10107.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10106.htm


 

 Lei Estadual nº 8.614, de 06/11/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 200      Divulgado em 06/11/2019 
 
COMUNICADO 

 Ações que discutem aposentadoria especial de vigilante estão suspensas até julgamento de 
repetitivo 

 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Cível nº 28 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Servidores do Degase terão de voltar ao trabalho em 24 horas 
 
NOTÍCIAS STF 

 2ª Turma determina que Tribunal do Júri julgue em 30 dias ação penal de réu preso 
preventivamente há nove anos 

 Suspenso julgamento sobre nulidade de termo aditivo de colaboração premiada firmado na 
Operação Publicano 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Ministro defere liminar para suspender ação penal contra investigado na Operação 
Tergiversação 

 Terceira Seção decide que tabela da OAB não é obrigatória para advogado dativo em 
processo penal 

 Beneficiários de procuração falsa que exploraram fazenda por 40 anos terão de indenizar 
verdadeiros donos 

 Sexta Turma considera ilegal busca e apreensão coletiva em comunidades pobres do Rio 

 Ministro restabelece regime semiaberto para Alexandre Nardoni até o julgamento de habeas 
corpus 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0049493-77.2019.8.19.0000 - Relª. Desª. Regina Lucia Passos  

 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 902, de 05/11/2019  

 Lei Estadual nº 8.608, de 05/11/2019  

 Lei Estadual nº 8.609, de 05/11/2019  

 Lei Estadual nº 8.610 de 05/11/2019  

 Lei Estadual nº 8.611 de 05/11/2019  

 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6830839
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429026
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429026
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=429025
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http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-defere-liminar-para-suspender-acao-penal-contra-investigado-na-Operacao-Tergiversacao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-defere-liminar-para-suspender-acao-penal-contra-investigado-na-Operacao-Tergiversacao.aspx
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http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Beneficiarios-de-procuracao-falsa-que-exploraram-fazenda-por-40-anos-terao-de-indenizar-verdadeiros-donos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Sexta-Turma-considera-ilegal-busca-e-apreensao-coletiva-em-comunidades-pobres-do-Rio.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-restabelece-regime-semiaberto-para-Alexandre-Nardoni-ate-o-julgamento-de-habeas-corpus.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-restabelece-regime-semiaberto-para-Alexandre-Nardoni-ate-o-julgamento-de-habeas-corpus.aspx
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http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/970d26270b7f828b832584aa005d46c2
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/bb8885d5d5119798832584ab006198af


 

Boletim SEDIF no 199                       Divulgado em 05/11/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ promove audiências da Light e da Amil com seus clientes na Semana Nacional de 
Conciliação 

 Colégio deve indenizar aluna em R$ 2 mil por ter sido xingada por professor 
 
NOTÍCIAS STF 

 Pagamento de diferenças salariais a servidores de Alagoas se restringe ao período regido 
pela CLT 

 Mantida prisão de empresário de MT condenado por tráfico de drogas 

 Ministro suspende ação de município paulista sobre titularidade do IR 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Colegiado afasta responsabilidade de hospital por morte de paciente durante fase pós-
cirúrgica 

 Compete ao juízo da falência decidir sobre garantias dadas pela falida a empresa em 
recuperação 

 Quarta Turma nega indenização securitária por acidente com avião pilotado de forma irregular 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0030221-74.2013.8.19.0205 - Relª. JDS Des. Ana Célia Montemor Soares  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8.605, de 01/11/2019  

 Lei estadual nº 8.603, de 01/11/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 198      Divulgado em 04/11/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Nupemec ajuda mutuários a conquistar casa própria 

 Homem que trancou em ex-mulher e amiga em casa incendiada vira réu por feminicídio 

 Morte do pastor Anderson do Carmo: Mais de 20 testemunhas de acusação participam de 
audiência de instrução no Fórum de Niterói 

 
NOTÍCIAS STF 

 Lei fluminense sobre pisos salariais é alvo de nova ADI no Supremo 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Após decisão do STF sobre alegações finais, ministro suspende ação penal que envolve filha 
de Paulo Preto 

http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+199.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6827923
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http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Compete-ao-juizo-da-falencia-decidir-sobre-garantias-dadas-pela-falida-a-empresa-em-recuperacao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quarta-Turma-nega-indenizacao-securitaria-por-acidente-com-aviao-pilotado-de-forma-irregular.aspx
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https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6824440
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http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428697
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http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Apos-decisao-do-STF-sobre-alegacoes-finais--ministro-suspende-acao-penal-que-envolve-filha-de-Paulo-Preto.aspx


 

 Negado habeas corpus a pai que não comprovou que filha maior não precisa de pensão 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Mês do Júri: mobilização nacional para julgar crimes contra a vida 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0003742-76.2015.8.19.0010 - Rel. Des. Jessé Torres  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual n° 8598, de 31/10/2019  

 Lei Estadual n° 8597, de 31/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.596, de 30/10/2019  

 Lei Estadual n° 8595, de 30/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.594, de 30/10/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 197                       Divulgado em 31/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Supremo irá decidir se testemunhas de Jeová podem exigir procedimento médico sem 
transfusão de sangue 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Sentença nega indenização à criança mordida em creche 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro suspende decisão do TJMG que atribuiu nota intermediária a candidato em concurso 
para juiz 

 Relator determina início do cumprimento da pena imposta a ex-deputado Nelson Meurer 

 Lei do RJ sobre limite de permanência de presos provisórios em penitenciária é 
inconstitucional 

 Negado pedido de arquivamento de ação contra ex-procurador de Quixadá (CE) por crimes 
de fraude à licitação 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedor institui regras para registro de nascimento e emissão de passaporte 

 Audiências de custódia chegam a 550 mil registros em todo o território nacional 

 Justiça deverá padronizar escuta de crianças e adolescentes 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0021337-17.2017.8.19.0205 - Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes  
 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-habeas-corpus-a-pai-que-nao-comprovou-que-filha-maior-nao-precisa-de-pensao.aspx
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http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/54c856b39c2ab6d0832584a5006e89bd
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http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/be189a0ae6226228832584a4006817ba
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+197.pdf
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http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428624
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428624
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428621
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428596
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428596
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428628
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428628
https://www.cnj.jus.br/corregedor-institui-regras-para-registro-de-nascimento-e-emissao-de-passaporte
https://www.cnj.jus.br/audiencias-de-custodia-chegam-a-550-mil-registros-em-todo-o-pais
https://www.cnj.jus.br/justica-devera-padronizar-escuta-de-criancas-e-adolescentes
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F4EE0874F80CC138686A903548EBB6E9C50B30534C0F


 

LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.896, de 30/10/2019  

 Lei Federal nº 13.895, de 30/10/2019 - Mensagem de veto 

 Lei Estadual nº 8.591 de 29/10/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 196                       Divulgado em 30/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Criminal nº 14 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 A importância do Servidor Público para a sociedade 

 Superando altos e baixos: Hortência fala de suas experiências 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro anula partes de fase da Lava-Jato que atingem ex-ministro Guido Mantega 

 Regra da Constituição de MG que afastava exigência de alvará para templos é inconstitucional 

 Suspensa ordem de exoneração de servidores comissionados de São João da Boa Vista (SP) 

 Ministro rejeita trâmite de ação contra decreto que transferiu à União áreas militares de Niterói 
(RJ) 

 Mantida ação penal contra ex-presidente do Palmeiras 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Cooperativa não consegue utilizar extrato de penhora on-line como fundamento para ação 
monitória 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Audiência pública vai discutir custas judiciais 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0034929-31.2017.8.19.0205 - Relª. Desª. Mônica Maria Costa  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.894, de 29/10/2019 - Mensagem de veto 

 Lei Estadual nº 8.588 de 25/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.587 de 25/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.585 de 25/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.578, de 24/10/2019  

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

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13896.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13895.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-548.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/cf72eef3a7151bdd832584a400676e16
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+196.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000014&Version=1.1.5.0
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6787798
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6788058
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428561
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428560
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428535
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428532
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428532
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428441
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Cooperativa-nao-consegue-utilizar-extrato-de-penhora-on-line-como-fundamento-para-acao-monitoria.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Cooperativa-nao-consegue-utilizar-extrato-de-penhora-on-line-como-fundamento-para-acao-monitoria.aspx
https://www.cnj.jus.br/88803-2
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900173131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13894.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-547.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/43b9f75c4f1e2ffe832584a2005fb26d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ee897cebdbbda5d7832584a2005f5e53
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0d71e31159026449832584a2005e98b9
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e6cafe6768f5691a8325849e006c3730


 

Boletim SEDIF no 195      Divulgado em 29/10/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Acusados de torturar adolescente são condenados em Nova Friburgo 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro rejeita recurso de ex-reitor da UnB demitido por improbidade administrativa 

 STF declara inconstitucional lei do DF que fixa tolerância de 30 minutos para saída de 
estacionamento 

 Suspensa determinação à Receita Federal de envio de nomes de servidores que fiscalizavam 
autoridades 

 Ministro nega HC a médico condenado por tentar matar paciente que deixou herança para 
clínica de sua propriedade 

 Ministro determina que Justiça Federal do DF analise pedido de arquivamento de inquérito 
contra ex-conselheiro do Carf 

 STF nega pedido de juízes para invalidar regras da reforma da previdência de 2003 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Quinta Turma anula julgamento de apelação que não teve participação da defesa 

 Ex-empregadora não tem legitimidade passiva em ação que discute manutenção de plano de 
saúde para aposentado 

 Mantido decreto de prisão preventiva contra sueco investigado na Operação Lava-Jato 

 Segunda Turma confirma cassação de aposentadoria da delegada Martha Vargas 

 Intimação do terceiro garantidor é suficiente para validar penhora de imóvel hipotecado 

 Segurada deve optar entre aposentadoria concedida pelo INSS e execução de parcelas do 
benefício obtido na Justiça 

 O equilíbrio entre o direito de propriedade e a convivência harmônica nos condomínios 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Justiça deverá padronizar escuta de crianças e adolescentes 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0008243-91.2012.8.19.0038 - Rel. Des. Werson Rêgo - Dm. 24/10/2019 e p. 29/10/2019 
 

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

 

Boletim SEDIF no 194                       Divulgado em 25/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Inconstitucionalidades Indicadas. 

 Terceira Seção definirá qual rito processual deve ser aplicado aos crimes previstos na Lei de 
Drogas 

 

http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+195.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6788122
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428394
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428275
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428275
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428303
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428303
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428190
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428190
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428153
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428153
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428152
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quinta-Turma-anula-julgamento-de-apelacao-que-nao-teve-participacao-da-defesa.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ex-empregadora-nao-tem-legitimidade-passiva-em-acao-que-discute-manutencao-de-plano-de-saude-para-aposentado.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ex-empregadora-nao-tem-legitimidade-passiva-em-acao-que-discute-manutencao-de-plano-de-saude-para-aposentado.aspx
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428309
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Turma-confirma-cassacao-de-aposentadoria-da-delegada-Martha-Vargas.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Intimacao-do-terceiro-garantidor-e-suficiente-para-validar-penhora-de-imovel-hipotecado.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segurada-deve-optar-entre-aposentadoria-concedida-pelo-INSS-e-execucao-de-parcelas-do-beneficio-obtido-na-Justica.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segurada-deve-optar-entre-aposentadoria-concedida-pelo-INSS-e-execucao-de-parcelas-do-beneficio-obtido-na-Justica.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/O-equilibrio-entre-o-direito-de-propriedade-e-a-convivencia-harmonica-nos-condominios.aspx
https://www.cnj.jus.br/justica-devera-padronizar-escuta-de-criancas-e-adolescentes
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2019.002.63363
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+194.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Terceira-Secao-definira-qual-rito-processual-deve-ser-aplicado-aos-crimes-previstos-na-Lei-de-Drogas.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Terceira-Secao-definira-qual-rito-processual-deve-ser-aplicado-aos-crimes-previstos-na-Lei-de-Drogas.aspx


 

NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça determina reintegração de posse de prédio em Copacabana 
 
NOTÍCIAS STF 

 Membro do PCC não consegue transferência para presídio próximo à família 

 Cassada decisão que assegurava a juíza o pagamento de ajuda de custo por nomeação para 
o cargo 

 STF suspende julgamento com 4 votos a favor e 3 contra prisão após condenação em 2ª 
instância 

 Declarado inconstitucional dispositivo de lei de Sergipe que instituiu taxa anual de segurança 
contra incêndio 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Candidata de ampla concorrência poderá ser nomeada em vaga não preenchida por pessoas 
com deficiência 

 Aluguéis vencidos podem ser incluídos em execução de atrasados, mesmo quando valor é 
provisório 

 Terceira Turma restabelece indenização de R$ 10 mil por atraso na entrega de imóvel do 
Minha Casa, Minha Vida 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Funcionalidades do SNA poderão beneficiar adoções internacionais 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0219398-53.2014.8.19.0001 - Relª. Desª. Cristina Tereza Gaulia  
 

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

 

Boletim SEDIF no 193                       Divulgado em 24/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Criminal nº 13 

 Repetitivo que discute validade de cláusula de reajuste de plano de saúde coletivo tem prazo 
para amici curiae 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Prazos processuais foram suspensos no dia 22/10 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Ministra rejeita HC contra prisão de ex-deputado estadual do RJ condenado na Operação 
Cadeia Velha 

 Mantida prisão preventiva de ex-PM acusado de participação na Chacina de Osasco 

 Terceira Turma nega pedido de nulidade da marca de cerveja sem álcool Liber 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6783423
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428101
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428063
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428063
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428003
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=428003
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427981
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427981
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Candidata-de-ampla-concorrencia-podera-ser-nomeada-em-vaga-nao-preenchida-por-pessoas-com-deficiencia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Candidata-de-ampla-concorrencia-podera-ser-nomeada-em-vaga-nao-preenchida-por-pessoas-com-deficiencia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Alugueis-vencidos-podem-ser-incluidos-em-execucao-de-atrasados--mesmo-quando-valor-e-provisorio.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Alugueis-vencidos-podem-ser-incluidos-em-execucao-de-atrasados--mesmo-quando-valor-e-provisorio.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Terceira-Turma-restabelece-indenizacao-de-R--10-mil-por-atraso-na-entrega-de-imovel-do-Minha-Casa--Minha-Vida.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Terceira-Turma-restabelece-indenizacao-de-R--10-mil-por-atraso-na-entrega-de-imovel-do-Minha-Casa--Minha-Vida.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000415FD03839F87A5EBD664760E50BB8C7DC50B2C641844
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+193.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000013&Version=1.1.5.0
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Repetitivo-que-discute-validade-de-clausula-de-reajuste-de-plano-de-saude-coletivo-tem-prazo-para-amici-curiae.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Repetitivo-que-discute-validade-de-clausula-de-reajuste-de-plano-de-saude-coletivo-tem-prazo-para-amici-curiae.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/6777478
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427970
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427970
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427964
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Terceira-Turma-nega-pedido-de-nulidade-da-marca-de-cervejas-sem-alcool-Liber.aspx


 

 Revogada prisão de acusado de integrar esquema de obtenção de passaporte com 
documentos falsos 

 Prazo para regularizar polo passivo em execução se inicia com notícia da morte do devedor 
nos autos 

 Sob o antigo Código Civil, direito de habitação do cônjuge sobrevivente também cessa com 
união estável 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0215747-08.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes - j. 22/10/2019 e p. 
24/10/2019 

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

 

Boletim SEDIF no 192                       Divulgado em 23/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Rito de juizado em cumprimento de sentença de ação coletiva que tramitou em vara de 
Fazenda é tema de repetitivo 

 Suspensos processos que discutem coparticipação do usuário de plano de saúde em 
internação psiquiátrica 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Empresa de game é condenada por dano à imagem virtual de jogador 
 
NOTÍCIAS STF 

 Mantido afastamento da prefeita de Jati (CE) 

 Ministro remete à Justiça Eleitoral de MG inquérito que apura suposto caixa 2 de Aécio Neves 
nas eleições de 2014 

 2ª Turma condena Geddel e Lúcio Vieira Lima por lavagem de dinheiro e associação criminosa 

 1ª Turma mantém decreto de prisão de advogado de MT acusado de dar golpe em familiares 

 Ministro rejeita trâmite de ação que questionava quadro funcional de guardas municipais do 
Rio 

 Ministro Celso de Mello arquiva notícia-crime contra procuradores da Lava-Jato 

 Presidente do STF suspende decisão que impedia contratação de professores temporários 
em Serra Talhada (PE) 

 Ação penal contra Garotinho é mantida na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro 

 Norma de Pernambuco que exigia lei para isenção de contribuição previdenciária de 
servidores é inconstitucional 

 Mantida prisão preventiva de acusado de exploração imobiliária ilegal na Muzema (RJ) 

 Ministro extingue execução de R$ 40 milhões contra o Metrô-DF 
 
NOTÍCIAS STJ 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Revogada-prisao-de-acusado-de-integrar-esquema-de-obtencao-de-passaporte-com-documentos-falsos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Revogada-prisao-de-acusado-de-integrar-esquema-de-obtencao-de-passaporte-com-documentos-falsos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prazo-para-regularizar-polo-passivo-em-execucao-se-inicia-com-noticia-da-morte-do-devedor-nos-autos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prazo-para-regularizar-polo-passivo-em-execucao-se-inicia-com-noticia-da-morte-do-devedor-nos-autos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Sob-o-antigo-Codigo-Civil--direito-de-habitacao-do-conjuge-sobrevivente-tambem-cessa-com-uniao-estavel.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Sob-o-antigo-Codigo-Civil--direito-de-habitacao-do-conjuge-sobrevivente-tambem-cessa-com-uniao-estavel.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048CB336BBEBD815F72BFBEF763E2CBEC0C50B2D020146
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+192.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Rito-de-juizado-em-cumprimento-de-sentenca-de-acao-coletiva-que-tramitou-em-vara-de-Fazenda-e-tema-de-repetitivo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Rito-de-juizado-em-cumprimento-de-sentenca-de-acao-coletiva-que-tramitou-em-vara-de-Fazenda-e-tema-de-repetitivo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Suspensos-processos-que-discutem-coparticipacao-do-usuario-de-plano-de-saude-em-internacao-psiquiatrica.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Suspensos-processos-que-discutem-coparticipacao-do-usuario-de-plano-de-saude-em-internacao-psiquiatrica.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6776323
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427824
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427722
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427722
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427720
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427712
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427688
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427688
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427645
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427560
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427560
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427559
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427542
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427542
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427523
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427522


 

 É possível penhora de bem de família para pagar dívida de empreitada para construção parcial 
do imóvel 

 Mesmo destituídos, advogados da parte vencedora podem ingressar como assistentes na 
fase de liquidação 

 Licitação do terreno da Feira dos Importados, em Brasília, terá reabertura da fase de caução 

 Seção de direito público é competente para julgar recurso em mandado de segurança sobre 
registro de loteamento 

 Empresa de ônibus pagará danos morais por atitude de motorista que constrangeu criança 
com deficiência 

 Rescisória em investigação de paternidade com genitor pré-morto deve ser ajuizada contra 
seus herdeiros 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Consulta recebe sugestões sobre Metas da Justiça em 2020 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0251597-26.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Mônica Maria Costa  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8.574, de 16/10/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 191                       Divulgado em 21/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Suspensão de Liminar e de Sentença nº 2.507 (SLS 2507/RJ) 
 SEI nº 2019-0616266 
 Íntegra da decisão 

NOTÍCIAS STF 

 Ministro suspende lei de Ipatinga (MG) que proibia ensino sobre gênero e orientação sexual 

 Escolas de Alagoas devem fornecer cadeiras adaptadas apenas para alunos com deficiência 
física 

 Ministro suspende MP que dispensa órgãos públicos de divulgar editais em jornais 

 Mantido afastamento de prefeito de Uruburetama (CE) investigado por abusos sexuais 

 STF valida regra do Estatuto da Metrópole que prevê elaboração de Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado 

 Suspensa decisão que contabilizou atividade administrativa para concessão de aposentaria 
especial de professor 

 Mantida prisão de policial federal do RJ condenado por integrar organização criminosa 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Desconsideração inversa da personalidade jurídica produz efeitos até a extinção da execução 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/E-possivel-penhora-de-bem-de-familia-para-pagar-divida-de-empreitada-para-construcao-parcial-do-imovel.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/E-possivel-penhora-de-bem-de-familia-para-pagar-divida-de-empreitada-para-construcao-parcial-do-imovel.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mesmo-destituidos--advogados-da-parte-vencedora-podem-ingressar-como-assistentes-na-fase-de-liquidacao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mesmo-destituidos--advogados-da-parte-vencedora-podem-ingressar-como-assistentes-na-fase-de-liquidacao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Licitacao-do-terreno-da-Feira-dos-Importados--em-Brasilia--tera-reabertura-da-fase-de-caucao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Secao-de-direito-publico-e-competente-para-julgar-recurso-em-mandado-de-seguranca-sobre-registro-de-loteamento.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Secao-de-direito-publico-e-competente-para-julgar-recurso-em-mandado-de-seguranca-sobre-registro-de-loteamento.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Empresa-de-onibus-pagara-danos-morais-por-atitude-de-motorista-que-constrangeu-crianca-com-deficiencia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Empresa-de-onibus-pagara-danos-morais-por-atitude-de-motorista-que-constrangeu-crianca-com-deficiencia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Rescisoria-em-investigacao-de-paternidade-em-que-o-genitor-e-pre-morto-deve-ser-ajuizada-contra-seus-herdeiros.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Rescisoria-em-investigacao-de-paternidade-em-que-o-genitor-e-pre-morto-deve-ser-ajuizada-contra-seus-herdeiros.aspx
https://www.cnj.jus.br/consulta-publica-recebe-sugestoes-sobre-metas-da-justica-em-2020
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201929503132
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2b1b3faaf452b6348325848900617b82
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+191.pdf
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201901016957&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea
http://www4.tjrj.jus.br/consprocadm/consultaPorCodProc.aspx
https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?sequencial=101086550&tipo_documento=documento&num_registro=201901016957&data=20190926&formato=PDF
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427417
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427375
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427375
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427361
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427348
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427339
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427339
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427324
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427324
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427289
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Desconsideracao-inversa-da-personalidade-juridica-produz-efeitos-ate-a-extincao-da-execucao.aspx


 

 Relações de vizinhança: a palavra do STJ quando os problemas moram ao lado 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0488958-64.2015.8.19.0001 - Relª. Desª. Inês da Trindade Chaves de Melo  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 10.074, de 18/10/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 190                       Divulgado em 18/10/2019 
 
NOTÍCIAS STF 

 Lei do DF que proíbe inscrição de mutuários do SFH em cadastro de inadimplentes é 
inconstitucional 

 STF declara inconstitucional lei do RS sobre revisão dos vencimentos de servidores do MP 
estadual 

 Extinta punibilidade de Natan Donadon com base em decreto presidencial de indulto natalino 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Falta de perícia em área com vestígios de degradação leva à absolvição de acusado de crime 
ambiental 

 Sob novo CPC, publicação de condenação em ação coletiva deve ser feita na internet 

 Locador só responde por danos durante o despejo se atuar diretamente na execução da 
ordem 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0015894-50.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Mauro Pereira Martins  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.886, de 17/10/2019  

 Lei Federal nº 13.887, de 17/10/2019  

 Lei Federal nº 13.885, de 17/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.573, de 16/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.572, de 16/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.571, de 16/10/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 189                       Divulgado em 17/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.778 (ADI 5778/RJ) 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Relacoes-de-vizinhanca-a-palavra-do-STJ-quando-os-problemas-moram-ao-lado.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201929600292
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10074.htm
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+190.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427233
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427233
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427155
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427155
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=427040
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Falta-de-pericia-em-area-com-vestigios-de-degradacao-leva-a-absolvicao-de-acusado-de-crime-ambiental.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Falta-de-pericia-em-area-com-vestigios-de-degradacao-leva-a-absolvicao-de-acusado-de-crime-ambiental.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Sob-novo-CPC--publicacao-de-condenacao-em-acao-coletiva-deve-ser-feita-na-internet.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Locador-so-responde-por-danos-durante-o-despejo-se-atuar-diretamente-na-execucao-da-ordem.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Locador-so-responde-por-danos-durante-o-despejo-se-atuar-diretamente-na-execucao-da-ordem.aspx
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201900220704
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13886.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13885.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b0cb4131f01b77888325849b00602e00
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a7e96039560d138f83258497005ec288
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5b007c6ee95999498325849600707770
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+189.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5262373


 

 SEI nº 2019-0614189 
 Íntegra da decisão 

NOTÍCIAS TJRJ 

 Condenado homem que matou sargento da Polícia Militar em blitz da Lei Seca 

 Justiça determina internação no Degase de adolescente que matou cabo reformado da PM 
em assalto a ônibus 

 
NOTÍCIAS STF 

 STF julga constitucional revisão de anistia concedida a cabos da Aeronáutica 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Quinta Turma nega pedido de liberdade a empresária condenada por fraudes em estatal do 
DF 

 Mantida perda da delegação a titular de cartório que não recolheu R$ 30 milhões aos cofres 
públicos 

 Terceira Turma considera intempestiva defesa apresentada quatro minutos após o fim do 
expediente no fórum 

 Vínculo afetivo autoriza flexibilizar regra legal mínima de diferença de idade entre adotante e 
adotando 

 Para Quarta Turma, existência de testamento não inviabiliza inventário extrajudicial 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0012287-71.2013.8.19.0054 - Relª. Desª. Jacqueline Lima Montenegro  
 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 899, de 16/10/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 188                       Divulgado em 15/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6000 (ADI 6000/RJ) 
 processo administrativo nº 2018-0164726 
 Íntegra da decisão 

 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Cível nº 27 

 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Turmas Recursais nº 09 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Acusado de roubo em loja do Flamengo tem prisão decretada 

 Projeto que muda o critério de evolução funcional dos serventuários será votado dia 29 na 
Alerj 

 
NOTÍCIAS STF 

http://www4.tjrj.jus.br/consprocadm/consultaPorCodProc.aspx
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341118498&ext=.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6754748
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6753496
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6753496
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426910
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quinta-Turma-nega-pedido-de-liberdade-a-empresaria-condenada-por-fraudes-na-Codeplan.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quinta-Turma-nega-pedido-de-liberdade-a-empresaria-condenada-por-fraudes-na-Codeplan.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-perda-da-delegacao-a-titular-de-cartorio-que-nao-recolheu-R--30-milhoes-aos-cofres-publicos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-perda-da-delegacao-a-titular-de-cartorio-que-nao-recolheu-R--30-milhoes-aos-cofres-publicos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Terceira-Turma-considera-intempestiva-defesa-apresentada-quatro-minutos-apos-o-fim-do-expediente-no-forum.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Terceira-Turma-considera-intempestiva-defesa-apresentada-quatro-minutos-apos-o-fim-do-expediente-no-forum.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Vinculo-afetivo-autoriza-flexibilizar-regra-legal-minima-de-diferenca-de-idade-entre-adotante-e-adotando.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Vinculo-afetivo-autoriza-flexibilizar-regra-legal-minima-de-diferenca-de-idade-entre-adotante-e-adotando.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Quarta-Turma--existencia-de-testamento-nao-inviabiliza-inventario-extrajudicial.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004085305601AD443E7338BF905B8CA6871C50B2805531A
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv899.htm
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+188.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5536310
http://www4.tjrj.jus.br/consprocadm/consultaPorCodProc.aspx
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341467944&ext=.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000027&Version=1.1.5.0
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2019000009&Version=1.1.5.0
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6752029
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6752015
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6752015


 

 1ª Turma mantém prisão de mulher acusada de homicídio em Marechal Deodoro (AL) 

 Revisor vota pela condenação de Geddel e Lúcio Vieira Lima por lavagem de dinheiro e 
associação criminosa 

 Mantida pena de condenada por chefiar tráfico de drogas na Bahia 

 1ª Turma revoga liminar em HC que questionava prisão preventiva de Elias Maluco por tráfico 

 Mantida prisão preventiva de ex-secretário municipal de Presidente Kennedy (ES) 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Mulher acusada de homicídio após aplicar silicone em cliente vai continuar em prisão 
preventiva 

 Consumidor que encontrou carteira de cigarros em garrafa de cerveja receberá R$ 10 mil de 
danos morais 

 Ministro autoriza preso que já tem curso superior a frequentar outra faculdade 

 Destituição do poder familiar pode ser pedida por quem não é parente do menor 

 Mantida prisão de estudante investigado por invasão do Telegram em celulares de 
autoridades 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0062860-71.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Cherubin Helcias Shcwartz Júnior  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 10.067, de 15/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.564, de 11/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.562, de 11/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.561, de 10/10/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 187                       Divulgado em 15/10/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Comarca de Itaboraí é elevada à Entrância Especial 
 
NOTÍCIAS STF 

 Suspensa decisão que determinava exoneração de ocupantes de cargos comissionados de 
Instituto de Previdência 

 2ª Turma nega recurso que pedia revisão da pena de Elize Matsunaga 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Seção de direito público é competente para julgar processo seletivo de entidades do Sistema 
S 

 Para Primeira Turma, novo CPC dispensou remessa necessária em sentenças ilíquidas contra 
INSS 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426696
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426671
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426671
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426670
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426701
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426466
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mulher-acusada-de-homicidio-apos-aplicar-silicone-em-cliente-vai-continuar-em-prisao-preventiva.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mulher-acusada-de-homicidio-apos-aplicar-silicone-em-cliente-vai-continuar-em-prisao-preventiva.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Consumidor-que-encontrou-carteira-de-cigarros-em-garrafa-de-cerveja-recebera-R--10-mil-de-danos-morais.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Consumidor-que-encontrou-carteira-de-cigarros-em-garrafa-de-cerveja-recebera-R--10-mil-de-danos-morais.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-autoriza-preso-que-ja-tem-curso-superior-a-frequentar-outra-faculdade.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Destituicao-do-poder-familiar-pode-ser-pedida-por-quem-nao-seja-parente-do-menor.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-prisao-de-estudante-investigado-por-invasao-do-Telegram-em-celulares-de-autoridades.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-prisao-de-estudante-investigado-por-invasao-do-Telegram-em-celulares-de-autoridades.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D8C67942A77D2E72350FB1DB78E81FFBC50B26495418
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10067.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a1e5655726e10c7a832584940057a166
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/1fab13c2dddfcc6383258494005703fe
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/70b52efbfd3df501832584940056c2ac
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+187.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6751281
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426392
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426392
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426390
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Secao-de-direito-publico-e-competente-para-julgar-processo-seletivo-de-entidades-do-Sistema-S.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Secao-de-direito-publico-e-competente-para-julgar-processo-seletivo-de-entidades-do-Sistema-S.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Primeira-Turma--novo-CPC-dispensou-remessa-necessaria-em-sentencas-iliquidas-contra-INSS.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Primeira-Turma--novo-CPC-dispensou-remessa-necessaria-em-sentencas-iliquidas-contra-INSS.aspx


 

 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0263408-85.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Claudio Dell’Orto  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 10.064, de 14/10/2019 

 Decreto Federal nº 10.063, de 14/10/2019 

 Decreto Federal nº 10.060, de 14/10/2019 

 Decreto Federal nº 10.055, de 14/10/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 186                       Divulgado em 14/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Repetitivo decidirá se é obrigatória presença de enfermeiro em ambulâncias do Samu 

 Segunda Seção aplica Lei de Propriedade Industrial e reconhece proteção à soja transgênica 
da Monsanto 

 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Celso de Mello rejeita trâmite a habeas corpus que pedia bloqueio do site The 
Intercept 

 Decisão afasta competência do STF para julgar Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas 

 Ministro suspende decisão sobre utilização da TR na correção de saldo do FGTS 

 Mantida decisão do TRT-10 sobre necessidade de concurso do BB para cargos de nível 
superior 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Grupo Jequiti pagará indenização por uso indevido de marcas da Natura 

 Sexta Turma assegura direito a laudo antropológico caso índios sejam levados ao tribunal do 
júri 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Novo sistema de adoção e acolhimento é realidade em todo o país 

 Sustentabilidade na pauta dos tribunais brasileiros 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0211752-89.2014.8.19.0001 - Relª. Desª. Denise Nicoll Simões  

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

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000486F42C7C70F4102C0E7215B0BC4F1506C50B23350103
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10064.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10063.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10060.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10055.htm
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+186.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Repetitivo-decidira-se-e-obrigatoria-presenca-de-enfermeiro-em-ambulancias-do-Samu.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-aplica-Lei-de-Propriedade-Industrial-e-reconhece-protecao-a-soja-transgenica-da-Monsanto.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-aplica-Lei-de-Propriedade-Industrial-e-reconhece-protecao-a-soja-transgenica-da-Monsanto.aspx
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426372&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426372&ori=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426323
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426323
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426314
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426258
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426258
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Grupo-Jequiti-pagara-indenizacao-por-uso-indevido-de-marcas-da-Natura.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Sexta-Turma-assegura-direito-a-laudo-antropologico-caso-indios-sejam-levados-ao-tribunal-do-juri.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Sexta-Turma-assegura-direito-a-laudo-antropologico-caso-indios-sejam-levados-ao-tribunal-do-juri.aspx
https://www.cnj.jus.br/novo-sistema-de-adocao-e-acolhimento-e-realidade-em-todo-o-pais
https://www.cnj.jus.br/86461-2
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EE4CCC2E1C1E0BD3DF5C548BF2C2666BC50B244E0C46


 

 

Boletim SEDIF no 185                       Divulgado em 11/10/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 CNJ aprova novas recomendações para ações de recuperação judicial 

 Doze municípios assinam convênios com o TJRJ para acelerar cobrança de dívida ativa 
 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário do Supremo examina sete ações diretas contra leis estaduais e do DF 

 Iniciado julgamento sobre prazo para anulação de aposentadoria de servidor público pelo TCU 

 Ministra convoca audiência sobre liberdades de expressão artística, cultural, de comunicação 
e de informação 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Tribunal atualiza banco de dados dos repetitivos e IACs Organizados por Assunto 

 Estudante que teve pequeno acréscimo de renda consegue manter bolsa integral do Prouni 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Novas missões do CNJ para integração de dados biométricos 

 Justiça Presente inicia atividades voltadas ao sistema socioeducativo 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0028239-11.2016.8.19.0208 - Relª. Desª. Maria Regina Nova  
 

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

 

Boletim SEDIF no 184                       Divulgado em 10/10/2019 
 
COMUNICADO 

 AVISO TJ nº 73/ 2019 

 Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0040251-31.2018.8.19.0000 
(Ação originária nº 0139974-20.2018.8.19.0001) e nº 0026581-23.2018.8.19.0000 
(Ação originária nº 0071031-48.2018.8.19.0001); 

 o sobrestamento de todos os processos em curso nas duas instâncias deste Tribunal de 
Justiça que versarem sobre a questão referente “a licitude do plano de equacionamento 
de déficit atuarial do plano de previdência complementar administrado pela Fundação 
Petrobrás de Seguridade Social - PETROS 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Conselho Nacional de Justiça aprova recomendações para ações de recuperação judicial 
 
NOTÍCIAS STJ 

http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+185.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6740775
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6739568
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426107
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426105
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426095
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=426095
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Tribunal-atualiza-banco-de-dados-dos-repetitivos-e-IACs-Organizados-por-Assunto.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Estudante-que-teve-pequeno-acrescimo-de-renda-consegue-manter-bolsa-integral-do-Prouni.aspx
https://www.cnj.jus.br/cnj-faz-novas-missoes-para-integracao-de-dados-biometricos
https://www.cnj.jus.br/justica-presente-inicia-atividades-voltadas-ao-sistema-socioeducativo
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000463C8BE602A9D5AAEED510C9ED4B3F2DBC50B1E481A0D
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+184.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?v=2&FLAGNOME=&back=1&tipoConsulta=publica&numProcesso=2018.001.056825-3
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6740775


 

 Venda com reserva de domínio, com ou sem registro em cartório, não se sujeita à recuperação 
judicial 

 Ministro nega pedido de habeas corpus a ex-governador do Tocantins 

 Primeira Turma reconhece prescrição em ação que buscou anular contrato entre Codesp e 
Ferronorte 

 Para Sexta Turma, prazo de prescrição não é suspenso durante o cumprimento de transação 
penal 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Artigo aborda a gestão de dados no fortalecimento do CNJ 

 Justiça Presente inicia atividades voltadas ao sistema socioeducativo 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0414690-39.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas  
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 10.051, de 09/10/2019  

 Mensagem de Veto Total nº 495, de 09/10/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 183                       Divulgado em 09/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Comunicado de disponibilização do Ementário de Jurisprudência Cível nº 26 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ assina convênio com 12 municípios para cobrança da dívida ativa 
 
NOTÍCIAS STF 

 Julgada improcedente ADI contra distribuição de royalties de petróleo a municípios 

 1ª Turma recebe denúncia contra deputado Arthur Lira por corrupção passiva 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Recomendações do CNJ buscam agilizar processos de recuperação de empresas 

 Demora na retomada de atendimento em agência bancária não gera dano moral, decide 
Terceira Turma 

 Restabelecida perda de cargo público a policial condenado por tortura 

 Ex-deputado que violou proibição de dirigir deixa prisão, mas terá de fazer tratamento para 
alcoolismo 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedoria realiza II Fonacor com foco na uniformização do Judiciário 

 Falta de estrutura e recursos financeiros pressionam aumento da judicialização na saúde 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Venda-com-reserva-de-dominio--com-ou-sem-registro-em-cartorio--nao-se-sujeita-a-recuperacao-judicial.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Venda-com-reserva-de-dominio--com-ou-sem-registro-em-cartorio--nao-se-sujeita-a-recuperacao-judicial.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-nega-pedido-de-habeas-corpus-a-ex-governador-do-Tocantins.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Turma-reconhece-prescricao-em-acao-que-buscou-anular-contrato-entre-Codesp-e-Ferronorte.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Turma-reconhece-prescricao-em-acao-que-buscou-anular-contrato-entre-Codesp-e-Ferronorte.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Sexta-Turma--prazo-de-prescricao-nao-e-suspenso-durante-o-cumprimento-de-transacao-penal.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Sexta-Turma--prazo-de-prescricao-nao-e-suspenso-durante-o-cumprimento-de-transacao-penal.aspx
https://www.cnj.jus.br/artigo-aborda-a-gestao-de-dados-no-fortalecimento-do-cnj
https://www.cnj.jus.br/justica-presente-inicia-atividades-voltadas-ao-sistema-socioeducativo
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000441A4868894CC8288C09705CB9BB74924C50B23464A34
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10051.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VET/VET-495.htm
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6658031/Boletim+SEDIF+183.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000026&Version=1.1.5.0
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6737614
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425884
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425813
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Recomendacoes-do-CNJ-buscam-agilizar-processos-de-recuperacao-de-empresas.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Demora-na-retomada-de-atendimento-em-agencia-bancaria-nao-gera-dano-moral--decide-Terceira-Turma.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Demora-na-retomada-de-atendimento-em-agencia-bancaria-nao-gera-dano-moral--decide-Terceira-Turma.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Restabelecida-perda-de-cargo-publico-a-policial-condenado-por-tortura-em-Cuiaba.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ex-deputado-que-violou-proibicao-de-dirigir-deixa-prisao--mas-tera-de-fazer-tratamento-para-alcoolismo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ex-deputado-que-violou-proibicao-de-dirigir-deixa-prisao--mas-tera-de-fazer-tratamento-para-alcoolismo.aspx
https://www.cnj.jus.br/corregedoria-realiza-ii-fonacor-com-foco-na-uniformizacao-do-judiciario
https://www.cnj.jus.br/falta-de-estrutura-e-recursos-financeiros-pressionam-aumento-da-judicializacao-na-saude


 

 
 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0153478-59.2019.8.19.0001 - Rel. Des. Ricardo Couto de Castro  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal n° 13.880, de 08/10/2019  

 Lei Federal n° 13.881, de 08/10/2019  

 Lei Federal n° 13.882, de 08/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.560, de 07/10/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 182                       Divulgado em 08/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 568 (ADPF 568/PR) e Reclamação 
nº 33.667 (RCL 33.667/DF.) 
 processo administrativo nº 2019-0046426 
 Íntegra da decisão 

 Segunda Seção decidirá sobre possibilidade de usucapião em loteamento de Planaltina (DF) 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Anteprojeto de plano de carreira para servidor é aprovado pelo Órgão Especial 

 Contribuintes de S. J. de Meriti podem negociar dívidas de impostos com descontos de até 
100% 

 
NOTÍCIAS STF 

 Dias Toffoli indefere pedido da DPU por não atender requisitos para propor extensão em 
Suspensão de Segurança 

 Vinculação de subsídio de procurador do Amapá ao de ministro do STF é inconstitucional 

 STF restringe ao Poder Legislativo a remuneração por subsídio para advogados públicos do 
PR 

 Mantidas medidas cautelares impostas a ex-deputado federal Márcio Junqueira 

 Cassada decisão do TJ-SP que excluiu cobertura vegetal de indenização por desapropriação 
de fazenda 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Restabelecida punição a ex-comandante da PM que impediu diligência contra exploração de 
menores 

 Quinta Turma confirma absolvição de ex-secretária de Finanças de Macapá 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047D4F840A61DE090951B6EFBD5F041F4AC50B1F3C1F62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13880.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13881.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13882.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5ab8036c574731e183258490006c5ebf
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-182-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5650140
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5650374
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5650374
http://www4.tjrj.jus.br/consprocadm/consultaPorCodProc.aspx
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341176810&ext=.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-decidira-sobre-possibilidade-de-usucapiao-em-loteamento-de-Planaltina--DF-.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6733235
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6733467
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6733467
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425724
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425724
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425718
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425730
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425730
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425663
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425711
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425711
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Restabelecida-punicao-a-ex-comandante-da-PM-que-impediu-diligencia-contra-exploracao-de-menores.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Restabelecida-punicao-a-ex-comandante-da-PM-que-impediu-diligencia-contra-exploracao-de-menores.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quinta-Turma-confirma-absolvicao-de-ex-secretaria-de-Financas-de-Macapa.aspx


 

 Para Primeira Turma, perdimento de carro alugado usado em crime aduaneiro exige prova 
contra locadora 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Projeto piloto marca integração entre PJe e Cosumidor.gov.br 

 Mais efetividade na 14ª edição da Semana Justiça pela Paz em Casa 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0020934-81.2017.8.19.0000 - Rel. designado Des. Marco Antonio Ibrahim  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8.554, de 07/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.552, de 08/10/2019 

 Lei Estadual nº 8.551, de 07/10/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 181                       Divulgado em 07/10/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Nota Oficial 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Não cabe produção de laudo antropológico em ação possessória sobre terras invadidas por 
índios 

 Os avanços da lei e da jurisprudência em 30 anos de proteção à criança 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Curso capacita autoridades na área de Primeira Infância 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0000049-19.2008.8.19.0014 - Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8.547, de 03/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.546, de 02/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.544, de 02/10/2019  

 Lei Estadual nº 8.543, de 30/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.538, de 27/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.536, de 27/09/2019  

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

 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Primeira-Turma--perdimento-de-carro-alugado-usado-em-crime-aduaneiro-exige-prova-contra-locadora.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Primeira-Turma--perdimento-de-carro-alugado-usado-em-crime-aduaneiro-exige-prova-contra-locadora.aspx
https://www.cnj.jus.br/projeto-piloto-marca-integracao-entre-pje-e-consumidor-gov-br/
https://www.cnj.jus.br/justica-aumenta-efetividade-na-14a-edicao-da-semana-justica-pela-paz-em-casa/
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-182-2019.pdf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/64b9b7a4588eb6798325848d0064535c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c66896bbfe98b5af8325848d005dd33c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a685c20e35dd3ef28325848d005d7add
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-181-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6730873
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Nao-cabe-producao-de-laudo-antropologico-em-acao-possessoria-sobre-terras-invadidas-por-indios.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Nao-cabe-producao-de-laudo-antropologico-em-acao-possessoria-sobre-terras-invadidas-por-indios.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Os-avancos-da-lei-e-da-jurisprudencia-em-30-anos-de-protecao-a-crianca.aspx
https://www.cnj.jus.br/curso-capacita-autoridades-na-area-de-primeira-infancia/
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004312550D3010EA1F31BDAA4DB980F0722C50B1D421340
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2785cc390d4182fd832584890073b134
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/029999cdfa6682fa83258489007367eb
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/faae918579ac4f708325848900713d88
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/291a0813691187ca832584890061b3db
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/30f6bfa1c55ed9608325844900621976
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/65840412c14e9138832584890070b60a


 

Boletim SEDIF no 180      Divulgado em 04/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6007 (ADI 6007/RJ) 

 processo administrativo nº 2019-0613807 

 Íntegra da decisão 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Presidente do TJRJ decide: crianças de 0 a 4 anos também podem ir ao Rock in Rio, desde 
que com os pais ou responsáveis 

 Justiça nega recursos e mantém suspensa a posse de deputados 
 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário julga lista de ações que questionam normas estaduais e federais 

 Regra que previa controle da Procuradoria de SC sobre atividade jurídica das estatais é 
inconstitucional 

 Ministro Fachin aplica decisão do Plenário e revoga prisão preventiva de ex-gerente da 
Petrobras 

 STF reconhece competência concorrente de prefeito e câmara municipal para dar nomes a 
ruas 

 Concluído julgamento de recursos sobre correção monetária nas condenações contra a 
Fazenda Pública 

 Plenário reitera ausência do direito de guardas municipais a aposentadoria especial por 
atividade de risco 

 ADI que pede tratamento isonômico no controle de acesso a tribunais terá rito abreviado 

 Ministro considera incabível reclamação do MP de Goiás sobre condições de presídios 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Com modulação de efeitos, Corte Especial exige comprovação de feriado local na interposição 
do recurso 

 Recebimento pessoal de notificação não é requisito para constituir devedor em mora 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Mais de 1,2 milhão de documentos já foram apostilados em 2019 

 CNJ e OEI assinam protocolo em prol da Primeira Infância 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0393579.33.2014.8.19.0001 - Rel. Designado: Des. Celso Luiz de Matos Peres  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.878, de 03/10/2019  

 Decreto Federal nº 10.042, de 03/10/2019 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-180-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5540752
http://www4.tjrj.jus.br/consprocadm/consultaPorCodProc.aspx
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341118499&ext=.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6726687
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6726687
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6727038
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425472
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425470
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425470
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425468
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425468
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425467
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425467
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425454
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425454
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425444
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425493
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Com-modulacao-de-efeitos--Corte-Especial-exige-comprovacao-de-feriado-local-na-interposicao-do-recurso.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Com-modulacao-de-efeitos--Corte-Especial-exige-comprovacao-de-feriado-local-na-interposicao-do-recurso.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Recebimento-pessoal-de-notificacao-nao-e-requisito-para-constituir-devedor-em-mora.aspx
https://www.cnj.jus.br/84536-2/
https://www.cnj.jus.br/cnj-e-entidade-ibero-americana-assinam-protocolo-em-prol-da-primeira-infancia/
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042EB02579BBBE1E3B51A2C0BD21573533C50B0B3F2028
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13878.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10042.htm


 

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

 

Boletim SEDIF no 179      Divulgado em 03/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.739 (ADI 5739/RJ) 

 processo administrativo nº 2019-0611731 

 Íntegra da decisão 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Pedido de vista suspende julgamento sobre reabertura da Niemeyer 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF decide que delatados têm direito a apresentar alegações finais depois de delatores 

 Ação da Rede contra normas de aplicação de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual terá 
rito abreviado 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Quinta Turma decide que ex-presidente da Fecomércio-MG não responderá por crimes típicos 
de servidor 

 Prédio registrado com o nome Recreio Natura não viola direito de propriedade da Natura 
Cosméticos 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedor presta informações ao CNDH sobre processo contra Moro 

 Governança em TI do Judiciário vai embasar políticas públicas 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0060203-59.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Edson Vasconcellos  
 

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

 

Boletim SEDIF no 178                       Divulgado em 01/10/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 25 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Contribuintes de Rio das Ostras e de São João de Meriti ganham oportunidade de quitar 
débitos inscritos em Dívida Ativa 

 
NOTÍCIAS STF 

http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-179-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5222205
http://www4.tjrj.jus.br/consprocadm/consultaPorCodProc.aspx
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15341024376&ext=.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6724680
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425282
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425280
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425280
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quinta-Turma-decide-que-ex-presidente-da-Fecomercio-MG-nao-respondera-por-crimes-tipicos-de-servidor.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quinta-Turma-decide-que-ex-presidente-da-Fecomercio-MG-nao-respondera-por-crimes-tipicos-de-servidor.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Predio-registrado-com-o-nome-Recreio-Natura-nao-viola-direito-de-propriedade-da-Natura-Cosmeticos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Predio-registrado-com-o-nome-Recreio-Natura-nao-viola-direito-de-propriedade-da-Natura-Cosmeticos.aspx
https://www.cnj.jus.br/corregedor-presta-informacoes-ao-cndh-sobre-processo-contra-moro/
https://www.cnj.jus.br/governanca-em-ti-do-judiciario-vai-embasar-politicas-publicas/
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C351AD1E1C31891B9F8C0FB898B0699EC50B1D4E040F
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-178-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000025&Version=1.1.5.0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6720986
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6720986


 

 Relator vota pela condenação de Geddel e Lúcio Vieira Lima por lavagem de dinheiro e 
associação criminosa 

 Lei de SP que dispensa carteira da Ordem dos Músicos para show é inconstitucional 

 1ª Turma mantém condenação de adulto por beijo lascivo em criança de cinco anos 

 Suspensa investigação contra Flávio Bolsonaro até decisão do STF sobre compartilhamento 
de dados 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Anulada prova obtida por policial que atendeu o telefone de suspeito e se passou por ele para 
negociar drogas 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0011927-94.2019.8.19.0000 - Relª. Desª. Teresa de Andrade  
 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 897, de 01/10/2019  

 Decreto Federal nº 10.035, de 01/10/2019  

 Decreto Federal nº 10.034, de 01/10/2019  

 Decreto Federal nº 10.032, de 01/10/2019 
 

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

 

Boletim SEDIF no 177                     Divulgado em 01/10/2019 
 
COMUNICADO 

 DPU é admitida como guardiã de vulneráveis em repetitivo que desobrigou plano de fornecer 
remédio sem registro 

 IAC que discute competência em ações sobre plano de saúde e contrato de trabalho tem 
prazo para amici curiae 

 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro assegura a réu direito de não ser preso imediatamente se for condenado pelo Tribunal 
do Júri 

 Magistrados ajuízam ação contra dispositivos da nova Lei de Abuso de Autoridade 

 Norma do Paraná sobre escolha de conselheiros do TCE é inconstitucional 

 STF invalida norma que permitia progressão de servidores de Mato Grosso com diplomas de 
países do Mercosul 

 Empresas de óleo e gás questionam lei do RJ sobre compensações financeiras pela 
exploração de petróleo 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Para Sexta Turma, adulteração de placa de semirreboque não constitui crime 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425155
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425155
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425141
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425115
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425108
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425108
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Anulada-prova-obtida-por-policial-que-atendeu-o-telefone-de-suspeito-e-se-passou-por-ele-para-negociar-drogas.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Anulada-prova-obtida-por-policial-que-atendeu-o-telefone-de-suspeito-e-se-passou-por-ele-para-negociar-drogas.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004453F49834FF8E50010FC879394455BA9C50B0B3F5059
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv897.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10035.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10034.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10032.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-177-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/DPU-e-admitida-como-guardia-de-vulneraveis-em-repetitivo-que-desobrigou-plano-de-fornecer-remedio-sem-registro.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/DPU-e-admitida-como-guardia-de-vulneraveis-em-repetitivo-que-desobrigou-plano-de-fornecer-remedio-sem-registro.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/IAC-que-discute-competencia-em-acoes-sobre-plano-de-saude-e-contrato-de-trabalho-tem-prazo-para-amici-curiae.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/IAC-que-discute-competencia-em-acoes-sobre-plano-de-saude-e-contrato-de-trabalho-tem-prazo-para-amici-curiae.aspx
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425014
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425014
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425011
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425000
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424998
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424998
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424982
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424982
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Sexta-Turma--adulteracao-de-placa-de-semirreboque-nao-constitui-crime.aspx


 

 Benefício da saída temporária é compatível com prisão domiciliar por falta de vagas em 
semiaberto 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0492807-44.2015.8.19.0001 - Rel. JDS. Des. Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro  

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

 

Boletim SEDIF no 176                       Divulgado em 30/09/2019 
 
COMUNICADO 

 STF reafirma constitucionalidade de contribuição previdenciária de aposentado que volta a 
trabalhar 

 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Alexandre de Moraes determina busca e apreensão em endereços do ex-procurador-
geral Rodrigo Janot 

 Mantido trâmite de ação penal contra ex-reitor da Universidade Estadual de Goiás 

 Suspensa decisão que havia paralisado processo de cassação do prefeito de Umburatiba 
(MG) 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Restaurante tradicional vence disputa pelo nome Bar do Alemão no interior paulista 

 Deputada não consegue liminar para garantir amplo acesso público a dados sobre Amazônia 

 Cia. Hering mantém direito de uso exclusivo da marca 

 As soluções jurídicas do STJ para as demandas do transporte marítimo no Brasil 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0212319-81.2018.8.19.0001 - Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.877, de 27/09/2019  

 Mensagem de veto Edição Extra de 27/09/2019. 
 

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

 

Boletim SEDIF no 175                     Divulgado em 27/09/2019 
 
COMUNICADO 

 Primeira Seção revisa tese sobre IPI em importação de veículo por pessoa física após decisão 
do STF 

 Tema 695 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Beneficio-da-saida-temporaria-e-compativel-com-prisao-domiciliar-por-falta-de-vagas-em-semiaberto.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Beneficio-da-saida-temporaria-e-compativel-com-prisao-domiciliar-por-falta-de-vagas-em-semiaberto.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000466C6BEF8F814567DEB2660B2354897F9C50B194A0105
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-176-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424872
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424872
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424894
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424894
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424892
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424882
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424882
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Restaurante-tradicional-vence-disputa-pelo-nome-Bar-do-Alemao-no-interior-paulista.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Deputada-nao-consegue-liminar-para-garantir-amplo-acesso-publico-a-dados-sobre-Amazonia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Cia--Hering-mantem-direito-de-uso-exclusivo-da-marca.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/As-solucoes-juridicas-do-STJ-para-as-demandas-do-transporte-maritimo-no-Brasil.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E8A62CECB73712D33D83A3A2AC8E6F4DC50B133D2B31
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13877.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-462.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-175-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-revisa-tese-sobre-IPI-em-importacao-de-veiculo-por-pessoa-fisica-apos-decisao-do-STF.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-revisa-tese-sobre-IPI-em-importacao-de-veiculo-por-pessoa-fisica-apos-decisao-do-STF.aspx
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1396488


 

 Veja a notícia no site 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça autoriza entrada de crianças e adolescentes, entre 5 e 16 anos incompletos, no Rock 
in Rio acompanhadas pelos pais ou responsáveis 

 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro nega recurso que pedia nulidade de condenação imposta por Tribunal do Júri sem a 
presença do réu 

 Mantida condenação de empresário por desvio em obras da Refinaria Abreu Lima 

 Lei do Ceará sobre procedimento simplificado para licenças ambientais é constitucional 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Averbação premonitória não gera preferência em relação a penhora posterior feita por outro 
credor 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0008384-40.2012.8.19.0029 - Relª. Desª. Claudia Telles  

 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 10.029, de 26/09/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 174                       Divulgado em 26/09/2019 
 
COMUNICADO 

 Comunicamos que, por maioria de votos (6 a 4), foi negado provimento ao Recurso 
Extraordinário (RE) 565089, com repercussão geral reconhecida, pelo Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, no sentido de que o Executivo não é obrigado a conceder revisões gerais 
anuais no vencimento de servidores públicos. No entanto, o chefe do Executivo deve 
apresentar, nesse caso, uma justificativa ao Legislativo. 

 Veja a notícia no site 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Pedido de vista suspende julgamento sobre reabertura da Niemeyer 

 Ônibus Violeta leva informações sobre violência doméstica às mulheres de Itaboraí 

 Dono do Filé Carioca é condenado por explosão que matou quatro pessoas 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Fachin divulga relatório de ação penal contra ex-senador Valdir Raupp 
 
NOTÍCIAS STJ 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-revisa-tese-sobre-IPI-em-importacao-de-veiculo-por-pessoa-fisica-apos-decisao-do-STF.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6714322
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6714322
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424789
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424789
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424776
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424772
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Averbacao-premonitoria-nao-gera-preferencia-em-relacao-a-penhora-posterior-feita-por-outro-credor.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Averbacao-premonitoria-nao-gera-preferencia-em-relacao-a-penhora-posterior-feita-por-outro-credor.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D74DFAB4A40888997BB6AD64F108BDABC50B184E164B
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10029.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-174-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424571
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6710866
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6710673
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6710379
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424704


 

 Negado pedido de usucapião de R$ 167 milhões a cliente que recebeu informe incorreto do 
banco 

 Mesmo antes da sentença, vítima de acidente poderá levantar R$ 300 mil para manter 
tratamento médico 

 Mantida indenização de R$ 125 mil a participante eliminado por erro do programa Amazônia 
– reality show 

 Terceira Seção descarta retomada de ação penal sobre atentado do Riocentro 

 Decisão do presidente do STJ que suspende antecipação de tutela não está sujeita a ação 
rescisória 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ conclui diagnóstico de Coordenadorias de Infância e Juventude 

 Consulta pública reúne sugestões para Estratégia Nacional do Judiciário 
 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0089812-60.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Regina Lucia Passos  

 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 10.026, de 25/09/2019  

 Mensagem de Veto Total nº 451, de 25/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.533, de 25/09/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 173                       Divulgado em 25/09/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de jurisprudência criminal nº 12 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Seminário debate situação de refugiados no Rio de Janeiro 

 CGJ: CPMAs contarão com 42 psicólogos e assistentes sociais próprios 
 
NOTÍCIAS STF 

 Julgamento de prefeito por crime de responsabilidade não impede instauração de ação de 
improbidade 

 Paraná pode cobrar taxa de fiscalização policial 

 Revisão anual de vencimentos não é obrigatória, mas Executivo deve justificar 

 1ª Turma mantém júri do caso Villela 

 Primeira Turma nega pedido de condenado pela "Chacina de Unaí" para recorrer em liberdade 
 
NOTÍCIAS STJ 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-pedido-de-usucapiao-de-R--167-milhoes-a-cliente-que-recebeu-informe-incorreto-do-banco.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-pedido-de-usucapiao-de-R--167-milhoes-a-cliente-que-recebeu-informe-incorreto-do-banco.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mesmo-antes-da-sentenca--vitima-de-acidente-podera-levantar-R--300-mil-para-manter-tratamento-medico.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mesmo-antes-da-sentenca--vitima-de-acidente-podera-levantar-R--300-mil-para-manter-tratamento-medico.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-indenizacao-de-R--125-mil-a-participante-eliminado-por-erro-do-programa-Amazonia--%E2%80%93-reality-show.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-indenizacao-de-R--125-mil-a-participante-eliminado-por-erro-do-programa-Amazonia--%E2%80%93-reality-show.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/riocentro.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Decisao-do-presidente-do-STJ-que-suspende-antecipacao-de-tutela-nao-esta-sujeita-a-acao-rescisoria.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Decisao-do-presidente-do-STJ-que-suspende-antecipacao-de-tutela-nao-esta-sujeita-a-acao-rescisoria.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89579-cnj-conclui-diagnostico-de-coordenadorias-de-infancia-e-juventude
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89577-consulta-publica-reune-sugestoes-para-estrategia-nacional-do-judiciario
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000494DEF9B8200403740051151AFFE5A987C50B19334206
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10026.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VET/VET-451.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/00cca26701d2fad483258481005b02fe
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-173-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000012&Version=1.1.5.0
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6708451
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6707353
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424602
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424602
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424601
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424571
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424515
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424502


 

 Cálculo da aposentadoria deve considerar como atividade principal aquela que gera renda 
maior 

 Ministro nega pedido de Lula para suspender julgamento da apelação no caso do sítio de 
Atibaia 

 Quarta Turma suspende proibição de viagens imposta a casal que responde a ação de 
insolvência 

 Veículo alugado flagrado em crime ambiental também pode ser apreendido, decide Segunda 
Turma 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ faz propostas para melhorias da política de atenção a egressos 

 Órgãos do Judiciário devem verificar dados do Índice de Governança de TIC 

 CNJ e PNUD investem em inteligência artificial para fortalecimento da Justiça 

 Magistrados do TRT5 vão responder a PAD com afastamento das funções 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0284609-65.2016.8.19.0001 - Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques  
 

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

 

Boletim SEDIF no 172                       Divulgado em 24/09/2019 
 
COMUNICADO 

 Informamos que na sessão realizada em 28.01.2019 (segunda-feira), o Órgão Especial 
rejeitou a proposta de inclusão de verbete sumular de “URV - cobrança - diferença 
salarial”, Acórdão publicado em 09.07.2019 (terça-feira), a saber: 

 Processo Nº: 0043884-21.2016.8.19.0000 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Tribunal de Justiça do Rio empossa mais 101 novos servidores 

 Cartilha da Vara da Infância e da Juventude de Caxias explica novas regras para viagens de 
crianças e adolescentes 

 
NOTÍCIAS STF 

 Procurador-geral de Justiça de RO deve ser nomeado com base em lista tríplice 

 Ministro determina início de cumprimento de pena de Paulo Maluf por falsidade ideológica 

 STF invalida regra sobre autonomia de delegado da Polícia Civil do Amazonas 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Negado pedido de ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso para trancar ação 
penal 

 Corte Especial recebe queixa-crime contra presidente do TJAL por ofensas a advogada 
 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Calculo-da-aposentadoria-deve-considerar-como-atividade-principal-aquela-que-gera-renda-maior.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Calculo-da-aposentadoria-deve-considerar-como-atividade-principal-aquela-que-gera-renda-maior.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-nega-pedido-de-Lula-para-suspender-julgamento-da-apelacao-no-caso-do-sitio-de-Atibaia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-nega-pedido-de-Lula-para-suspender-julgamento-da-apelacao-no-caso-do-sitio-de-Atibaia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quarta-Turma-suspende-proibicao-de-viagens-imposta-a-casal-que-responde-a-acao-de-insolvencia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quarta-Turma-suspende-proibicao-de-viagens-imposta-a-casal-que-responde-a-acao-de-insolvencia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Veiculo-alugado-flagrado-em-crime-ambiental-tambem-pode-ser-apreendido--decide-Segunda-Turma.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Veiculo-alugado-flagrado-em-crime-ambiental-tambem-pode-ser-apreendido--decide-Segunda-Turma.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89571-cnj-faz-propostas-para-melhorias-das-politicas-de-atencao-a-egressos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89568-orgaos-do-judiciario-devem-verificar-dados-do-indice-de-governanca-de-tic
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89569-cnj-e-pnud-investem-em-inteligencia-artificial-para-fortalecimento-da-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89566-magistrados-do-trt5-vao-responder-a-pad-com-afastamento-das-funcoes
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CEE7DE7E9DD6006E2D460BC77A7092BEC50B142F3607
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-172-2019.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004352E4AEA7F550F2DCA832C2459F3070FC50953351704
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201624000042
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6706040
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6704840
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6704840
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424413
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424342
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424340
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-pedido-de-ex-presidente-da-Assembleia-Legislativa-de-Mato-Grosso-para-trancar-acao-penal.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-pedido-de-ex-presidente-da-Assembleia-Legislativa-de-Mato-Grosso-para-trancar-acao-penal.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Corte-Especial-recebe-queixa-crime-contra-presidente-do-TJAL-por-ofensas-a-advogada.aspx


 

NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ debate com tribunais nova política nacional de processo eletrônico 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0212319-81.2018.8.19.0001 - Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira  

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

 

Boletim SEDIF no 171      Divulgado em 23/09/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Cedae é condenada a indenizar idoso que teve casa inundada 
 
NOTÍCIAS STF 

 Decano suspende execução provisória de pena decretada após sentença do Tribunal do Júri 

 Supremo julga inconstitucional lei da Paraíba que vinculava salário de fiscais da Receita 
estadual ao IPCA 

 Obrigações pecuniárias também devem ser pagas por meio de precatórios, reafirma STF 

 Lei paulista sobre proteção a testemunhas é julgada constitucional 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Empresas de comércio eletrônico não precisam estipular multa por atraso na entrega, decide 
Segunda Seção 

 Para Terceira Turma, dano moral por atraso de voo exige prova de fato extraordinário 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Boas práticas do Judiciário na proteção à infância são destacadas em seminário 

 Advogados são essenciais à administração da justiça, diz corregedor nacional 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0011790-68.2010.8.19.0052 - Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.876, de 20/09/2019 - Mensagem de veto 

 Lei Federal nº 13.875, de 20/09/2019  

 Decreto Federal nº 10.025, de 20/09/2019  

 Decreto Federal nº 10.024, de 20/09/2019  

 Lei Federal nº 13.874, de 20/09/2019 -. Mensagem de Veto  

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

 

Boletim SEDIF no 170                       Divulgado em 20/09/2019 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89564-cnj-debate-com-tribunais-nova-politica-nacional-de-processo-eletronico
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E8A62CECB73712D33D83A3A2AC8E6F4DC50B133D2B31
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-171-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6701244
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424268
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424242
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424242
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424240
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424157
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Empresas-de-comercio-eletronico-nao-precisam-estipular-multa-por-atraso-na-entrega--decide-Segunda-Secao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Empresas-de-comercio-eletronico-nao-precisam-estipular-multa-por-atraso-na-entrega--decide-Segunda-Secao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Terceira-Turma--dano-moral-por-atraso-de-voo-exige-prova-de-fato-extraordinario.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89560-boas-praticas-do-judiciario-na-protecao-a-infancia-sao-destacadas-em-seminario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89559-advogados-sao-essenciais-a-administracao-da-justica-diz-corregedor-nacional
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AF93E273119A9A6F5DD62463F5F35390C50B132F2959
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13876.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-443.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13875.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10025.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13874.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-438.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-170-2019.pdf


 

COMUNICADO 

 Informamos que na sessão realizada em 19/09/2019 (quinta-feira), a Seção Cível definiu a 
tese jurídica em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, autuado sob o nº 
0025749-87.2018.8.19.0000, certidão de julgamento publicada nesta data, a saber: 

 Processo Nº: 0025749-87.2018.8.19.0000 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJ do Rio reforma sentença que condenava hotel a pagar direitos autorais 

 Sentença confirma livre circulação de gato em galeria comercial 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministra mantém investigação de vereadores de Caruaru (PE) por associação criminosa 
 
NOTÍCIAS STJ 
 

 Transporte de madeira ilegal deve levar à apreensão de toda a mercadoria 

 Contribuição previdenciária de servidores é tributo sujeito a lançamento por homologação 

 Empresa de engenharia tem negado pedido de utilização exclusiva da marca Racional 

 Terceira Turma permite acréscimo de outro sobrenome de cônjuge após o casamento 

 Segunda Turma afasta multa protelatória, mas dívida fiscal de R$ 511 milhões da CPFL 
permanece 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0004192-39.2011.8.19.0081 - Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques  
 

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

 

Boletim SEDIF no 169                       Divulgado em 19/09/2019 
 
NOTÍCIAS STF 

 Autorizadas busca e apreensão contra senador Fernando Bezerra Coelho e seu filho 

 2ª Turma mantém julgamento pelo júri de pastores acusados de homicídio em Salvador (BA) 

 Suspensa decisão que negava aplicação do regime de precatórios a empresa pública de Porto 
Alegre 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Dispositivos da Constituição de SC sobre independência funcional de delegado de polícia são 
inconstitucionais 

 Ação da PGR questiona lei do RJ que exclui aprendizes do piso regional 

 Decisão interlocutória sobre arguição de impossibilidade jurídica do pedido é atacável por 
agravo 

 Na separação convencional de bens, prova escrita é indispensável para configurar sociedade 
de fato 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201829100009
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201829100009
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https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6700078
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424063
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http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Empresa-de-engenharia-tem-negado-pedido-de-utilizacao-exclusiva-da-marca-Racional.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Terceira-Turma-permite-acrescimo-de-outro-sobrenome-de-conjuge-apos-o-casamento.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Turma-afasta-multa-protelatoria--mas-divida-fiscal-de-R--511-milhoes-da-CPFL-permanece.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Turma-afasta-multa-protelatoria--mas-divida-fiscal-de-R--511-milhoes-da-CPFL-permanece.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EA6873F64902146E47DEC7F05A840970C50B14365C53
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http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424001
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423927
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http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424056
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424056
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=424049
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Decisao-interlocutoria-sobre-arguicao-de-impossibilidade-juridica-do-pedido-e-atacavel-por-agravo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Decisao-interlocutoria-sobre-arguicao-de-impossibilidade-juridica-do-pedido-e-atacavel-por-agravo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Na-separacao-convencional-de-bens--prova-escrita-e-indispensavel-para-configurar-sociedade-de-fato.aspx
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 Jovem acusada de crimes em protestos contra a Copa continuará cumprindo medidas 
cautelares 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0031295-89.2019.8.19.0000 - Relª. Desª. Cristina Tereza Gaulia  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8.532, de 18/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.531, de 17/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.530, de 17/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.529, de 17/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.528, de 17/09/2019 
 

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

 
 

Boletim SEDIF no 168                       Divulgado em 18/09/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de jurisprudência cível nº 24 

 Ementário de jurisprudência nº 08 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Tribunal inicia exame periódico dos servidores 
 
NOTÍCIAS STF 

 Órgão Especial do TJ-GO pode julgar processo administrativo contra magistrado 

 Ação que questionava omissão de governador sobre remuneração de delegados de SP é 
extinta 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Município de Guarulhos (SP) indenizará criança que sofreu lesão permanente ao tomar 
injeção 

 Para Sexta Turma, INSS deve arcar com afastamento de mulher ameaçada de violência 
doméstica 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedor nacional indica ministro Emmanoel Pereira como seu substituto 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0055655.88.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza  
 
LEGISLAÇÃO 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Jovem-acusada-de-crimes-em-protestos-contra-a-Copa-continuara-cumprindo-medidas-cautelares.aspx
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http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/30f6bfa1c55ed9608325844900621976
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0bdc9edbb98f66748325847a0068cba1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/bb41f9fedccd5e0b8325847a0068809e
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http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000024&Version=1.1.5.0
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2019000008&Version=1.1.5.0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6696700
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423857
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423823
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423823
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Municipio-de-Guarulhos--SP--indenizara-crianca-que-sofreu-lesao-permanente-ao-tomar-injecao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Municipio-de-Guarulhos--SP--indenizara-crianca-que-sofreu-lesao-permanente-ao-tomar-injecao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Sexta-Turma--INSS-deve-arcar-com-afastamento-de-mulher-ameacada-de-violencia-domestica.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Sexta-Turma--INSS-deve-arcar-com-afastamento-de-mulher-ameacada-de-violencia-domestica.aspx
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 Lei Federal nº 13.872, de 17/09/2019  

 Lei Federal nº 13.871, de 17/09/2019  

 Lei Federal nº 13.870, de 17/09/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 167                       Divulgado em 17/09/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ convoca mais 134 novos servidores para o próximo dia 23 

 Desembargadores André Luiz Cidra e Lucia Regina Esteves de Magalhães tomam posse no 
TJRJ 

 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro homologa acordo que destina verba recuperada da Petrobras para educação e meio-
ambiente 

 Ministro anula efeitos de HC do Ministério Público que resultaram na condenação de réu já 
absolvido 

 Restabelecida cobrança de taxa de incêndio pelo governo de Minas Gerais 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Declarada decadência de ação contra a Vale por acordo sobre fazenda em MG que abriga a 
Mina Brucutu 

 Hermeto Pascoal receberá R$ 15 mil de danos morais por reprodução não autorizada de show 

 STJ aplica insignificância em caso de munição apreendida sem arma de fogo 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Ministro Emmanoel Pereira toma posse como conselheiro do CNJ 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0057537-85.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques  
 

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

Boletim SEDIF no 166      Divulgado em 16/09/2019 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministra nega transferência de policial denunciado por morte de Marielle Franco e Anderson 
Gomes 

 Lei do DF que prevê políticas públicas para famílias deve incluir união homoafetiva, decide 
STF 

 STF valida norma que autoriza terceirização em concessionárias de serviços públicos 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13872.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13871.htm
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http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Declarada-decadencia-de-acao-contra-a-Vale-por-acordo-sobre-fazenda-em-MG-que-abriga-a-Mina-Brucutu.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Hermeto-Pascoal-recebera-R--15-mil-de-danos-morais-por-reproducao-nao-autorizada-de-show.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-aplica-insignificancia-em-caso-de-municao-apreendida-sem-arma-de-fogo.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89543-ministro-emmanoel-pereira-toma-posse-como-conselheiro-do-cnj
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042E99E48E2E31D6C65DBDA1DE28CDD309C50B1245591E
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-166-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423626
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http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423582
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423582
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423579


 

NOTÍCIAS STJ 

 Quinta Turma reafirma que suspensão de atividade de pessoa jurídica tem amparo no CPP 

 Para Primeira Turma, CNH vencida vale como identificação pessoal, inclusive em concurso 
público 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ Serviço: qual é a diferença entre urgência e emergência médicas? 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0086165-19.2009.8.19.0038 - Relª. Desª. Maria Regina Nova  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8.527, de 13/09/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 165                       Divulgado em 13/09/2019 
 
COMUNICADO 

 Segunda Seção fixa teses sobre atraso na entrega de imóveis do programa Minha Casa, 
Minha Vida 

 Prazo prescricional para cobrança de valores indevidos de serviço de telefonia é de dez anos 

 Repetitivo decidirá sobre complemento de aposentadoria privada sem formação de reserva 
matemática 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Grupo de Trabalho vai estudar melhorias em Juizados Especiais 

 TJRJ inaugura 1ª Vara Especializada no combate ao crime organizado 
 
NOTÍCIAS STF 

 Policial acusado de matar Marielle Franco pede retorno para presídio no Rio de Janeiro 

 Plenário nega recurso e mantém a execução da pena do senador Acir Gurgacz 

 Mantido júri de arquiteta acusada de mandar matar os pais em Brasília 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Por estar na ativa, servidora diagnosticada com câncer não pode pedir isenção de IR 

 Plano de saúde deve comunicar descredenciamento de clínicas, mesmo que rescisão não 
parta da operadora 

 Prazo prescricional para cobrança de valores indevidos de serviço de telefonia é de dez anos 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Papel constitucional do CNJ é tema de palestra proferida pelo corregedor em SP 
 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quinta-Turma-reafirma-que-suspensao-de-atividade-de-pessoa-juridica-tem-amparo-no-CPP.aspx
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http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89541-cnj-servico-qual-e-a-diferenca-entre-urgencia-e-emergencia-medicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D9E9D6AB99BC7D0842EF7982A86EEE69C50B1047422A
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http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-165-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-fixa-teses-sobre-atraso-na-entrega-de-imoveis-do-programa-Minha-Casa--Minha-Vida.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-fixa-teses-sobre-atraso-na-entrega-de-imoveis-do-programa-Minha-Casa--Minha-Vida.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prazo-prescricional-para-cobranca-de-valores-indevidos-de-servico-de-telefonia-e-de-dez-anos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Repetitivo-decidira-sobre-complemento-de-aposentadoria-privada-sem-formacao-de-reserva-matematica.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Repetitivo-decidira-sobre-complemento-de-aposentadoria-privada-sem-formacao-de-reserva-matematica.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6681583
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6681551
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423440
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423438
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http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Por-ainda-estar-na-ativa--servidora-diagnosticada-com-cancer-nao-pode-pedir-isencao-de-IR.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Plano-de-saude-deve-comunicar-descredenciamento-de-clinicas--mesmo-que-rescisao-nao-parta-da-operadora.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Plano-de-saude-deve-comunicar-descredenciamento-de-clinicas--mesmo-que-rescisao-nao-parta-da-operadora.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prazo-prescricional-para-cobranca-de-valores-indevidos-de-servico-de-telefonia-e-de-dez-anos.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89538-papel-constitucional-do-cnj-e-tema-de-palestra-proferida-pelo-corregedor-em-sp


 

JULGADOS INDICADOS 

 0056704-67.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Custodio de Barros Tostes  
 

LEGISLAÇÃO 
 Decreto Federal nº 10.015, de 12/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.526, de 12/09/2019 

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

 

Boletim SEDIF no 164                       Divulgado em 12/09/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Liminar impede gasto de verba pública na “Expo Casimiro 2019” 
 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário virtual do STF julga cinco ADIs envolvendo leis estaduais 

 STF usará inteligência artificial para facilitar acesso de usuários às decisões da Corte 

 STF suspende emendas à Constituição de Goiás sobre novo regime fiscal 

 Pulverização aérea de inseticida contra Aedes aegypti precisa de aval de autoridades sanitária 
e ambiental, decide STF 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Ministra não conhece de recurso contra reintegração de posse de aeroporto no DF 

 Decisões interlocutórias em liquidação, cumprimento, execução e inventário são recorríveis 
por agravo de instrumento 

 Sexta Turma mantém paralisação de obras de resort em Pirenópolis (GO) 

 Segunda Seção fixa teses sobre atraso na entrega de imóveis do programa Minha Casa, 
Minha Vida 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Curso aborda saúde mental e trabalho no Poder Judiciário 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0259232-58.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos  
 

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

 

Boletim SEDIF no 163                       Divulgado em 11/09/2019 
 
COMUNICADO 

 COMUNICADO de disponibilização do ementário nº 23 
 
LEGISLAÇÃO 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D0D0A074EC338BBEF585C365E837A4C7C50B0F505B5F
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http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423327
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministra-nao-conhece-de-recurso-contra-reintegracao-de-posse-de-aeroporto-no-DF.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Decisoes-interlocutorias-em-liquidacao--cumprimento--execucao-e-inventario-sao-recorriveis-por-agravo-de-instrumento.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Decisoes-interlocutorias-em-liquidacao--cumprimento--execucao-e-inventario-sao-recorriveis-por-agravo-de-instrumento.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Sexta-Turma-mantem-paralisacao-de-obras-de-resort-em-Pirenopolis--GO-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-fixa-teses-sobre-atraso-na-entrega-de-imoveis-do-programa-Minha-Casa--Minha-Vida.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Secao-fixa-teses-sobre-atraso-na-entrega-de-imoveis-do-programa-Minha-Casa--Minha-Vida.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89537-curso-aborda-saude-mental-e-trabalho-no-poder-judiciario
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E9D1A874F038223A6ADB7995E095B005C50B0B465F2B
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-163-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000023&Version=1.1.4.1


 

 Lei Estadual nº 8.518, de 10/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.519, de 10/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.520, de 10/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.524, de 10/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.525, de 10/09/2019  
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ instala Vara especializada no combate ao crime organizado nesta quinta-feira 
(12/09/2019) 

 Fonajuv e Fonajup debatem projetos para a infância e a juventude 
 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário julga listas de ações contra leis de estados e município 

 Presidente do STF autoriza contratação de terceirizados para garantir funcionamento de 
unidades prisionais na Bahia 

 2ª Turma rejeita denúncia contra ministro do TCU por ausência de justa causa 

 2ª Turma nega pedido de soltura de vereador de Cabedelo (PB) acusado de integrar 
organização criminosa 

 1ª Turma mantém decisão do TSE que aplicou Lei da Ficha Limpa a prefeito eleito em 2016 

 Ministra nega mandado de segurança a juiz que não implementou tempo para se aposentar 
como desembargador 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Relator indefere habeas corpus de casal acusado de invadir celulares de autoridades 

 Sexta Turma nega pedido de liberdade a Dario Messer, preso na Operação Câmbio Desligo 

 Mantida decisão que isentou banco de indenizar por inscrição negativa de dívida cuja mora 
foi afastada pela Justiça 

 Prisão por condenação penal justifica impossibilidade temporária de pagar pensão alimentícia 

 Devolução do empréstimo compulsório não dá direito de regresso da Eletrobras contra a 
União 

 Para Terceira Seção, estelionato por meio de aplicativo deve ser julgado onde o dinheiro foi 
recebido 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ aprova nova norma sobre viagens nacionais de crianças desacompanhadas 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 
Inconstitucionalidades Indicadas  - Atualização da página 
 

Legislação Número do Processo / Relator Assunto 

 
Lei Estadual nº 6.632, 
de 13 de dezembro de 
2013 

 
0021119-27.2014.8.19.0000 
DES. CARLOS SANTOS DE 
OLIVEIRA 

 
REPRESENTAÇÕES DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI ESTADUAL Nº 6632/2013. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fc7bbe769477e98283258472006a5780
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e3ec2d9c0d21be0d83258472006b40b3
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/dfd943366a133ee783258472006b72a4
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6b6d5feb368b524283258472006d06e9
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/30f6bfa1c55ed9608325844900621976
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6675696
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6675696
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6675597
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423281
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423205
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423205
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423197
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423198
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423198
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423190
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423188
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423188
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Relator-indefere-habeas-corpus-de-casal-acusado-de-invadir-celulares-de-autoridades.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Sexta-Turma-nega-pedido-de-liberdade-a-Dario-Messer--preso-na-Operacao-Cambio-Desligo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-decisao-que-isentou-banco-de-indenizar-por-inscricao-negativa-de-divida-cuja-mora-foi-afastada-pela-Justica.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-decisao-que-isentou-banco-de-indenizar-por-inscricao-negativa-de-divida-cuja-mora-foi-afastada-pela-Justica.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prisao-por-condenacao-penal-justifica-impossibilidade-temporaria-de-pagar-pensao-alimenticia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Devolucao-do-emprestimo-compulsorio-nao-da-direito-de-regresso-da-Eletrobras-contra-a-Uniao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Devolucao-do-emprestimo-compulsorio-nao-da-direito-de-regresso-da-Eletrobras-contra-a-Uniao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Terceira-Secao--estelionato-por-meio-de-aplicativo-deve-ser-julgado-onde-o-dinheiro-foi-recebido.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Terceira-Secao--estelionato-por-meio-de-aplicativo-deve-ser-julgado-onde-o-dinheiro-foi-recebido.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89521-cnj-aprova-nova-norma-sobre-viagens-nacionais-de-criancas-desacompanhadas
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6118881/inconstitucionalidade-2019.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004142FAF9F15102DE4217ADF575D5CED72C508254F1250


 

 
Vencido os Desembargadores 
Nagib Slaibi Filho e Antônio 
Carlos Nascimento Amado. 

ESTACIONAMENTO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES. 
OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO 
DE SISTEMA DE FILMAGEM E 
GRAVAÇÃO DE IMAGENS. 
ALEGAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADES 
FORMAL E MATERIAL. 
ACOLHIMENTO. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA 
LEI, POR MAIORIA... 
 
Ofício nº 729/2019-SETOE-
SECIV 

 
Alínea ‘f’ do 
inciso III, do art. 3º da 
Lei 7860/2018, do 
Estado do Rio 
de Janeiro. 

 
0068054-86.2018.8.19.0000 
DES. KATYA MARIA DE 
PAULA MENEZES MONNERAT 
 
Vencidos os Desembargadores 
Nagib Slaibi Filho, Marco 
Antônio Ibrahim, Monica Di 
Piero, Rogério de Oliveira, Elton 
Leme, Maria Angélica Guedes, 
Adolpho Andrade e Sandra 
Cardinali. 

 
Representação por 
Inconstitucionalidade da alínea 
‘f’ do inciso III, do art. 3º da lei 
7860/2018, do Estado do Rio 
de Janeiro. Lei que institui a 
política estadual de busca de 
pessoas desparecidas, no 
âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, prevendo 
expressamente a participação 
do Ministério Público estadual 
na alínea impugnada. Previsão 
vetada pelo Governador do 
Estado. Veto rejeitado pela 
Assembleia Legislativa do 
ERJ. 
 
Ofício nº 725/2019-SETOE-
SECIV 

 
Lei n° 6.805 de 18 de 
junho de 2014 - § 9º 
do artigo 22-A 

 
0026000-13.2015.8.19.0000 
DES. MARILIA DE CASTRO 
NEVES VIEIRA 
 
Vencido o Desembargador 
Nagib Slaibi Filho 

 
REPRESENTAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
TENDO COMO OBJETO O § 9º 
DO ARTIGO 22-A DA LEI 4191 
DE 30 DE SETEMBRO DE 2003 
(INCLUÍDO PELA LEI N° 6.805 
DE 18 DE JUNHO DE 2014), 
AMBAS DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO. CONCESSÃO DE 
DESCONTO PARA O 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FC63B9C5F037740562430D4FDD238C90C50A3D530549
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A8881F244F594CB541771F7AB9777973C5045645421D


 

CONSUMIDOR QUE, NO ATO 
DA COMPRA DE PRODUTO 
NOVO (BATERIAS DE 
CELULARES, PILHAS, 
LÂMPADAS FLUORESCENTES 
E PNEUS), ENTREGUE O 
USADO. PRELIMINARES DE 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA 
DO PEDIDO, INÉPCIA DA 
INICIAL E INCOMPETÊNCIA 
DESTA E. CORTE, 
REJEITADAS... 
 
Ofício nº 717/2019-SETOE-
SECIV 

 
Artigo 1º da Lei 
Estadual nº 6.190, de 
28 de março de 2012 

 
0031441-77.2012.8.19.0000 
DES. MARCO ANTONIO 
IBRAHIM 

 
Direta de 
inconstitucionalidade. Lei 
Estadual nº 6190/2012. 
Obrigação de fornecimento 
aos consumidores, pelos 
estabelecimentos que 
comercializam produtos 
elétricos e eletrônicos do 
Estado do Rio de Janeiro, no 
ato da venda, de adaptadores 
de tomadas sempre que os 
mesmos possuírem plugues 
de três pinos. Preliminar de 
incompetência rejeitada. Tese 
de inconstitucionalidade 
respaldada na violação aos 
artigos 72 e 214 da 
Constituição Estadual. No 
mérito, trata-se de norma que 
objetiva a defesa do direito do 
consumidor, mas que, ao 
contrário, acaba por levá-lo a 
manter padrão de tomada que 
comprovadamente lhe traz 
riscos à saúde e à vida, 
estimulando-o ao 
descumprimento da 
normatização técnica e da lei 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047C2F08F03187AAD0DBC99CAC63FA356E8AC503015A52


 

federal que a torna de uso 
obrigatório... 
 
Ofício nº 676/2019-SETOE-
SECIV 

 
Lei nº 5339, de 19 de 
dezembro de 2011, do 
Município do Rio de 
Janeiro 

 
0026571-52.2013.8.19.0000 
DES. GIZELDA LEITAO 
TEIXEIRA 
 
Vencidos os Desembargadores 
Nagib Slaibi Filho e Nildson 
Araújo da Cruz 

 
REPRESENTAÇÃO POR 
INCONSTITUCIONALIDADE em 
face da Lei nº. 5.339/2011 do 
Município do Rio de Janeiro.  
1. Trata-se de Representação 
por Inconstitucionalidade 
proposta pelo Prefeito do 
Município do Rio de Janeiro, 
com fulcro nos arts. 161, IV, 
alínea a) e 162 da Constituição 
do Estado do Rio de Janeiro, 
em face da Lei Municipal de nº. 
5.339/2011, a qual adicionou o 
§3º ao art. 1º da Lei Municipal 
nº. 1.869/92, para estender o 
benefício da meia-entrada aos 
estudantes de curso 
profissionalizante, técnico ou 
politécnico, devidamente 
matriculados em instituição de 
ensino localizada no 
Município. Argui-se, por esta 
representação, afronta aos 
arts. 5º; 9º, §1º e 112, §2º da 
Constituição deste Estado...  
 
Ofício nº 672/2019-SETOE-
SECIV 

 
Lei n. 1.835, de 21 de 
março de 1995, do 
Município de Itaguaí, 
que incluíra o 
parágrafo único do 
art. 2º da Lei n. 
1.133/1985, e 
Resoluções n. 
001/2002 e n. 004/2008 

 
0056888-91.2017.8.19.0000 
DES. MAURICIO CALDAS 
LOPES 
 
Vencido o Desembargador 
Nagib Slaibi Filho 

 
Representação por 
inconstitucionalidade.  
Lei Municipal 1.835/1995, que 
incluíra o parágrafo único do 
art. 2º da Lei n. 1.133/1985, e 
Resoluções n. 001/2002 e n. 
004/2008, editadas pela 
Câmara Municipal de Itaguaí e 
que dispõem sobre o sistema 
de concessão de diárias/ajuda 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EFE9E5279CCCDA4046D615BCC3A2E28AC5026210425A
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044DE07F85ABDC9583ABE889475D06AB48C5090E434C5E


 

de custo dos agentes políticos 
daquele Município... 
 
Ofício nº 662/2019-SETOE-
SECIV 

 
Lei Orgânica do 
Município de Angra 
dos Reis – Art. 6º 
Caput na EXPRESSÃO 
"NEM DE UTILIZAÇÃO 
GRATUITA POR 
TERCEIROS", ART. 
139, Art.140 §2º e Art. 
179 

 
0049214-28.2018.8.19.0000 
DES. KATYA MARIA DE 
PAULA MENEZES MONNERAT 

 
Representação por 
Inconstitucionalidade da 
expressão “nem de utilização 
gratuita por terceiros” do art. 
6º, assim como dos artigos 
139, 140, §2º e 179, todos da 
Lei Orgânica do Município de 
Angra dos Reis.  
Os bens públicos estão 
vinculados ao ente federativo 
por relações de domínio ou de 
serviço, como instrumentos 
necessários à realização de 
suas necessidades, nos 
termos do artigo 30, da 
Constituição da República, 
ficando sujeitos à 
administração do respectivo 
ente... 
 
Ofício nº 656/2019-SETOE-
SECIV 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0032487-91.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho  

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

 

Boletim SEDIF no 162                       Divulgado em 10/09/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Nota de Solidariedade do Sinterj 

 Tribunal de Justiça anuncia data dos exames médicos periódicos 

 Alterações Lei nº 7916 
 
NOTÍCIAS STF 

 Suspensa decisão que extinguiu a condenação do ex-deputado federal José Aleksandro 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BCD940838C1450C70DC9AF3EDFD56BFD86C50A2D6223
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B62A06D2CFEF1567F77E3263904783F5C50B0D155826
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-162-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6673122
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6673025
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6672295
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423013


 

 Plenário virtual julga mérito de ADIS contra leis estaduais sobre obrigações para 
concessionárias de serviços públicos 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Comércio ilegal de internet via rádio caracteriza desenvolvimento clandestino de atividade de 
telecomunicação 

 Negado recurso de irlandês acusado de vender ilegalmente ingressos dos Jogos Olímpicos 
do Rio 

 Impenhorabilidade não se aplica no caso de obrigação assumida com associação criada para 
terminar obra 

 Reformado acórdão que não reconheceu declaração sobre falta de peça obrigatória em 
agravo de instrumento 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Inspeções devem garantir melhor serviço para população, afirma corregedor 

 CNJ oferece curso inédito em perícias médicas 

 Primeira Infância: mais tempo para inscrever boa prática em concurso 

 Justiça Presente: integração com diferentes atores garante avanços no SEEU 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0127606-47.2016.8.19.0001 - Relª. Desª. Denise Nicoll Simões  
 

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

 

Boletim SEDIF no 161                       Divulgado em 09/09/2019 
 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 896, de 06/09/2019 

 Medida Provisória nº 895, de 06/09/2019  

 Decreto nº 10.014, de 06/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.515, de 05/09/2019  
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Bienal do Livro: Nota de Esclarecimento 

 Hospital Adão Pereira Nunes ganha centro de acolhimento para adolescentes, crianças e 
mulheres vítimas de violência doméstica 

 Mais de cem instituições assistenciais disputam recursos do fundo de penas pecuniárias 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF veda aumentos concedidos pelo Judiciário a servidores de Mogi-Guaçu (SP) com base 
no princípio da isonomia 

 STF suspende decisão que permitia apreensão de livros na Bienal do RJ 

 Suspensa a tramitação de processos que tratam da utilização da TR para correção do FGTS 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423035
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=423035
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Comercio-ilegal-de-internet-via-radio-caracteriza-desenvolvimento-clandestino-de-atividade-de-telecomunicacao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Comercio-ilegal-de-internet-via-radio-caracteriza-desenvolvimento-clandestino-de-atividade-de-telecomunicacao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-recurso-de-irlandes-acusado-de-vender-ilegalmente-ingressos-dos-Jogos-Olimpicos-do-Rio.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-recurso-de-irlandes-acusado-de-vender-ilegalmente-ingressos-dos-Jogos-Olimpicos-do-Rio.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Impenhorabilidade-nao-se-aplica-no-caso-de-obrigacao-assumida-com-associacao-criada-para-terminar-obra.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Impenhorabilidade-nao-se-aplica-no-caso-de-obrigacao-assumida-com-associacao-criada-para-terminar-obra.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Reformado-acordao-que-nao-reconheceu-declaracao-sobre-falta-de-peca-obrigatoria-em-agravo-de-instrumento.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Reformado-acordao-que-nao-reconheceu-declaracao-sobre-falta-de-peca-obrigatoria-em-agravo-de-instrumento.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89513-inspecoes-devem-garantir-melhor-servico-para-populacao-afirma-corregedor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89517-cnj-oferece-curso-inedito-em-pericias-medicas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89515-primeira-infancia-mais-tempo-para-inscrever-boa-pratica-em-concurso
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89514-justica-presente-integracao-com-diferentes-atores-garante-avancos-no-seeu
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040361E4B0BFF123079B0C6349B415427DC50B0B2A562C
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-161-2019.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv896.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv895.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10014.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/30f6bfa1c55ed9608325844900621976
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6669228
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6669324
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6669324
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6667353
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422972
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422972
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422875
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422844


 

 Regra da Lei do Mandado de Segurança sobre legitimidade para recurso não afasta atuação 
de advogado 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Prescrição da lei penal se aplica a infrações administrativas mesmo sem apuração criminal 
contra servidor 

 Embargos monitórios que geram dúvida sobre prova do débito afastam presunção em favor 
do credor 

 Quinta Turma nega recurso de advogado acusado de matar a mulher no Pará 

 Trabalho rural remoto exercido antes de 1991 pode ser computado para aposentadoria híbrida 
por idade 

 Sexta Turma decide que assédio sexual pode ser caracterizado entre professor e aluno 

 Lei Maria da Penha, 13 anos de amparo à vítima de violência doméstica 

 Pesquisa Pronta está de volta à página de jurisprudência do STJ 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Novos conselheiros assumem vagas da Justiça Federal no CNJ nesta terça 

 Saúde de magistrados e servidores: assédio moral pode ser gatilho para doenças 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0001841-08.1994.8.19.0011 - Relª. Desª. Claudia Telles - j. 03/09/2019 e p. 05/09/2019 
 

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

 

Boletim SEDIF no 160                       Divulgado em 06/09/2019 
 
COMUNICADO 

 Revista Jurídica - edição nº 19 
 “INOVAÇÕES RECURSAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: A Teoria dos 

Precedentes e a estabilização da jurisprudência”. 
 

 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.700 (ADI 2700/RJ) 
 Conforme determinado no processo SEI nº 2019-0611748, comunicamos a V. 

Decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no tocante a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 2.700, ajuizada pela PGR. contra a integralidade 
das Emendas Constitucionais Estaduais nos. 28/2002 (Modifica a redação do Artigo 
156 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro) e 37/2006 (Altera a Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro, adequando-a às modificações introduzidas na Constituição 
da República pela Emenda Constitucional nº 45, de 08/12/2004). 

 Íntegra da decisão 
 

NOTÍCIAS STJ 

 Ausência de prejuízo justifica absolvição de ex-prefeito acusado de dispensa indevida de 
licitação 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422834
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422834
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prescricao-da-lei-penal-se-aplica-a-infracoes-administrativas-mesmo-sem-apuracao-criminal-contra-servidor.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prescricao-da-lei-penal-se-aplica-a-infracoes-administrativas-mesmo-sem-apuracao-criminal-contra-servidor.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Embargos-monitorios-que-geram-duvida-sobre-prova-do-debito-afastam-presuncao-em-favor-do-credor.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Embargos-monitorios-que-geram-duvida-sobre-prova-do-debito-afastam-presuncao-em-favor-do-credor.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quinta-Turma-nega-recurso-de-advogado-acusado-de-matar-a-mulher-no-Para.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Trabalho-rural-remoto-exercido-antes-de-1991-pode-ser-computado-para-aposentadoria-hibrida-por-idade.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Trabalho-rural-remoto-exercido-antes-de-1991-pode-ser-computado-para-aposentadoria-hibrida-por-idade.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Sexta-Turma-decide-que-assedio-sexual-pode-ser-caracterizado-entre-professor-e-aluno.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Lei-Maria-da-Penha--13-anos-de-amparo-a-vitima-de-violencia-domestica.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Pesquisa-Pronta-esta-de-volta-a-pagina-de-jurisprudencia-do-STJ.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89512-novos-conselheiros-assumem-vagas-da-justica-federal-no-cnj-nesta-terca
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89510-saude-de-magistrados-e-servidores-assedio-moral-pode-ser-gatilho-para-doencas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000480729F67FED4F426D487762101F1CF70C50B0A1B1E48
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-160-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/5736540/6560405/REVISTAJURIDICA19.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/5736540/6560405/REVISTAJURIDICA19.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2040351
https://www3.tjrj.jus.br/sei/processo_acesso_externo_consulta.php?id_acesso_externo=2655&infra_hash=2a36661447c7550f8de03a908508eb6d
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=51&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2MxZWI3ZDE0YjY2Y2Q0MjUwMzI1NjUwMDAwNDlmNTQxL2Q5NzA0Yzg5ZWM4OWY5MDcwMzI1NmJhNzAwNGJjNzhjP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=51&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2MxZWI3ZDE0YjY2Y2Q0MjUwMzI1NjUwMDAwNDlmNTQxL2VjNzU0MDdjODRjMGYzZWE4MzI1NzE4MDAwNmNjOGVjP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadTexto.asp?id=4898632&ext=RTF
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ausencia-de-prejuizo-justifica-absolvicao-de-ex-prefeito-acusado-de-dispensa-indevida-de-licitacao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ausencia-de-prejuizo-justifica-absolvicao-de-ex-prefeito-acusado-de-dispensa-indevida-de-licitacao.aspx


 

 Loja que aceita cartão com senha sem exigir identificação não pode ser responsabilizada por 
uso indevido 

 Minas Gerais terá de pagar indenização de R$ 1 milhão por manter infratores do ECA em 
prisão comum 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Justiça Presente inicia missões para integrar bancos de dados biométricos 

 14º Semana Nacional de Conciliação: CNJ disponibiliza peças de divulgação 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0013782-45.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Cesar Cury  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.869, de 05/09/2019  

 Decreto Federal nº 10.004, de 05/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.504, de 30/08/2019  

 Lei Estadual nº 8.506, de 30/08/2019  

 Lei Estadual nº 8.508, de 04/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.511, de 04/09/2019  

 Lei Estadual nº 8.512, de 04/09/2019 
 

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

 

Boletim SEDIF no 159                       Divulgado em 05/09/2019 
 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 894, de 04/09/2019. 

 Decreto Federal nº 10.003, de 04/09/2019  

 Lei Estadual n° 8.503, de 30/08/2019  
 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro decide que não cabe à Justiça Federal do Paraná julgar ação penal contra Guido 
Mantega 

 Mantida prisão de empresário condenado por fraudes na contratação de seguros no 
Legislativo do ES 

 Arquivada interpelação judicial de senador Vanderlan Cardoso contra Jorge Kajuru 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Embargos monitórios que geram dúvida sobre prova do débito afastam presunção em favor 
do credor 

 Filha de vítimas de acidente aéreo de 1982 receberá R$ 1 milhão por danos morais 
 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Loja-que-aceita-cartao-com-senha-sem-exigir-identificacao-nao-pode-ser-responsabilizada-por-uso-indevido.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Loja-que-aceita-cartao-com-senha-sem-exigir-identificacao-nao-pode-ser-responsabilizada-por-uso-indevido.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Minas-Gerais-tera-de-pagar-indenizacao-de-R--1-milhao-por-manter-infratores-do-ECA-em-prisao-comum.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Minas-Gerais-tera-de-pagar-indenizacao-de-R--1-milhao-por-manter-infratores-do-ECA-em-prisao-comum.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89507-justica-presente-inicia-missoes-para-integrar-bancos-de-dados-biometricos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89503-14-semana-nacional-de-conciliacao-cnj-disponibiliza-pecas-de-divulgacao
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E7E273CF54601FEC8E2011D02619C9ECC50B0A484117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10004.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/35727dfb4a8cb6c68325846c007266ae
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/666269f357918f708325846c0072f81c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7d7c0c6ca0f46e4d8325846c00736fa3
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c0d5c5606ca9bd678325846c0074251e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/369abc4516d329278325846d005f49b6
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-159-2019.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv894.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10003.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/90cdc1a0595ece2c8325846c0071f895
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422577
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422577
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422568
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422568
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422616
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Embargos-monitorios-que-geram-duvida-sobre-prova-do-debito-afastam-presuncao-em-favor-do-credor.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Embargos-monitorios-que-geram-duvida-sobre-prova-do-debito-afastam-presuncao-em-favor-do-credor.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Filha-de-vitimas-de-acidente-aereo-de-1982-recebera-R--1-milhao-por-danos-morais.aspx


 

NOTÍCIAS CNJ 

 Justiça Presente expande Escritório Social a 12 UFs para apoiar egressos 

 Apoio técnico 24h a decisões sobre emergências médicas começa a funcionar 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0127685-07.2008.8.19.0001 - Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim  

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

 

Boletim SEDIF no 158                       Divulgado em 04/09/2019 
 
COMUNICADO 

 COMUNICADO de disponibilização do ementário nº 22 
 

NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ publica edital de concurso para juiz substituto 
 
NOTÍCIAS STF 

 Mantidas as prisões de condenados na Operação Lama Asfáltica em MS 

 2ª Turma mantém decisão que assegurou a condenado em segunda instância o direito de 
recorrer em liberdade 

 2ª Turma mantém condenação de envolvidos em esquema de superfaturamento no Detran-
RN 

 1ª Turma afasta nulidade de julgamento sem a presença de defensor devidamente intimado 

 Suspensa ordem de exoneração imediata de servidores comissionados de Osasco (SP) 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Motorista de aplicativo é trabalhador autônomo, e ação contra empresa compete à Justiça 
comum 

 Fundamentação não pode se limitar à transcrição de outra peça, reafirma Terceira Seção 

 Mandado de segurança não pode ser impetrado contra ato de gestão de concessionária de 
serviço público 

 Execução de dívida condominial pode incluir parcelas a vencer 

 Fundamentação não pode se limitar à transcrição de outra peça, reafirma Terceira Seção 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ estabelece fluxo padrão para suas resoluções 

 Priorização do primeiro grau avança nos tribunais brasileiros 

 Prazo para envio de dados do iGOVTIC-JUD/2019 termina no dia 16 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0327063-65.2013.8.19.0001 - Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres  
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89498-justica-presente-expande-escritorio-social-a-12-ufs-para-apoiar-egressos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89499-apoio-tecnico-24h-a-decisoes-sobre-emergencias-medicas-comeca-a-funcionar
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A775537112DB1A16EB3299734E0BAFC6C50B062C1B31
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-158-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000022&Version=1.1.4.1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6659809
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422468
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422472
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422472
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422465
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422465
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422454
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422470
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Motorista-de-aplicativo-e-trabalhador-autonomo--e-acao-contra-empresa-compete-a-Justica-comum.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Motorista-de-aplicativo-e-trabalhador-autonomo--e-acao-contra-empresa-compete-a-Justica-comum.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Fundamentacao-nao-pode-se-limitar-a-transcricao-de-outra-peca--reafirma-Terceira-Secao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mandado-de-seguranca-nao-pode-ser-impetrado-contra-ato-de-gestao-de-concessionaria-de-servico-publico.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mandado-de-seguranca-nao-pode-ser-impetrado-contra-ato-de-gestao-de-concessionaria-de-servico-publico.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Execucao-de-divida-condominial-pode-incluir-parcelas-a-vencer.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Fundamentacao-nao-pode-se-limitar-a-transcricao-de-outra-peca--reafirma-Terceira-Secao.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89492-cnj-estabelece-fluxo-padrao-para-suas-resolucoes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89493-priorizacao-do-primeiro-grau-avanca-nos-tribunais-brasileiros
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89491-prazo-para-envio-de-dados-do-igovtic-jud-2019-termina-no-dia-16
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BB3A9193930AF34DE6129753B736F9DCC50A38185B64


 

LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual n° 8.499, de 30/08/2019  

 Lei Estadual nº 8.500, de 30/08/2019  

 Lei Estadual nº 8.502, de 30/08/2019 

 Lei Estadual n° 8.503, de 30/08/2019  

 Lei Federal nº 13.868, de 03/09/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 157                       Divulgado em 03/09/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Mais de cem contribuintes negociam dívidas no primeiro dia de mutirão para quitação de 
dívidas com a Prefeitura de Petrópolis 

 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário virtual julga ADIs contra dispositivos de Constituições estaduais 

 Suspensa cobrança de contribuição negocial não autorizada por empregado da Caixa 

 Mantida decisão que determinou apreensão do passaporte de Ronaldinho Gaúcho 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Juiz não pode mudar rito de execução de alimentos escolhido pelo credor e poupar devedor 
da prisão 

 Mantida demissão de servidor que respondeu a PAD após consentir com quebra de sigilo 
bancário 

 Defensoria Pública arcará com multa aplicada a defensor por abandono do plenário do júri 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ e MJSP celebram acordo para compartilhar dados de Cadastro Nacional de Presos 

 Mediação em desapropriação por utilidade pública é avanço, diz CNJ 

 Judiciário homologou 4,4 milhões de acordos em 2018 

 Tribunal amplia Programa Delegado Conciliador 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0034462-26.2015.8.19.0204 - Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8493, de 30/08/2019  

 Lei Estadual nº 8.495, de 30/08/2019  

 Lei Estadual nº 8.497, de 30/08/2019  
 

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

 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4aa11ca828818e058325846a00643e18
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/9461990cfc9869088325846a00648fd9
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d0e706c07778ab0f8325846a00652906
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/30f6bfa1c55ed9608325844900621976
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13868.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-157-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6656802
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6656802
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422338
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422328
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422325
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Juiz-nao-pode-mudar-rito-de-execucao-de-alimentos-escolhido-pelo-credor-e-poupar-devedor-da-prisao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Juiz-nao-pode-mudar-rito-de-execucao-de-alimentos-escolhido-pelo-credor-e-poupar-devedor-da-prisao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-demissao-de-servidor-que-respondeu-a-PAD-apos-consentir-com-quebra-de-sigilo-bancario.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-demissao-de-servidor-que-respondeu-a-PAD-apos-consentir-com-quebra-de-sigilo-bancario.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Defensoria-Publica-arcara-com-multa-aplicada-a-defensor-por-abandono-do-plenario-do-juri.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89488-cnj-e-mjsp-celebram-acordo-para-compartilhar-dados-de-cadastro-nacional-de-presos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89480-mediacao-em-desapropriacao-por-utilidade-publica-e-avanco-diz-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89485-judiciario-homologou-4-4-milhoes-de-acordos-em-2018
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89486-tribunal-amplia-programa-delegado-conciliador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042560220105E3C0E6C7DA71E7B61C94FEC50B07293925
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/12dd3ed081d060ba8325846a0061ec29
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e76f6b643448c4ef8325846a006286a5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3ea4b01e590d2b638325846a00636b56


 

Boletim SEDIF no 156                     Divulgado em 02/09/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Três Rios: Judiciário participa de feirão para regularizar situação financeira de consumidores 
com 21 empresas 

 Decisão da 11ª Câmara Cível garante pensão à vítima de AVC 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro determina que Vara Criminal de Cuiabá (MT) envie ao STF inquérito contra deputada 
federal 

 STF reafirma ausência do direito de guardas municipais a aposentadoria especial por 
atividade de risco 

 Relator nega pedido de ex-vereador de Goiânia condenado por peculato que pretendia reduzir 
pena 

 Negada suspensão de indiciamento de ex-conselheiro do Carf investigado na Operação 
Zelotes 

 Ministro nega pedido de liminar da defesa de Lula em HC sobre suspeição dos procuradores 
das Lava-Jato 

 Plenário virtual analisa ADIs contra leis estaduais que tratam de servidores públicos 

 Mantida decisão do TCU que determinou a Fundação Assis Gurgacz devolução de valores de 
convênio 

 STF reafirma jurisprudência sobre índices de correção e juros de mora fixados por leis 
estaduais 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Mantida obrigação do Estado do Rio Grande do Sul de indenizar sobrevivente da Boate Kiss 

 Para Quarta Turma, cláusula de inalienabilidade não impede doação do bem em testamento 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Pesquisa sobre audiência de custódia reforça importância do instituto 

 Quase 85% dos processos ingressaram eletronicamente em 2018 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0117243-98.2016.8.19.0001 - Relª. Desª. Cristina Tereza Gaulia  

 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.997, de 30/08/2019 

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

 

Boletim SEDIF no 155                       Divulgado em 30/08/2019 
 
NOTÍCIAS STF 

http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-156-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6656206
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6656206
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6652408
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422313
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422313
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422257
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422257
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422217
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422217
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422209
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422209
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422100
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422100
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422099
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422085
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422085
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422196
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=422196
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-obrigacao-do-Estado-do-Rio-Grande-do-Sul-de-indenizar-sobrevivente-da-Boate-Kiss.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Quarta-Turma--clausula-de-inalienabilidade-nao-impede-doacao-do-bem-em-testamento.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89479-pesquisa-sobre-audiencia-de-custodia-reforca-importancia-do-instituto
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89478-quase-85-dos-processos-ingressaram-eletronicamente-em-2018
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043D4E767AA2CF142C061FD45D9C3EDBBAC50A5E1C353A
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9997.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-155-2019.pdf


 

 Ministro remete ao Plenário HC que discute ordem de alegações finais em ação penal com 
colaboradores 

 Relator garante à defesa em ação penal do Instituto Lula o direito de apresentar alegações 
após colaboradores 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Condenados na Operação Fidúcia não conseguem anular interceptações telefônicas 

 Negativa de cobertura da seguradora é marco inicial de prescrição para ação indenizatória 
por vícios de construção 

 Atentado do Riocentro: relator vota pela configuração de crime contra a humanidade 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Extrajudicial e adoção: destaques no 1º ano de gestão de Humberto Martins 

 Justiça Eleitoral amplia uso do PJe para zonas eleitorais 

 Painel da Corregedoria discute plataforma única e gerenciamento de dados 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0034147-86.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos  

 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.992, de 28/08/2019  

 Lei Estadual nº 8492, de 28/08/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 154                        Divulgado em 29/08/2019 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro remete ao Plenário HC que discute ordem de alegações finais em ação penal com 
colaboradores 

 Relator garante à defesa em ação penal do Instituto Lula o direito de apresentar alegações 
após colaboradores 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Condenados na Operação Fidúcia não conseguem anular interceptações telefônicas 

 Negativa de cobertura da seguradora é marco inicial de prescrição para ação indenizatória 
por vícios de construção 

 Atentado do Riocentro: relator vota pela configuração de crime contra a humanidade 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Extrajudicial e adoção: destaques no 1º ano de gestão de Humberto Martins 

 Justiça Eleitoral amplia uso do PJe para zonas eleitorais 

 Painel da Corregedoria discute plataforma única e gerenciamento de dados 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421947
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421947
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421946
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421946
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Condenados-na-Operacao-Fiducia-nao-conseguem-anular-interceptacoes-telefonicas.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negativa-de-cobertura-da-seguradora-e-marco-inicial-de-prescricao-para-acao-indenizatoria-por-vicios-de-construcao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negativa-de-cobertura-da-seguradora-e-marco-inicial-de-prescricao-para-acao-indenizatoria-por-vicios-de-construcao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Atentado-do-Riocentro-relator-vota-pela-configuracao-de-crime-contra-a-humanidade.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89470-extrajudicial-e-adocao-destaques-no-1-ano-de-gestao-de-humberto-martins
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89468-justica-eleitoral-amplia-uso-do-pje-para-zonas-eleitorais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89467-painel-da-corregedoria-discute-plataforma-unica-e-gerenciamento-de-dados
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F73579A096610FAA7AC431C395B8E613C50A643A3E2D
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9992.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/30f6bfa1c55ed9608325844900621976
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-154-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421947
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421947
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421946
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421946
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Condenados-na-Operacao-Fiducia-nao-conseguem-anular-interceptacoes-telefonicas.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negativa-de-cobertura-da-seguradora-e-marco-inicial-de-prescricao-para-acao-indenizatoria-por-vicios-de-construcao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negativa-de-cobertura-da-seguradora-e-marco-inicial-de-prescricao-para-acao-indenizatoria-por-vicios-de-construcao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Atentado-do-Riocentro-relator-vota-pela-configuracao-de-crime-contra-a-humanidade.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89470-extrajudicial-e-adocao-destaques-no-1-ano-de-gestao-de-humberto-martins
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89468-justica-eleitoral-amplia-uso-do-pje-para-zonas-eleitorais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89467-painel-da-corregedoria-discute-plataforma-unica-e-gerenciamento-de-dados


 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0034147-86.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos  

 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.992, de 28/08/2019  

 Lei Estadual nº 8.492, de 28/08/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 153      Divulgado em 28/08/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Criminal nº 11 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Adiado julgamento de casal acusado de ocultar corpo de menina em Barra do Piraí 

 Justiça utiliza Skype para ouvir advogado em recurso 
 
NOTÍCIAS STF 

 2ª Turma reconhece cerceamento de defesa e anula condenação de ex-presidente da 
Petrobras 

 
NOTÍCIAS STJ 

 É válida previsão de fiança em contrato de cessão de crédito que tem FIDC como cessionário 

 Antena de celular instalada em imóvel locado caracteriza fundo de comércio e autoriza uso 
de ação renovatória 

 Tese sobre juros em execução individual de sentença coletiva vale para complementação de 
ações de telefonia 

 Ex-vice-governador Benedito Domingos terá novo julgamento no caso Caixa de Pandora 
NOTÍCIAS CNJ 

 Membros do Pacto pela Infância alinham fluxo para denúncia de violência 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0012746-49.2015.8.19.0007 - Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos  

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

 

Boletim SEDIF no 152                       Divulgado em 27/08/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Barra do Piraí: mãe e namorado suspeitos de ocultar cadáver de menina irão a júri amanhã 
 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F73579A096610FAA7AC431C395B8E613C50A643A3E2D
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9992.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/30f6bfa1c55ed9608325844900621976
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-153-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000011&Version=1.1.4.1
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6644765
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6644750
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421829
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421829
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/E-valida-previsao-de-fianca-em-contrato-de-cessao-de-credito-que-tem-FIDC-como-cessionario.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Antena-de-celular-instalada-em-imovel-locado-caracteriza-fundo-de-comercio-e-autoriza-uso-de-acao-renovatoria.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Antena-de-celular-instalada-em-imovel-locado-caracteriza-fundo-de-comercio-e-autoriza-uso-de-acao-renovatoria.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Tese-sobre-juros-em-execucao-individual-de-sentenca-coletiva-vale-para-complementacao-de-acoes-de-telefonia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Tese-sobre-juros-em-execucao-individual-de-sentenca-coletiva-vale-para-complementacao-de-acoes-de-telefonia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ex-vice-governador-Benedito-Domingos-tera-novo-julgamento-no-caso-Caixa-de-Pandora.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89455-membros-do-pacto-pela-infancia-alinham-fluxo-para-denuncia-de-violencia
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000406B233151F95435B1927EDC08B70E3D0C50A6454640E
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-152-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6641739


 

NOTÍCIAS STF 

 Rejeitada ação que discute fixação de subteto remuneratório em São Paulo 

 Após explicações de Bolsonaro, relator extingue petição de presidente da OAB 

 2ª Turma do STF mantém prisão preventiva de João de Deus 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Primeira Seção modula suspensão de processos sobre juros compensatórios em 
desapropriação e autoriza julgamento parcial de mérito 

 Acusado de matar torcedor e fugir para a França vai continuar preso 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedor não reconhece infração disciplinar de juíza que faltou a depoimento 

 Dificuldade para mulher avançar na magistratura independe de região 

 Integrantes da rede precisam conhecer impacto mental da violência doméstica 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0040990-05.2017.8.19.0205 - Relª. Desª. Cristina Tereza Gaulia  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.867, de 08/08/2019  

 Lei Federal nº 13.866, de 26/08/2019  

 Decreto Federal nº 9.986, de 26/08/2019  

 Lei Estadual nº 8.486, de 23/08/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 151                     Divulgado em 26/08/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Pagamento de precatórios é agilizado pelo TJRJ 

 Ministro Fux é homenageado e passa a integrar a Galeria dos Conferencistas Eméritos da 
Emerj 

 
NOTÍCIAS STF 

 Mantida prisão preventiva de Geddel Vieira Lima 

 Mantida condenação de empresário investigado pela Operação Lava-Jato 

 Extintas ADIs contra pagamento de contribuição sindical por boleto 

 Cassada liminar que suspendia bloqueio de R$ 60 milhões da Companhia de Habitação do 
RJ 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que enquadra relação jurídica e 
versa sobre prescrição 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421726
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421719
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421677
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-modula-suspensao-de-processos-sobre-juros-compensatorios-em-desapropriacao-e-autoriza-julgamento-parcial-de-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-modula-suspensao-de-processos-sobre-juros-compensatorios-em-desapropriacao-e-autoriza-julgamento-parcial-de-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Acusado-de-matar-torcedor-e-fugir-para-a-Franca-vai-continuar-preso.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89450-corregedor-nao-reconhece-infracao-disciplinar-de-juiza-que-faltou-a-depoimento
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89447-dificuldade-para-mulher-avancar-na-magistratura-independe-de-regiao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89448-integrantes-da-rede-precisam-conhecer-impacto-mental-da-violencia-domestica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048F82660EAAF7B2240659D58F01C78F6FC50A5E1C462A
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13867.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13866.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9986.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a603e12b66f935538325846300613168
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-151-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6637829
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6638411
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6638411
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421616
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421603
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421568
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421498
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421498
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisao-interlocutoria-que-enquadra-relacao-juridica-e-versa-sobre-prescricao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisao-interlocutoria-que-enquadra-relacao-juridica-e-versa-sobre-prescricao.aspx


 

 Negado pedido do McDonald’s para cancelar registro da marca Mac D’Oro 

 Publicação traz entendimentos atualizados do STJ sobre a Lei de Drogas 

 Ministro aumenta indenização à família de rapaz morto após ser entregue por militares a 
traficantes no Rio 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Levantamento de dados sobre TI mobiliza Judiciário 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0037973-23.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Matos  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.985, de 23/08/2019 
 

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

 

Boletim SEDIF no 150                       Divulgado em 23/08/2019 
 
COMUNICADO 

 Antes da Lei 13.786, juros de mora em rescisão contratual imotivada requerida por comprador 
contam do trânsito em julgado 

 Veja a notícia no site 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro remete inquérito contra Geddel e Lúcio Vieira Lima para Justiça Federal do DF 

 Mantida execução da pena de ex-vereador com condenação confirmada pelo STJ 

 Ministro autoriza compartilhamento de informações com TCU em processo sobre 
investigações contra Glenn Greenwald 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Oposição de embargos não prejudica recurso contra decisão que incluiu parte no polo passivo 
da execução 

 Ex-superintendente da polícia acusado de negociar acordos com criminosos no MA 
permanecerá preso 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ volta a discutir política de gestão documental do Judiciário 

 Convênio garante passagem de ônibus a preso que ganhar a liberdade 

 Comitê Nacional de TIC analisa atualização da Resolução nº 182/2013 

 Tribunais podem efetuar depósitos judiciais em instituições privadas 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0006816-32.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Mauro Dickstein  

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-pedido-do-McDonald’s-para-cancelar-registro-da-marca-Mac-D’Oro.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Publicacao-traz-entendimentos-atualizados-do-STJ-sobre-a-Lei-de-Drogas.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-aumenta-indenizacao-a-familia-de-rapaz-morto-apos-ser-entregue-por-militares-a-traficantes-no-Rio.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-aumenta-indenizacao-a-familia-de-rapaz-morto-apos-ser-entregue-por-militares-a-traficantes-no-Rio.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89442-levantamento-de-dados-sobre-ti-mobiliza-judiciario
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043407FE3453FE5573C50C83DFE1DC936FC50A640C300A
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9985.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-150-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Antes-da-Lei-13-786--juros-de-mora-em-rescisao-contratual-imotivada-requerida-por-comprador-contam-do-transito-em-julgado.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Antes-da-Lei-13-786--juros-de-mora-em-rescisao-contratual-imotivada-requerida-por-comprador-contam-do-transito-em-julgado.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Antes-da-Lei-13-786--juros-de-mora-em-rescisao-contratual-imotivada-requerida-por-comprador-contam-do-transito-em-julgado.aspx
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421453
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421320
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421272
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421272
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Oposicao-de-embargos-nao-prejudica-recurso-contra-decisao-que-incluiu-parte-no-polo-passivo-da-execucao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Oposicao-de-embargos-nao-prejudica-recurso-contra-decisao-que-incluiu-parte-no-polo-passivo-da-execucao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ex-superintendente-da-policia-acusado-de-negociar-acordos-com-criminosos-no-MA-permanecera-preso.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ex-superintendente-da-policia-acusado-de-negociar-acordos-com-criminosos-no-MA-permanecera-preso.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89422-cnj-volta-a-discutir-politica-de-gestao-documental-do-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89421-convenio-garante-passagem-de-onibus-a-preso-que-ganhar-a-liberdade
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89420-comite-nacional-de-tic-analisa-atualizacao-da-resolucao-n-182-2013
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89412-tribunais-podem-efetuar-depositos-judiciais-em-instituicoes-privadas
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-150-2019.pdf


 

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

 

Boletim SEDIF no 149                       Divulgado em 22/08/2019 
 
COMUNICADO 

 Plenário modula efeitos de decisão sobre complementação de aposentadoria 

 Veja a notícia no site 
 
NOTÍCIAS STF 

 Supremo invalida lei de Alagoas que obriga Detran a comunicar vencimento de CNH 

 STF mantém lei do Amazonas que veda cobrança e vendas por telefone fora do horário 
comercial 

 Ministro indefere liminar contra proibição à exportação de amianto pelo Porto de Santos (SP) 

 STF retoma julgamento de ações contra Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Cabe agravo de instrumento contra decisão sobre intervenção de terceiros que altera 
competência 

 No mercado a termo, corretora não é obrigada a notificar investidor sobre venda de ativos 
para minimizar prejuízos 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0152256-08.2009.8.19.0001 - Rel. Des. Carlos Eduardo da Fonseca Passos  

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

 

Boletim SEDIF no 148                     Divulgado em 21/08/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 21 

 Ementário de Jurisprudência Turmas Recursais nº 07 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Deape promove palestra sobre violência doméstica em escola 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Celso de Mello indefere HC em defesa de Maurício Norambuena 

 Negado HC a fazendeiro condenado por assassinato de bailarino em Montes Claros (MG) 

 1ª Turma cassa decisão que havia revogado prisão do ex-deputado Eduardo Cunha 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Dano moral reflexo é possível mesmo quando a vítima do evento danoso sobrevive 

http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-149-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421178
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421178
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421176
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421158
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421158
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421138
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421097
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisao-sobre-intervencao-de-terceiros-que-altera-competencia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisao-sobre-intervencao-de-terceiros-que-altera-competencia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/No-mercado-a-termo--corretora-nao-e-obrigada-a-notificar-investidor-sobre-venda-de-ativos-para-minimizar-prejuizos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/No-mercado-a-termo--corretora-nao-e-obrigada-a-notificar-investidor-sobre-venda-de-ativos-para-minimizar-prejuizos.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BEF84D85A04648CBD7A7EA2F0BFB0517C50A64043E32
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-148-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000021&Version=1.1.4.1
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2019000007&Version=1.1.4.1
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6626693
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=421022
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420970
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420953
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Dano-moral-reflexo-e-possivel-mesmo-quando-a-vitima-do-evento-danoso-sobrevive.aspx


 

 Para Terceira Turma, é válida cláusula de perda total de valores pagos proposta pelo próprio 
comprador 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ aprova consolidação das normas de segurança institucional do Judiciário 

 Pacto visa desjudicializar previdência social 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0013276-35.2019.8.19.0000 - Relª. Desª. Maria da Gloria Oliveira Bandeira de Mello 
 

 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.981, de 20/08/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 147                       Divulgado em 20/08/2019 
 
COMUNICADO 

 INSS só paga porte de remessa e retorno nos recursos da Justiça estadual se for vencido na 
demanda 

 Veja a notícia no site 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJ do Rio inicia treinamento do projeto Mãos EmPENHAdas no Senac RJ 
 
NOTÍCIAS STF 

 Suspenso acórdão do TCU que impunha multa a parecerista por licitação considerada 
irregular 

 Ministro remete à Justiça Federal de Rondônia ação penal contra Ivo Cassol 

 Ministro suspende processos de desapropriação por alegada violação a decisão do STF 

 Governador do RJ questiona lei federal que impede estados de editarem lei sobre 
aposentadoria especial de servidores 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Prazo para impugnar valor da execução só começa a contar após a garantia do juízo 

 STJ deixa de receber processos fora do padrão estabelecido pelo CNJ em 1º de outubro 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Para corregedor, inspeções garantem serviço cada vez melhor ao jurisdicionado 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0066584-88.2016.8.19.0000 - Relª. Desª. Teresa de Andrade  

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Terceira-Turma--clausula-de-perda-total-de-valores-pagos-proposta-pelo-proprio-comprador-e-valida.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Terceira-Turma--clausula-de-perda-total-de-valores-pagos-proposta-pelo-proprio-comprador-e-valida.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89407-cnj-aprova-consolidacao-das-normas-de-seguranca-institucional-do-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89406-pacto-visa-desjudicializar-previdencia-social
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EB90F6BCEFACC8494E0C77A02A34F5ABC50A604D5C5D
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9981.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-147-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/INSS-so-paga-porte-de-remessa-e-retorno-nos-recursos-da-Justica-estadual-se-for-vencido-na-demanda.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/INSS-so-paga-porte-de-remessa-e-retorno-nos-recursos-da-Justica-estadual-se-for-vencido-na-demanda.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/INSS-so-paga-porte-de-remessa-e-retorno-nos-recursos-da-Justica-estadual-se-for-vencido-na-demanda.aspx
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6627209
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420801
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420801
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420778
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420758
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420746
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420746
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prazo-para-impugnar-valor-da-execucao-so-comeca-a-contar-apos-a-garantia-do-juizo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-deixa-de-receber-processos-fora-do-padrao-estabelecido-pelo-CNJ-em-1o-de-outubro.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89401-para-corregedor-inspecoes-garantem-servico-cada-vez-melhor-ao-jurisdicionado
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-147-2019.pdf


 

 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 893, de 19/08/2019  
 

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

Boletim SEDIF no 146                       Divulgado em 19/08/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Barra recebe o Projeto Violeta 
 
NOTÍCIAS STF 

 Determinado arquivamento de pedido de investigação contra ministro Sérgio Moro 

 Ação penal contra senador Cid Gomes é devolvida à Justiça Eleitoral do Ceará 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Inviabilidade de analisar excesso na execução impede concessão de habeas corpus a pai 
preso por dever alimentos 

 Quinta Turma autoriza réu preso a usar suas próprias roupas no tribunal do júri 

 Não é cabível ação anulatória para discutir prova nova ou erro de fato em sentença transitada 
em julgado 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Pedidos urgentes de remédios à Justiça passarão por análise de médicos 

 Justiça pela Paz em Casa: tribunais fazem ações educacionais sobre violência 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0010517-19.2015.8.19.0007 - Rel. Des. Cláudio Brandão de Oliveira  

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

 

Boletim SEDIF no 145                       Divulgado em 16/08/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça determina nova inspeção na Avenida Niemeyer 

 Convênio garante passagem de ônibus para preso que ganhar a liberdade voltar para casa 

 Perda de dentes: lesão corporal de natureza grave ou gravíssima? 

 Crimes Contra a Fauna 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF afasta aplicação de causa de aumento da pena revogada pela Lei de Crimes Sexuais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv893.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-146-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6616688
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420606
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420579
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Inviabilidade-de-analisar-excesso-na-execucao-impede-concessao-de-habeas-corpus-a-pai-preso-por-dever-alimentos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Inviabilidade-de-analisar-excesso-na-execucao-impede-concessao-de-habeas-corpus-a-pai-preso-por-dever-alimentos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Quinta-Turma-autoriza-reu-preso-a-usar-suas-proprias-roupas-no-tribunal-do-juri.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Nao-e-cabivel-acao-anulatoria-para-discutir-prova-nova-ou-erro-de-fato-em-sentenca-transitada-em-julgado.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Nao-e-cabivel-acao-anulatoria-para-discutir-prova-nova-ou-erro-de-fato-em-sentenca-transitada-em-julgado.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89398-pedidos-urgentes-de-remedios-a-justica-passarao-por-analise-de-medicos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89397-justica-pela-paz-em-casa-tribunais-fazem-acoes-educacionais-sobre-violencia
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EEA7F34D234CDEB223785B3722C6E09EC50A5E013D2C
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-145-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6614342
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6612410
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5736540/6615952
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5736540/6605898
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420396


 

 Suspenso julgamento sobre possibilidade de considerar penas extintas como maus 
antecedentes 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Primeira Turma reafirma que não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade 
solidária 

 Adesão voluntária à arbitragem impede consumidor de buscar Judiciário para resolver conflito 
em contrato de adesão 

NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedoria nacional padroniza procedimentos para alteração de nome de genitor 

 Filiação socioafetiva em cartórios será para pessoas com mais de 12 anos 

 Justiça faz mutirões de conciliação para cumprir acordo dos planos econômicos 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Inconstitucionalidades Indicadas. 
 Arguição de Inconstitucionalidade: 0008267-25.2017.8.19.0045 
 Legislação: Lei Municipal de Resende nº 3292/2017 – Artigos 11 e 12 

o Ementa:Arguição de inconstitucionalidade. Lei municipal que proibe a 
acumulação de funções de motorista e cobrador nos transportes coletivos. 
Regra de organização do serviço público de interesse local. Precedentes do 
stf. Arguição rejeitada. 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0416322-08.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho  

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

 

Boletim SEDIF no 144                       Divulgado em 15/08/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Convênio garante passagem de ônibus para preso que ganhar a liberdade voltar para casa 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF invalida norma da Constituição do Piauí sobre subsídio vitalício pago a ex-governadores 

 Plenário declara inconstitucionalidade de lei municipal que autorizava concessão de rádio 
comunitária 

 Supremo mantém lei sobre pagamento de gratificação a servidores da Assembleia Legislativa 
de Alagoas 

 Danos causados a terceiros por agente público no exercício da função são de 
responsabilidade do Estado 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Titular de cartório de registro de imóveis não é responsável por atos lesivos praticados por 
antecessor 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420395
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420395
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Turma-reafirma-que-nao-ha-litisconsorcio-necessario-nos-casos-de-responsabilidade-solidaria.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Turma-reafirma-que-nao-ha-litisconsorcio-necessario-nos-casos-de-responsabilidade-solidaria.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Adesao-voluntaria-a-arbitragem-impede-consumidor-de-buscar-Judiciario-para-resolver-conflito-em-contrato-de-adesao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Adesao-voluntaria-a-arbitragem-impede-consumidor-de-buscar-Judiciario-para-resolver-conflito-em-contrato-de-adesao.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89394-corregedoria-nacional-padroniza-procedimentos-para-alteracao-de-nome-de-genitor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89392-filiacao-socioafetiva-em-cartorios-sera-para-pessoas-com-mais-de-12-anos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89388-justica-faz-mutiroes-de-conciliacao-para-cumprir-acordo-dos-planos-economicos
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6118881/inconstitucionalidade-2019.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D6A121AFE956A3B4105D0509F716E45BC50A5F2E3B4E
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-144-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6612410
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420253
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420251
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420251
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420250
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420250
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420242
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420242
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Titular-de-cartorio-de-registro-de-imoveis-nao-e-responsavel-por-atos-lesivos-praticados-por-antecessor.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Titular-de-cartorio-de-registro-de-imoveis-nao-e-responsavel-por-atos-lesivos-praticados-por-antecessor.aspx


 

 Depósito voluntário feito por empresa antes da liquidação extrajudicial não pode ser levantado 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento: visão integral sobre a infância 

 Judiciário brasileiro evolui na elaboração de indicadores da Agenda 2030 

 União e autarquias adotam novos modelos de cobrança da dívida ativa 
 
 
JULGADOS INDICADOS 

 2212091-56.2011.8.19.0021 - Rel. Des. Werson Rêgo  

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

 

Boletim SEDIF no 143                       Divulgado em 14/08/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 20 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça muda data de início de cumprimento da pena de Sérgio Cabral 

 Expansão da Central de Custódia de Benfica 
 
NOTÍCIAS STF 

 Relator vota pelo recebimento de denúncia contra ministro do TCU acusado de tráfico de 
influência 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Arrematante de imóvel é responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Conselhos profissionais estão entre os maiores litigantes na execução fiscal 

 Acordo entre CNJ e Arpen emitirá documentação gratuita a presos 

 Tribunais se mobilizam para efetivar acordo dos planos econômicos 

 Judiciário avança no combate à violência contra a mulher, revela pesquisa 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0431299-63.2016.8.19.0001 - Relª. Desª. Sirley Abreu Biondi  

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

 

Boletim SEDIF no 142                       Divulgado em 13/08/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Deposito-voluntario-feito-por-empresa-antes-da-liquidacao-extrajudicial-nao-pode-ser-levantado.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89387-sistema-nacional-de-adocao-e-acolhimento-visao-integral-sobre-a-infancia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89381-judiciario-brasileiro-evolui-na-elaboracao-de-indicadores-da-agenda-2030
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89379-uniao-e-autarquias-adotam-novos-modelos-de-cobranca-da-divida-ativa
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CA6060B0639E76FE4CC70BFF2F83E4D6C50A5F145563
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-143-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000020&Version=1.1.4.1
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6608082
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6608763
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420047
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=420047
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Arrematante-de-imovel-e-responsavel-pelo-pagamento-das-despesas-condominiais-vencidas.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89378-conselhos-profissionais-estao-entre-os-maiores-litigantes-na-execucao-fiscal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89377-acordo-entre-cnj-e-arpen-emitira-documentacao-gratuita-a-presos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89372-tribunais-se-mobilizam-para-efetivar-acordo-dos-planos-economicos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89373-judiciario-avanca-no-combate-a-violencia-contra-a-mulher-revela-pesquisa
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B2A4ED8D867CAAB155680983BC481310C50A5D0A0736
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-142-2019.pdf


 

 Ampliação das instalações inicia novo modelo de custódia na Central de Benfica 

 Ministro Luiz Fux apresenta panorama do Processo Civil em livros lançados no TJ do Rio 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro aplica jurisprudência para assegurar a investigado o direito de não comparecer a CPI 

 Suspensa decisão do TJ-PR que determinava pagamento imediato de vantagem a servidora 
pública 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Governo do Rio, MPRJ e Defensoria Pública participam de audiência no STJ para acordo 
sobre TAC do Degase 

 Ministro rejeita recurso do MPRS por se tratar de questão inútil ao processo 

 Relatora nega seguimento a habeas corpus de Beto Richa em processo por fraude a licitação 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ fará audiência pública antes de regulamentar gestão de dados processuais 

 Justiça Presente debate nova agenda penal em evento sobre segurança pública 

 Judiciário deve dialogar para incluir políticas penais nos PPAs 

 Rede Protetiva busca melhorar iniciativas para a prevenção ao feminicídio 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0016888-43.2013.8.19.0209 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 

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

 

Boletim SEDIF no 141                       Divulgado em 12/08/2019 
 
COMUNICADO 

 Primeira Seção vai fixar o termo inicial de auxílio-acidente decorrente da cessação de auxílio-
doença 

 Veja a notícia no site 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ lança projeto Mãos EmPENHAdas contra violência doméstica em parceria com Sesc e 
Senac 

 Ausência de habilitação para dirigir, por si só, pode configurar-se em imperícia ou 
imprudência? 

 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro nega trâmite a ação que pedia suspensão de decisão sobre compartilhamento de 
dados 

 Rejeitado trâmite de ADI contra restrição ao exercício da advocacia por servidores do Poder 
Judiciário 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6608763
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6606224
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=419830
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=419828
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=419828
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Governo-do-Rio--MPRJ-e-Defensoria-Publica-participam-de-audiencia-no-STJ-para-acordo-sobre-TAC-do-Degase.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Governo-do-Rio--MPRJ-e-Defensoria-Publica-participam-de-audiencia-no-STJ-para-acordo-sobre-TAC-do-Degase.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-rejeita-recurso-do-MPRS-por-se-tratar-de-questao-inutil-ao-processo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Relatora-nega-seguimento-a-habeas-corpus-de-Beto-Richa-em-processo-por-fraude-a-licitacao.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89369-cnj-fara-audiencia-publica-antes-de-regulamentar-gestao-de-dados-processuais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89370-justica-presente-debate-nova-agenda-penal-em-evento-sobre-seguranca-publica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89367-judiciario-deve-dialogar-com-executivo-para-incluir-politicas-penais-nos-ppas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89366-rede-protetiva-busca-melhorar-iniciativas-para-a-prevencao-ao-feminicidio
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A8FF2A067146005D9F49D1E49497BEB4C50A4B631811
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-141-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-vai-fixar-o-termo-inicial-de-auxilio-acidente-decorrente-da-cessacao-de-auxilio-doenca.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-vai-fixar-o-termo-inicial-de-auxilio-acidente-decorrente-da-cessacao-de-auxilio-doenca.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-vai-fixar-o-termo-inicial-de-auxilio-acidente-decorrente-da-cessacao-de-auxilio-doenca.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6604819
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6604819
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5736540/6591885
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5736540/6591885
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=419497
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=419497
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=419496
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=419496


 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Regras do CDC não podem ser usadas para afastar cláusula compromissória que prevê 
arbitragem 

 Advogados encontram na jurisprudência do STJ a garantia da observância de suas 
prerrogativas 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Justiça protagoniza homologação de acordos dos planos econômicos 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0020162-51.2018.8.19.0205 - Rel. Des. Caetano E. da Fonseca Costa  

 
LEGISLAÇÃO 

 Mensagem de Veto Total nº 346, de 09/08/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 140                       Divulgado em 09/08/2019 
 
COMUNICADO 

 Prazo prescricional para desapropriação indireta é tema de repetitivo 

 Veja a notícia no site 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Supervia vai pagar meio milhão de reais mensais caso descumpra prazo para reformar 
estação de Belford Roxo 

 Vara Cível de São Gonçalo realiza mutirão para julgamento de ações de seguro DPVAT 
 
NOTÍCIAS STF 

 Supremo julga improcedente ação que pedia recolhimento de crianças em situação de rua 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Incorporadoras são responsáveis por obrigações da Telebrás contraídas antes da privatização 

 Clube de turismo pode estabelecer prazo para utilização de diárias 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 TJRJ tem apoio do CNJ para solucionar violações em presídio Plácido de Sá 

 Formulário de risco é compromisso com a prevenção da violência doméstica 

 Jornada Maria da Penha: integração para prevenir, proteger e educar 
 
JULGADOS INDICADOS 
 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Regras-do-CDC-nao-podem-ser-usadas-para-afastar-clausula-compromissoria-que-preve-arbitragem.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Regras-do-CDC-nao-podem-ser-usadas-para-afastar-clausula-compromissoria-que-preve-arbitragem.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Advogados-encontram-na-jurisprudencia-do-STJ-a-garantia-da-observancia-de-suas-prerrogativas.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Advogados-encontram-na-jurisprudencia-do-STJ-a-garantia-da-observancia-de-suas-prerrogativas.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89333-justica-protagoniza-homologacao-de-acordos-dos-planos-economicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048423122EEF57061C6B36486276F5A1C6C50A561C3715
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VET/VET-346.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-140-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prazo-prescricional-para-desapropriacao-indireta-e-tema-de-repetitivo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prazo-prescricional-para-desapropriacao-indireta-e-tema-de-repetitivo.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6599783
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6599783
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6598294
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=419324
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Incorporadoras-sao-responsaveis-por-obrigacoes-da-Telebras-contraidas-antes-da-privatizacao-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Clube-de-turismo-pode-estabelecer-prazo-para-utilizacao-de-diarias.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89362-tjrj-tem-apoio-do-cnj-para-solucionar-violacoes-em-presidio-placido-de-sa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89361-formulario-de-risco-e-compromisso-com-a-prevencao-da-violencia-domestica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89358-jornada-integracao-para-prevenir-violencia-domestica-proteger-mulher-e-educar-sociedade


 

 0011066-45.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.865, de 08/08/2019  

 Lei Federal nº 13.863, de 08/08/2019  

 Decreto Federal nº 9.960, de 08/08/2019  

 Decreto Federal nº 9.959, de 08/08/2019  

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

 
 
 

Boletim SEDIF no 139                       Divulgado em 08/08/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Livro “Lei Maria da Penha na Prática” é lançado no Antigo Palácio da Justiça 

 Dívida Ativa: TJ assina convênio com onze municípios para agilizar cobrança 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Gilmar Mendes garante sigilo da fonte a jornalista Glenn Greenwald 

 STF acolhe pedido da defesa do ex-presidente Lula para não ser transferido para São Paulo 

 Ministro suspende prisão preventiva do deputado José Valdevan até julgamento de recurso 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Prazo prescricional para desapropriação indireta é tema de repetitivo 

 Coabitação por duas semanas não significa estabilidade capaz de caracterizar união estável 

 Ministro determina nomeação imediata de candidato com deficiência em vaga no TRF1 

 Corte Especial recebe queixa-crime de calúnia apresentada pela família de Marielle Franco 
contra desembargadora do TJRJ 

 Flávio Bolsonaro tem negado seguimento a recurso que buscava indenização pelo 
cancelamento de inscrição na OAB 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Plataforma de Comunicações Processuais é disponibilizada para tribunais 

 Experiência do RJ em biometria contribuirá com ações do Justiça Presente 

 Para CNJ, presença de advogados em solução consensual não é obrigatória 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Sentenças Selecionadas 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0039642-53.2016.8.19.0021 - Rel. Des. Antonio Carlos Arrábida Paes  

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047EF5ACF1F9F57F181A1812D1FE6E7E1FC50A5A29411A
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13865.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13863.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9960.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9959.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-139-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6595482
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6595337
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=419222
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=419169
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=419178
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Prazo-prescricional-para-desapropriacao-indireta-e-tema-de-repetitivo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Coabitacao-por-duas-semanas-nao-significa-estabilidade-capaz-de-caracterizar-uniao-estavel.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-determina-nomeacao-imediata-de-candidato-com-deficiencia-em-vaga-no-TRF1.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Corte-Especial-recebe-queixa-crime-de-calunia-apresentada-pela-familia-de-Marielle-Franco-contra-desembargadora-do-TJRJ.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Corte-Especial-recebe-queixa-crime-de-calunia-apresentada-pela-familia-de-Marielle-Franco-contra-desembargadora-do-TJRJ.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Flavio-Bolsonaro-tem-negado-seguimento-a-recurso-que-buscava-indenizacao-pelo-cancelamento-de-inscricao-na-OAB.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Flavio-Bolsonaro-tem-negado-seguimento-a-recurso-que-buscava-indenizacao-pelo-cancelamento-de-inscricao-na-OAB.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89356-plataforma-de-comunicacoes-processuais-e-disponibilizada-para-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89353-experiencia-do-rj-em-biometria-contribuira-com-acoes-do-justica-presente
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89350-para-cnj-presenca-de-advogados-em-solucao-consensual-nao-e-obrigatoria
http://www4.tjrj.jus.br/PortalConhecimento/consulta/#!/PesquisaSentenca
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-139-2019.pdf


 

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

 

Boletim SEDIF no 138                       Divulgado em 07/08/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 19 
. 

NOTÍCIAS TJRJ 

 Convênio do TJRJ com municípios vai beneficiar a população 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF decide que estabilidade do ADCT não alcança funcionários de fundações públicas de 
direito privado 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Ministro classifica como “aventura processual” habeas corpus que alega excesso de prazo em 
prisão flagrante recente 

 Benefícios associativos concedidos a ex-cônjuges devem ser estendidos a ex-companheiros 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Plenário aprova resolução sobre Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0235381-87.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Caetano E. da Fonseca Costa  
 

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

 

Boletim SEDIF no 137                       Divulgado em 06/08/2019 
 
COMUNICADO 

 Plataforma de Comunicações Processuais será lançada pelo CNJ nesta quarta 

 Essa plataforma será responsável por gerenciar a comunicação oficial de atos 
processuais por meio eletrônico no âmbito do Poder Judiciário. O projeto está dividido 
em três módulos: a Plataforma Nacional de Editais, o Diário de Justiça Eletrônico 
Nacional e o Domicílio eletrônico para fins de citação. 

 Clique aqui e leia a íntegra do AVISO TJ nº 64/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Júri condena Toni Angelo a 80 anos de reclusão 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Celso de Mello revoga medidas cautelares e restabelece prisão preventiva do 
deputado José Valdevan (PSC-SE) 

http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-138-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000019&Version=1.1.4.1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6589216
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418876
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418876
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-classifica-como-aventura-processual-habeas-corpus-que-alega-excesso-de-prazo-em-prisao-flagrante-recente.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministro-classifica-como-aventura-processual-habeas-corpus-que-alega-excesso-de-prazo-em-prisao-flagrante-recente.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Beneficios-associativos-concedidos-a-ex-conjuges-devem-ser-estendidos-a-ex-companheiros-.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89349-plenario-aprova-resolucao-sobre-sistema-nacional-de-adocao-e-acolhimento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000454497CE717E3A22C3518D5D779F3D942C50A41071F4E
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-137-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217729&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6588792
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418560
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418560


 

 Ministro anula condenação baseada apenas em reconhecimento fotográfico do acusado na 
fase de inquérito 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Caso Daniel: com anuência do MP, Sexta Turma substitui prisão de Allana Brittes por medidas 
cautelares 

 Primeira Turma nega extensão da imunidade tributária para ocupante de imóvel público 

 Pagamento em dobro por cobrança indevida deve ser corrigido desde ajuizamento da ação 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Grupo estuda mudanças legislativas no rito processual do Tribunal do Júri 

 Força-tarefa do SEEU atua em rede para implantar processos pelo país 

 CNJ recebe contribuições para aprimorar sistemas estatísticos da Justiça 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0044378-81.2013.8.19.0066 - Relª. Desª. Maria Helena Pinto Machado  

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

 

Boletim SEDIF no 136                       Divulgado em 05/08/2019 
 
COMUNICADO 

 Primeira Seção definirá se aposentadoria que não computou direito vale como negativa 
expressa para fins de prescrição 

 Veja a notícia no site 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Rio ganha mais um instrumento de combate à violência doméstica: a Patrulha Maria da Penha 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Pela violência dos crimes, substituição de prisão preventiva por domiciliar é negada a mãe de 
menor de 12 anos 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0134197-54.2018.8.19.0001 - Rel. Des. João Ziraldo Maia  

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

 

Boletim SEDIF no 135      Divulgado em 02/08/2019 
 
COMUNICADO 

 Comunicamos que foi publicado, nesta data, o Enunciado 05 do NUPECOF, nos seguintes 

termos: 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418535
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418535
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http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Pagamento-em-dobro-por-cobranca-indevida-deve-ser-corrigido-desde-ajuizamento-da-acao.aspx
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http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89340-cnj-recebe-contribuicoes-para-aprimorar-sistemas-estatisticos-da-justica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044C5705732EF03A11E69CE380E7D3E8C0C50A56145747
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-136-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-definira-se-aposentadoria-que-nao-computou-direito-vale-como-negativa-expressa-para-fins-de-prescricao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-definira-se-aposentadoria-que-nao-computou-direito-vale-como-negativa-expressa-para-fins-de-prescricao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-definira-se-aposentadoria-que-nao-computou-direito-vale-como-negativa-expressa-para-fins-de-prescricao.aspx
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6587148
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Pela-violencia-dos-crimes--substituicao-de-prisao-preventiva-por-domiciliar-e-negada-a-mae-de-menor-de-12-anos.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Pela-violencia-dos-crimes--substituicao-de-prisao-preventiva-por-domiciliar-e-negada-a-mae-de-menor-de-12-anos.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E4059652D3C42A27877D10820B70586FC50A2A535956
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-135-2019.pdf


 

 ENUNCIADO 05 
o 1 - Fraude: Compra e venda pela Internet. Emissão de boleto bancário. 

Falsificação de autenticação mecânica de pagamento. Proposituras de ações 
reparatórias em face de empresa de varejo e prestadores de serviço, com pedidos 
de restituição do valor e de reparação do dano moral. Fraudes detectadas pela 
Terceira Turma Recursal Cível, Regionais da Barra da Tijuca e Copacabana, 
Comarcas de São Gonçalo e Duque de Caxias. 

o 2 - Modo de atuação: autor realiza supostas compras pela internet em valores 
elevados, emitindo o boleto de pagamento. Aguarda o prazo de entrega e realiza, 
em algumas situações, contato com o SAC informando a ausência de entrega do 
bem ou serviço. Em seguida ingressa com demanda judicial, juntando como prova 
o boleto com autenticação bancária fraudada e alegando ausência de entrega do 
produto. Pede a restituição do valor e reparação dos danos morais. 

o 3 - Recomendação: Constatados os indícios da fraude, recomenda-se a 
expedição de ofício à instituição bancária responsável pelo suposto recebimento 
do pagamento e suspensão do processo, com comunicação imediata a esta 
Comissão, relacionando número do processo, partes e advogados envolvidos. 
Com a resposta da instituição bancária, extrair peças ao Ministério Público e ofício 
à OAB e comunicação a NUPECOF, com condenação das penas de litigante de 
má fé. Recomenda-se, por fim, que os réus, vitimados pela fraude, reúnam o 
máximo de informações que deem suporte à identificação da suposta fraude. 

o Em seguida, a comissão deliberou consolidar os enunciados anteriormente 
aprovados, para conhecimento geral, com ampla publicidade. 

 

 NOVOS ENUNCIADOS CONSOLIDADOS 
 ENUNCIADO 01 

o 1 - Fraude: Falsificação de assinatura em procuração. Fraudes ocorridas na 
Regional de Campo Grande, Comarcas de Nova Iguaçu e de Itaguaí. 

o 2 - Modo de atuação: Falsificação de assinatura da parte para propositura de 
diversas ações, em seu nome e prejuízo. Verificou se divergência na assinatura 
da procuração quando comparada com a identidade. Para confirmação da fraude, 
sugere-se a expedição de mandado de verificação por oficial de justiça para 
constatar se a parte reside no local, e ainda informar se tinha conhecimento do 
conteúdo da ação. 

o 3 - Recomendação: No primeiro contato com os autos, é recomendável que o 
magistrado ou servidor verifique se a assinatura da procuração é a mesma da 
documentação do autor. Comprovado o fato, extinguir o processo sem resolução 
do mérito, condenar o postulante em litigância de má fé, e extrair peças ao 
Ministério Público, com expedição de ofício à OAB. 

 
 ENUNCIADO 02 

o 1 - Fraude: Verificou se a propositura de demandas idênticas relativas a inclusão 
nos órgãos restritivos de crédito. Fraudes ocorridos no Foro Central, nas 
Regionais do Méier, Santa Cruz e em várias Comarcas da Baixada Fluminense. 



 

o 2 - Modo de atuação: Fraude detectada pela utilização de certidão do CDL/Boa 
Vista, que pode ser extraída sob dois critérios, nome do réu ou por período, 
diferente das certidões oficiais do SPC/SERASA, que são completas. Também há 
demandas distribuídas com intervalo de tempo superior a seis meses, o que 
impossibilita a detecção de litispendência, pelo sistema informatizado. 

o 3 - Recomendação. No caso de suspeita, o magistrado pode oficiar ao SPC e 
Serasa para obter informação exata e históricos de negativações. Comprovado o 
fato, extinguir o processo sem resolução do mérito, condenar em litigância de má 
fé, e extrair peças ao Ministério Público, com expedição de ofício à OAB. 

 
 ENUNCIADO 03 

o 1 - Fraude: Comprovante de residência falsificado, objetivando alterar a 
competência, do juízo. Fraude verificada na Regional da Leopoldina, de Nova 
Iguaçu e de Itaguaí. 

o 2 - Modo de atuação: Montagem ou edição de documento com alteração de 
nome ou endereço da parte. Fraude detectada quando comparado o código 
de cliente da fatura não correspondendo o mesmo ao nome da parte. 

o 3 - Recomendação: Em caso de suspeita, o magistrado pode oficiar à 
operadora para verificação dos dados, ou diligenciar junto ao sistema dos 
convênios PJERJ, que permite a verificação do endereço. Comprovado o fato, 
extinguir o processo sem resolução do mérito, condenar em litigância de má 
fé, e extrair peças ao Ministério Público, com expedição de ofício à OAB. 

 
 ENUNCIADO 04 

o 1 - Fraude: Utilização de procuração válida, em novos processos, sem 
conhecimento da parte, com a realização de acordo extrajudicial em benefício 
do postulante fraudador. Fraudes ocorridas no Foro Central, Regional de 
Campo Grande e na comarca de Caxias. 

o 2 - Modo de Atuação: Utilização de procuração em processo, sem o 
conhecimento do outorgante, sendo feito acordo extrajudicial com vantagem 
exclusiva do postulante fraudador. 

o 3 - Recomendação: Aplicação do Aviso Conjunto número 10 da 
Corregedoria/COJES, exigindo-se o comparecimento pessoal da parte para 
ratificar o acordo extrajudicial, antes da homologação. Comprovado o fato, 
extinguir o processo sem resolução do mérito, condenar o postulante 
fraudador em litigância de má fé, e extrair peças ao Ministério Público, com 
expedição de ofício à OAB. 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Motoristas de aplicativos não podem ser impedidos de trabalhar 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Barroso remete para a Justiça estadual do RJ investigação contra deputada Flordelis 

 Ministro Barroso estabelece prazo de 15 dias para manifestação do presidente Bolsonaro à 
interpelação da OAB 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6579438
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418189
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418180
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418180


 

 Ministro Luiz Fux determina preservação de provas em inquérito sobre hackers 

 Plenário mantém tese de repercussão geral em julgamento sobre responsabilidade subsidiária 
de entes públicos em terceirização 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Mantida prisão de policial suspeito de matar filha de dois meses 

 Companheira concorre igualmente com descendentes quando se tratar de bens particulares 
do autor da herança 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Dados confiáveis dependem do correto uso das tabelas processuais 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0012069-39.2018.8.19.0031 - Rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt  

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

 

Boletim SEDIF no 134                       Divulgado em 01/08/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Juízas do TJRJ orientam PMs que irão atuar na Patrulha Maria da Penha 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro suspende apurações da Receita Federal sobre 133 contribuintes por indícios de 
graves ilegalidades 

 Ministro Celso de Mello aplica entendimento de que Júri pode absolver réu por razões 
subjetivas 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Medidas protetivas contra homem acusado de violência doméstica são mantidas 

 Em agravo interno, parte deve impugnar todos os fundamentos da decisão agravada 

 Deferida liminar para impedir prisão de ex-prefeito de Palhoça (SC) antes do esgotamento de 
recursos em segunda instância 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Juíza utiliza intérprete de Libras em audiência de custódia 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0004414-68.2012.8.19.0211 - Rel. Jds Des. Fábio Uchôa Montenegro  

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

 

Boletim SEDIF no 133                       Divulgado em 31/07/2019 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418179
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418168
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418168
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-prisao-de-policial-suspeito-de-matar-filha-de-dois-meses-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Companheira-concorre-igualmente-com-descendentes-quando-se-tratar-de-bens-particulares-do-autor-da-heranca.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Companheira-concorre-igualmente-com-descendentes-quando-se-tratar-de-bens-particulares-do-autor-da-heranca.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89332-dados-confiaveis-dependem-do-correto-uso-das-tabelas-processuais
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004EE0C9B9E2B11F2E5032D69DEC48041ACC50A550B3062
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-134-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6579074
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418069
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418069
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418063
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=418063
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Medidas-protetivas-contra-homem-acusado-de-violencia-domestica-sao-mantidas-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Em-agravo-interno--parte-deve-impugnar-todos-os-fundamentos-da-decisao-agravada-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Deferida-liminar-para-impedir-prisao-de-ex-prefeito-de-Palhoca--SC--antes-do-esgotamento-de-recursos-em-segunda-instancia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Deferida-liminar-para-impedir-prisao-de-ex-prefeito-de-Palhoca--SC--antes-do-esgotamento-de-recursos-em-segunda-instancia.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89330-juiza-utiliza-interprete-de-libras-em-audiencia-de-custodia
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B7AF8511AB5B3EB70C95823E46EE2D35C50A51182233
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-133-2019.pdf


 

 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Criminal nº 10 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Tarifa anual de cemitérios municipais deve ser paga apenas nos contratos a partir de 2014 
 
NOTÍCIAS STJ 

 No Código Civil de 2002, demora do pedido de dano moral não deve influir na fixação do valor 

 STJ nega liminar e mantém ações penais contra ex-presidente da Valec 

 Impugnação de crédito apresentada fora do prazo da Lei de Falência não deve ser analisada 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0243870-16.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  

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

 

Boletim SEDIF no 132                       Divulgado em 29/07/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Vídeo de apologia ao crime com crianças deverá ser retirado do ar pelo Facebook 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Presidente do STJ define juízo provisório para as ações que envolvem a Usina Santa Clotilde 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ Serviço: conheça a estrutura da Justiça para mediação e conciliação 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0033388-11.2013.8.19.0202 - Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa  
 

LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8480, de 26/07/2019 

 Lei Estadual nº 8478, de 18/07/2019  

 Lei Estadual nº 8475, de 17/07/2019  

 Lei Estadual nº 8473, de 15/07/2019  

 Lei Estadual nº 8472, de 15/07/2019  

 Lei Estadual nº 8470, de 15/07/2019  

 Lei Estadual nº 8469, de 15/07/2019  

 Lei Federal nº 8467, de 15/07/2019  

 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Impugnacao-de-credito-apresentada-fora-do-prazo-da-Lei-de-Falencia-nao-deve-ser-analisada.aspx
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http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-132-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6566832
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Presidente-do-STJ-define-juizo-provisorio-para-as-acoes-que-envolvem-a-Usina-Santa-Clotilde.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89312-cnj-servico-conheca-a-estrutura-da-justica-para-mediacao-e-conciliacao
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048A30CFE00A78C28961DF0CB1BB42240CC50A504D1936
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/aee4ca1a9bbd6a49832584460064c801
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e3b0187a7c51ab0f8325844600644528
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3931c30aaf3246a68325844600627ae7
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/d55626c82b24c91a83258446006187fc
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/57c8f10f796ec219832584460060767f
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/58bafb98a08e7e8583258446005f9e3d
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c43495d1c00dce3783258446005ee694
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/62e38b436b63ed7183258446005e1f80


 

Boletim SEDIF no 131                       Divulgado em 26/07/2019 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Após pedido da Decolar.com, empresa de turismo Decolando deve pagar R$ 50 mil por uso 
indevido de marca 

 Negado pedido de parque aquático para conceder efeito suspensivo a recurso contra 
condenação após acidente 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0016446-15.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos  

 0021289-23.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos  

 0013072-88.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos  
 

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

 

Boletim SEDIF no 130                        Divulgado em 25/07/2019 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Bloqueio de bens da Construtora OAS deverá ser decidido pelo juízo universal da falência 

 Primeira Seção define abrangência de tese sobre direito à compensação tributária 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0040675-39.2019.8.19.0000 - Relª. Desª. Elizabete Alves de Aguiar  

 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 889, de 24/07/2019  

 Decreto Federal nº 9.937, de 24/07/2019  

 Decreto Federal nº 9.936 de 24/07/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 129                        Divulgado em 24/07/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Criminal nº 09, 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Caso Santiago Andrade: defesa de réu obtém habeas corpus e júri é adiado 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Primeira Seção define que empregado na lavoura de cana não é equiparado ao profissional 
de agropecuária 

http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-131-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Apos-pedido-da-Decolar-com-empresa-de-turismo-Decolando-deve-pagar-R-50-mil-por-uso-indevido-de-marca.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Apos-pedido-da-Decolar-com-empresa-de-turismo-Decolando-deve-pagar-R-50-mil-por-uso-indevido-de-marca.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-pedido-de-parque-aquatico-para-conceder-efeito-suspensivo-a-recurso-contra-condenacao-apos-acidente.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-pedido-de-parque-aquatico-para-conceder-efeito-suspensivo-a-recurso-contra-condenacao-apos-acidente.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004510487F16FD3AC1147E57388CE335569C50A50403251
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AB9C440029828F86098C3131A1E0AD9AC50A50403F08
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F0277989E5F2EF94E4986BC4E296B3AEC50A50402660
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-130-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Bloqueio-de-bens-da-Construtora-OAS-devera-ser-decidido-pelo-juizo-universal-da-falencia.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-define-abrangencia-de-tese-sobre-direito-a-compensacao-tributaria.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CD4F1FBCD79B9344C6031AD522E5AF7FC50A4F545A32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv889.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9937.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9936.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-129-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000009&Version=1.1.4.1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6558506
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-define-que-empregado-na-lavoura-de-cana-nao-e-equiparado-ao-profissional-de-agropecuaria-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Primeira-Secao-define-que-empregado-na-lavoura-de-cana-nao-e-equiparado-ao-profissional-de-agropecuaria-.aspx


 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0013680-23.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  

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

 

Boletim SEDIF no 128                       Divulgado em 23/07/2019 
 
COMUNICADO 

 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 
 nº 0062474-75.2018.8.19.0000 - examina a possibilidade de interposição de 

agravo contra decisão que redistribui a inversão do ônus da prova, ante ao 
disposto no Art. 1.015, inciso XI, do Novo Código de Processo Civil. 
 

NOTÍCIAS STJ 

 Crédito trabalhista reconhecido após pedido de recuperação entra no quadro geral de 
credores 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Acervo do Órgão Especial estará 100% digitalizado até o fim do mês 

 Novo portal estimulará troca de experiências em TI na Justiça 

 Judiciário e Executivo dialogam sobre alternativas penais em webinário 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0040515-14.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Nagib Slaibi  

 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.929, de 22/07/2019 
 

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

 

Boletim SEDIF no 127                       Divulgado em 22/07/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Procon Estadual realiza mutirão de renegociação de dívidas para funcionários públicos 
 
NOTÍCIAS STF 

 ADIs questionam leis estaduais que autorizam a venda e o consumo de bebidas alcoólicas 
em estádios de futebol 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Cabe multa cominatória em ação de fornecimento de dados para identificar ofensor virtual, 
decide Quarta Turma 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AE7A030B9759972BC81807BF23F2CCDBC50A4C053D2B
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-128-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201829100036
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Credito-trabalhista-reconhecido-apos-pedido-de-recuperacao-entra-no-quadro-geral-de-credores.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Credito-trabalhista-reconhecido-apos-pedido-de-recuperacao-entra-no-quadro-geral-de-credores.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89294-acervo-do-orgao-especial-estara-100-digitalizado-ate-o-fim-do-mes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89287-novo-portal-estimulara-troca-de-experiencias-em-ti-na-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89292-judiciario-e-executivo-dialogam-sobre-alternativas-penais-em-webinario
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040804734F4D87B1F13D2987DA0E506890C50A4D180F06
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9929.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-127-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6554800
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416989
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416989
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Cabe-multa-cominatoria-em-acao-de-fornecimento-de-dados-para-identificar-ofensor-virtual-decide-Quarta-Turma.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Cabe-multa-cominatoria-em-acao-de-fornecimento-de-dados-para-identificar-ofensor-virtual-decide-Quarta-Turma.aspx


 

 Filha que não mora com requerente de BPC não pode ser considerada no cálculo da renda 
familiar 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0026764-22.2007.8.19.0083 - Rel. Des. Paulo Sérgio Prestes dos Santos  
 

LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.926, de 19/07/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 126                       Divulgado em 19/07/2019 
 
NOTÍCIAS STF 

 Magistrados interessados em vagas de conselheiro do CNJ devem se inscrever no STF 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Valores investidos em CDB se submetem aos efeitos da falência do banco 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0392051-37.2009.8.19.0001 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.921, de 18/07/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 125      Divulgado em 17/07/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 18 

 Ementário de Jurisprudência Turmas Recursais nº 06 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas são inscritos como eleitores na Ilha do 
Governador 

 
NOTÍCIAS STF 

 Questionada norma de Londrina (PR) que proíbe conteúdos com questões de gênero no 
ambiente escolar 

 
NOTÍCIAS STJ 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Filha-que-nao-mora-com-requerente-de-BPC-nao-pode-ser-considerada-no-calculo-da-renda-familiar.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Filha-que-nao-mora-com-requerente-de-BPC-nao-pode-ser-considerada-no-calculo-da-renda-familiar.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041AD2D7D68AE0F7511EBFA3FC29349F38C50A4D08150D
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9926.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-126-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416954
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Valores-investidos-em-CDB-se-submetem-aos-efeitos-da-falencia-do-banco.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043F176E76C34B2D4E0BD4D1B314DCF079C50A4C1E1553
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9921.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-125-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000018&Version=1.1.4.1
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2019000006&Version=1.1.4.1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6539730
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6539730
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416732
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416732


 

 Fiança bancária e seguro-garantia judicial podem suspender exigibilidade do crédito não 
tributário 

 Não é devida comissão de corretagem se desistência se deu por fato atribuído ao corretor 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Acordo para aplicativo inédito voltado a egressos é assinado em cerimônia 

 Corregedor cobra providências em caso de defensora expulsa de audiência 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0300766-16.2016.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 

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

 

Boletim SEDIF no 124      Divulgado em 16/07/2019 
 
COMUNICADO 

 Enunciado nº 7 do Conselho da Magistratura - Registro Público – Cancelamento 
 ("A extinção do usufruto por renúncia ou morte do usufrutuário não é fato gerador da 

cobrança do ITD, sob pena de incorrer em bitributação, vez que a doação do imóvel 
constitui fato gerador do imposto de transmissão inter vivos.”) 

 Súmula nº 385 - Publicação 

 Processo Administrativo nº. 0067081.68.2017.8.19.0000 
 SÚMULA 385 - "Por força dos princípios da boa fé administrativa, da confiança 

legítima e da razoabilidade, candidato aprovado em concurso público para a UERJ, 
já nomeado antes da edição do Decreto Estadual n. 45.682, de 08 de junho de 2016, 
por ter direito subjetivo líquido e certo à posse, não pode ser afetado pela aplicação 
retroativa daquele ato normativo." 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Experiência argentina com mediação de conflitos nas escolas é tema de palestra no TJRJ 
 
NOTÍCIAS STF 

 Presidente do STF determina suspensão nacional de processos sobre compartilhamento de 
dados fiscais sem autorização judicial 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Ajuizamento de segunda ação pelo devedor para questionar o débito não afeta prazo 
prescricional 

 Definida tese sobre prazo decadencial aplicável aos requerimentos de benefício mais 
vantajoso 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Violência doméstica: RJ começa a aplicar questionário de avaliação de risco 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Fianca-bancaria-e-seguro-garantia-judicial-podem-suspender-exigibilidade-do-credito-nao-tributario-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Fianca-bancaria-e-seguro-garantia-judicial-podem-suspender-exigibilidade-do-credito-nao-tributario-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Nao-e-devida-comissao-de-corretagem-se-desistencia-se-deu-por-fato-atribuido-ao-corretor.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89271-acordo-para-aplicativo-inedito-voltado-a-egressos-e-assinado-em-cerimonia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89270-corregedor-cobra-providencias-em-caso-de-defensora-expulsa-de-audiencia
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E585DD5883EC9C34D49AF9D12EF4689EC50A16164B51
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-124-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=174657&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217335&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201724000035
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6536006
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416656
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416656
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ajuizamento-de-segunda-acao-pelo-devedor-para-questionar-o-debito-nao-afeta-prazo-prescricional.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ajuizamento-de-segunda-acao-pelo-devedor-para-questionar-o-debito-nao-afeta-prazo-prescricional.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Definida-tese-sobre-prazo-decadencial-aplicavel-aos-requerimentos-de-beneficio-mais-vantajoso.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Definida-tese-sobre-prazo-decadencial-aplicavel-aos-requerimentos-de-beneficio-mais-vantajoso.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89257-violencia-domestica-rj-comeca-a-aplicar-questionario-de-avaliacao-de-risco


 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0035710-30.2015.8.19.0203 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo 
 

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

 

Boletim SEDIF no 123      Divulgado em 15/07/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Acervo do Órgão Especial estará 100% digitalizado até o fim deste mês 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Segurado que trabalha em condições especiais pode contar tempo de auxílio-doença não 
acidentário como especial 

 Para Quarta Turma, violação da boa-fé afasta proteção legal do bem de família 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Adoção: CNJ integra cadastros e atualiza o passo a passo 

 CNJ Serviço: Saiba quando a decisão final é dada por sentença ou em acórdão 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0116611-04.2018.8.19.0001 - Rel. Des. Claudia Telles  
 

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

Boletim SEDIF no 122      Divulgado em 12/07/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Construtora é condenada a pagar multa por imóvel entregue com atraso 

 São Gonçalo adere ao processamento judicial eletrônico para cobrança da dívida ativa 
 
NOTÍCIAS STF 

 Protocolo no fim de semana será por meio físico, em razão de manutenção na base de dados 
dos sistemas 

 Ministro Toffoli afasta atuação da Presidência em recurso de Ronaldinho Gaúcho contra 
apreensão de seu passaporte 

 Partido pede liminar para suspender suposta investigação contra jornalista Glenn Greenwald 

 Mantido afastamento de prefeito de Aparecida (SP) acusado de fraude em licitação 

 Suspensa decisão que impedia contratação de professores temporários em Americana (SP) 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Município de Londrina (PR) não terá de pagar em duplicidade por desapropriação de terreno 
doado à PUC 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A9EFA10A4B64FCDC6FEDED38668849B2C50A472F043C
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-123-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6532307
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segurado-que-trabalha-em-condicoes-especiais-pode-contar-tempo-de-auxilio-doenca-nao-acidentario-como-especial.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segurado-que-trabalha-em-condicoes-especiais-pode-contar-tempo-de-auxilio-doenca-nao-acidentario-como-especial.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Quarta-Turma--violacao-da-boa-fe-afasta-protecao-legal-do-bem-de-familia.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89250-adocao-cnj-atualiza-o-passo-a-passo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89255-cnj-servico-saiba-quando-a-decisao-final-e-dada-por-sentenca-ou-em-acordao
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-123-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-122-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6530294
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6529845
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415774
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415774
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416377
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416377
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416357
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416402
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416337
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Municipio-de-Londrina--PR--nao-tera-de-pagar-em-duplicidade-por-desapropriacao-de-terreno-doado-a-PUC-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Municipio-de-Londrina--PR--nao-tera-de-pagar-em-duplicidade-por-desapropriacao-de-terreno-doado-a-PUC-.aspx


 

 Até encerramento da liquidação, sociedade falida tem legitimidade para agir em juízo 

 Negado pedido de liberdade a ex-gerente da Transpetro preso na Operação Lava Jato 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0013988-94.2013.8.19.0045 - Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas  
 

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

 

Boletim SEDIF no 121      Divulgado em 11/07/2019 
 
COMUNICADO 

 Aviso TJ nº 57/2019 – Admissão do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 
0015337-97.2018.8.19.0000, com determinação de reunião à Apelação Cível nº 0029558-
20.2016.8.19.0206 para prosseguimento, sobrestando-se os demais feitos que guardem 
correspondência com a questão sub examine.  
 
AVISO TJ Nº 57/2019 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES, no uso de suas atribuições legais, 

 
AVISA aos Senhores Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das Câmaras Cíveis, dos 
Juízos com competência em matéria cível, bem como aos membros do Ministério Público, da 
Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, advogados, servidores e 
demais interessados que foi admitido pela E. Seção Cível deste Tribunal de Justiça, por 
unanimidade, o Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 0015337-97.2018.8.19.0000, 
com determinação de reunião à Apelação Cível nº 0029558-20.2016.8.19.0206 para 
prosseguimento, sobrestando-se os demais feitos que guardem correspondência com a 
questão sub examine, qual seja, a definição quanto à possibilidade ou não de ajuizamento de 
ação de usucapião extraordinária diretamente perante o Poder Judiciário, sem exaurimento 
da via extrajudicial, diante do enunciado nº 108, aprovado no Ciclo de Debates sobre o Código 
de Processo Civil de 2015, intitulado de “Primeiras Impressões de Juízes Cíveis acerca do 
Novo Código de Processo Civil”, promovido pelo Centro de Estudo e Debates deste Tribunal 
de Justiça (Aviso Conjunto TJ/CEDES 22/2015), segundo o qual a ação de usucapião é 
cabível somente quando houver óbice ou empecilho em sede administrativa. 

 
Rio de Janeiro,10 de julho de 2019. 

 
Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES 
Presidente do Tribunal de Justiça 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça condena dois homens pela morte de líderes comunitárias em Jacarepaguá 

 Acusados de assaltar residência em Nova Friburgo são condenados 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ate-encerramento-da-liquidacao--sociedade-falida-tem-legitimidade-para-agir-em-juizo.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-pedido-de-liberdade-a-ex-gerente-da-Transpetro-preso-na-Operacao-Lava-Jato.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004278E57D116A67CC7F82A9913EA91899BC50A472E273F
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-121-2019.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C5E71E4C38FC2A88A721965FD5E9E0C7C50A28280E35
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BDC16146957FBFE26AD141EC08288CB2C50716411328
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BDC16146957FBFE26AD141EC08288CB2C50716411328
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C5E71E4C38FC2A88A721965FD5E9E0C7C50A28280E35
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BDC16146957FBFE26AD141EC08288CB2C50716411328
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6525385
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6525371


 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Colação de terreno doado em inventário deve considerar valor certo, e não proveito 
econômico dos herdeiros 

 Para Primeira Turma, não cabem apreensão de passaporte e suspensão de CNH em 
execução fiscal 

 Mantida prisão da cantora Preta Ferreira e de seu irmão 

 Rejeitado habeas corpus do ex-governador Beto Richa contra mudança de lotação de juízes 
em Curitiba 
 

JULGADOS INDICADOS 

 0013988-94.2013.8.19.0045 - Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas  

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

 

Boletim SEDIF no 120      Divulgado em 10/07/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 17 
. 

NOTÍCIAS STJ 

 Tribunal passa a receber documentos administrativos em meio digital 

 Publicitário investigado nas Operações Manus e Lavat tem negado pedido de suspensão de 
ações penais 

 Falta de previsão em regulamento não impede que entidade de previdência privada cobre 
reserva matemática adicional 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0025137-93.2007.8.19.0014 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 

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

 

Boletim SEDIF no 119      Divulgado em 09/07/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Patrulha da Lei Maria da Penha já é realidade no Rio 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro garante restituição de prazo para apelação da vítima em razão de inércia do Ministério 
Público 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Questão de direito previdenciário é tema de repetitivo 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Colacao-de-terreno-doado-em-inventario-deve-considerar-valor-certo--e-nao-proveito-economico-dos-herdeiros.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Colacao-de-terreno-doado-em-inventario-deve-considerar-valor-certo--e-nao-proveito-economico-dos-herdeiros.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Primeira-Turma--nao-cabem-apreensao-de-passaporte-e-suspensao-de-CNH-em-execucao-fiscal.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Para-Primeira-Turma--nao-cabem-apreensao-de-passaporte-e-suspensao-de-CNH-em-execucao-fiscal.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-prisao-da-cantora-Preta-Ferreira-e-de-seu-irmao.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Rejeitado-habeas-corpus-do-ex-governador-Beto-Richa-contra-mudanca-de-lotacao-de-juizes-em-Curitiba.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Rejeitado-habeas-corpus-do-ex-governador-Beto-Richa-contra-mudanca-de-lotacao-de-juizes-em-Curitiba.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004278E57D116A67CC7F82A9913EA91899BC50A472E273F
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-120-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000017&Version=1.1.4.1
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Tribunal-passa-a-receber-documentos-administrativos-em-meio-digital.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Publicitario-investigado-nas-Operacoes-Manus-e-Lavat-tem-negado-pedido-de-suspensao-de-acoes-penais.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Publicitario-investigado-nas-Operacoes-Manus-e-Lavat-tem-negado-pedido-de-suspensao-de-acoes-penais.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Falta-de-previsao-em-regulamento-nao-impede-que-entidade-de-previdencia-privada-cobre-reserva-matematica-adicional-.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Falta-de-previsao-em-regulamento-nao-impede-que-entidade-de-previdencia-privada-cobre-reserva-matematica-adicional-.aspx
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000428A9C823D8898829A43A8172ACE3DF25C50A42560507
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-119-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6519240
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416162
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=416162
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Questao-de-direito-previdenciario-e-tema-de-repetitivo.aspx


 

 Ex-prefeito e empresária envolvidos em fraude a licitação vão responder por dano ao erário 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Tribunais não podem remover juízes ameaçados sem solicitação 

 Primeira infância: CNJ e OEI juntos no pacto para promover Justiça 
 
JULGADOS INDICADOS 

 2238577-78.2011.8.19.0021 - Relª. Desª. Rosita Maria de Oliveira Netto  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.855, de 08/07/2019  

 Lei Federal nº 13.853, de 08/07/2019 - Mensagem de veto 

 Decreto Federal nº 9.905, de 08/07/2019  

 Decreto Federal nº 9.904, de 08/07/2019  

 Mensagem de Veto Total nº 293, de 08/07/2019  

 Mensagem de Veto Total nº 292, de 08/07/2019  

 Mensagem de Veto Total nº 289, de 08/07/2019  

 Lei Estadual nº 8.449, de 05/07/2019  

 Lei Estadual nº 8.453, de 08/07/2019  

 Lei Estadual nº 8.455, de 08/07/2019  

 Lei Estadual nº 8.457, de 08/07/2019  

 Lei Estadual nº 8.458, de 08/07/2019  

 Lei Estadual nº 8.462, de 08/07/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 118      Divulgado em 08/07/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Compartilhamento de imóveis por meio de plataformas virtuais 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Decisões interlocutórias após a fase de conhecimento são recorríveis por agravo de 
instrumento 

 Segunda Turma determina que município assegure vaga para criança em creche 

 Negado pedido da Avianca para suspender decisão que permitiu à Anac retomar slots 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 730 audiências de custódia foram realizadas no 1° semestre 

 Formulário de avaliação de risco de violência doméstica já está em vigor 

 Workshop aplica inteligência artificial na automação de rotinas 
 
JULGADOS INDICADOS 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ex-prefeito-e-empresaria-envolvidos-em-fraude-a-licitacao-vao-responder-por-dano-ao-erario.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89220-tribunais-nao-podem-remover-juizes-ameacados-sem-solicitacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89237-primeira-infancia-cnj-e-oei-juntos-no-pacto-para-promover-justica
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E1C2E8AC1F6F86FB22E2086FE8DD0B45C50A443E3238
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13855.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-288.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9905.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9904.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VET/VET-293.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VET/VET-292.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VET/VET-289.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a2487a46ee8550d7832584320060423c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ffdaebec1ea21ec08325843200628eae
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/38f691a1538b30e48325843200634f4e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/cf29d5083e62b1cd832584320066c274
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5001cb9b805ebd09832584320067620e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4a1d9d056ceebfc98325842b0064e208
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-118-2019.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5736540/6516492
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Decisoes-interlocutorias-apos-a-fase-de-conhecimento-sao-recorriveis-por-agravo-de-instrumento.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Decisoes-interlocutorias-apos-a-fase-de-conhecimento-sao-recorriveis-por-agravo-de-instrumento.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Segunda-Turma-determina-que-municipio-assegure-vaga-para-crianca-em-creche.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-pedido-para-suspender-decisao-que-permitiu-a-Anac-realocar-slots-da-Avianca.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89228-730-audiencias-de-custodia-foram-realizadas-no-1-semestre
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89225-formulario-de-avaliacao-de-risco-de-violencia-domestica-ja-esta-em-vigor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89226-workshop-aplica-inteligencia-artificial-na-automacao-de-rotinas


 

 0024436-57.2019.8.19.0000 - Rel. designado Des. Celso Luiz de Matos Peres  
 

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

 

Boletim SEDIF no 117      Divulgado em 05/07/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça realiza audiência especial para despoluição da Baía de Guanabara 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Negado pedido de liberdade a ex-diretor de presídio acusado de facilitar transferência para o 
semiaberto 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Formulário de avaliação de risco de violência doméstica já está em vigor 

 Corregedoria publica recomendação para cartórios de registro de imóveis 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0024904-21.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Guarino  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8448, de 03/07/2019  

 Lei Estadual nº 8445, de 03/07/2019  

 Lei Estadual nº 8444, de 03/07/2019  

 Lei Estadual nº 8443, de 03/07/2019  

 Lei Estadual nº 8437, de 03/07/2019 
 

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

Boletim SEDIF no 116      Divulgado em 04/07/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ abre cadastro para médicos peritos 

 1ª Vara Cível de Nova Iguaçu-Mesquita promove 1º Mutirão de Conciliação da Dívida Ativa 
de Mesquita 

 Eduardo Paes vira réu em Queimados por crime contra a paz pública 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF admitirá protocolo físico nos fins de semana de julho para manutenção na base de dados 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Terceira Turma mantém validade da patente de medicamento usado no tratamento da Aids 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004550353C199EA627371106C99E1F8302DC50A35564545
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-117-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6513125
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-pedido-de-liberdade-a-ex-diretor-de-presidio-acusado-de-facilitar-transferencia-para-o-semiaberto.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Negado-pedido-de-liberdade-a-ex-diretor-de-presidio-acusado-de-facilitar-transferencia-para-o-semiaberto.aspx
https://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89225-formulario-de-avaliacao-de-risco-de-violencia-domestica-ja-esta-em-vigor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89224-corregedoria-publica-recomendacao-para-cartorios-de-registro-de-imoveis
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E296064292F5FCEAED21C2D41361AA7BC50A42560364
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4a1d9d056ceebfc98325842b0064e208
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b394bdc8f6ac0cbc8325842d0067fe59
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ae591fca9d9f5c0a8325842d0067ae3c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/12b95e0bd6e73e898325842d0067232c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/1ab8c6988a3ea0cc8325842d00647fac
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-116-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6512941
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6512616
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6512616
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6510431
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415768
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Terceira-Turma-mantem-validade-da-patente-de-medicamento-usado-no-tratamento-da-Aids.aspx


 

 Google não consegue suspender quebra de sigilo de dados de grupo de usuários não 
identificados 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Tribunal tem autonomia para decidir sobre cota racial em concurso de cartório 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0014533-96.2015.8.19.0045 - Rel. Des. Cláudio Dell’orto  
 

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

 

Boletim SEDIF no 115      Divulgado em 03/07/2019 
 
COMUNICADO 

 “Direito Tributário - ICMS - Energia Elétrica - Alíquota”, - Artigo jurídico elaborado pelo Exmo. 
Sr. Juiz de Direito do TJERJ. - Dr. João Amorim, está disponível para consulta no Portal do 
Conhecimento, no seguinte caminho: TJERJ - Portal do Conhecimento - Publicações - 
Doutrina - Artigos Jurídicos - Direito Tributário. 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 16 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Distribuição automática dos processos da área criminal é implantada pela 2ª Vice-Presidência 

 Justiça do Rio condena ex-secretário de saúde de Nova Friburgo 
 
 
NOTÍCIAS STF 

 Mantida prisão de empresário acusado de integrar esquema de corrupção na Secretaria de 
Saúde do RJ 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Shopping terá de indenizar vítima de assalto em suas dependências 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedoria edita recomendação sobre prazos e informações de cartórios 

 Aprovada criação de vara especializada no combate ao crime organizado 

 Novo design vai uniformizar sistemas eletrônicos do CNJ 

 Consultores em audiência de custódia iniciam trabalho nas unidades da Federação 

 Corregedor arquiva reclamação contra juíza em processo da “Operação Lava Jato” 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0030103-17.2016.8.19.0004 - Rel. Des. Maria Regina Nova  
 

LEGISLAÇÃO 

http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Google-nao-consegue-suspender-quebra-de-sigilo-de-dados-de-grupo-de-usuarios-nao-identificados.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Google-nao-consegue-suspender-quebra-de-sigilo-de-dados-de-grupo-de-usuarios-nao-identificados.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89222-tribunal-tem-autonomia-para-decidir-sobre-cota-racial-em-concurso-de-cartorio
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00044E2B2E33270BD6A45AAD94C7CB26FEFAC50A42555A34
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-115-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/5736540/6503698/artigo-aliquota-icms-2019.docx
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/publicacoes
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/artigos-jurídicos
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000016&Version=1.1.4.1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6509835
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6506114
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415635
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415635
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-condenacao-de-shopping-a-indenizar-vitima-de-assalto-em-suas-dependencias.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89221-corregedoria-edita-recomendacao-sobre-prazos-e-informacoes-de-cartorios
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89212-aprovada-criacao-de-vara-especializada-no-combate-ao-crime-organizado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89213-novo-design-vai-uniformizar-sistemas-eletronicos-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89214-consultores-em-audiencia-de-custodia-iniciam-trabalho-nas-unidades-da-federacao
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89215-corregedor-arquiva-reclamacao-contra-juiza-em-processo-da-operacao-lava-jato
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-115-2019.pdf


 

 Lei Estadual nº 8435, de 01/07/2019  

 Lei Estadual nº 8434, de 01/07/2019  

 Lei Estadual nº 8432, de 01/07/2019  

 Lei Estadual nº 8431, de 01/07/2019  

 Lei Estadual nº 8430, de 01/07/2019  

 Lei Estadual nº 8429, de 01/07/2019  

 Lei Estadual nº 8428, de 01/07/2019  

 Lei Estadual nº 8427, de 01/07/2019  

 Lei Estadual nº 8426, de 01/07/2019  

 Lei Estadual nº 8425, de 01/07/2019  

 Lei Estadual nº 8424, de 01/07/2019  

 Lei Estadual nº 8423, de 27/06/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 114      Divulgado em 02/07/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça aceita denúncia contra segurança que estrangulou jovem em supermercado 

 Ônibus do Justiça Itinerante presta atendimento em Paquetá 

 Justiça nega pedido da CBF para impedir venda de camisas da Adidas 

 Formulário de avaliação de risco de violência doméstica já está em vigor no TJ do Rio 
 
NOTÍCIAS STF 

 Mantida prisão de prefeito acusado de associação para o tráfico de drogas 

 AP 470: Extinta punibilidade do empresário Cristiano Paz 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Abertura de via alternativa leva turma a negar reintegração de servidão de passagem extinta 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Magistrados concluem mestrado sem afastamento da atividade judicante 

 Começa nesta terça-feira (2/7) o recesso forense no CNJ 

 Trabalho colaborativo é a essência no desenvolvimento do PJe 

 Justiça Presente já trabalha com 26 tribunais para melhorar sistema penal 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0011087-19.2015.8.19.0067 - Rel. Des. Agostinho Teixeira  

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

 

Boletim SEDIF no 113      Divulgado em 01/07/2019 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/360022018ad5027f8325842b0068853a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6f17c175febe3f128325840100610617
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/581437182fb4beaf8325842b006522b9
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/281be934dc01c4558325842b00648844
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/cead229926a77c598325842b00643bee
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/69d27664e97922798325842b0062fc17
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f701eaf3776e6a4e8325842b006237c5
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/2c30b1425f6c861d8325842b00620d55
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/488e6a313140d6ab8325842b00618a34
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/59f00fda7f6a8f818325842b00612e6e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/631522be6f215aed8325842b00609085
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a034cb4618ded6278325842b005fa630
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-114-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6505127
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6504833
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6503227
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6502872
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415515
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415504
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Abertura-de-via-alternativa-leva-turma-a-negar-reintegracao-de-servidao-de-passagem-extinta.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89203-magistrados-concluem-mestrado-sem-afastamento-da-atividade-judicante
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89199-comeca-nesta-terca-feira-2-7-o-recesso-forense-no-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89200-trabalho-colaborativo-e-a-essencia-no-desenvolvimento-do-pje
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89201-justica-presente-ja-trabalha-com-26-tribunais-para-melhorar-sistema-penal
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043133173B7A1D079C7A93B49049CF8A4BC50A3C530D3D
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-113-2019.pdf


 

 
COMUNICADO 

 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.643 (ADI 4643/RJ) 
 processo administrativo nº 2019-0117421 
 Lei Complementar 142/11 do Estado do Rio de Janeiro 

 
Íntegra da decisão 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Homem que apanhou de lutadora ao tentar assaltá-la é condenado 
 
NOTÍCIAS STF 

 Prazos processuais ficam suspensos no STF de 2 a 31 de julho 

 STF definirá se lei municipal pode proibir a soltura de fogos de artifício ruidosos 

 PGR questiona normas sobre critérios de eleição para cargos de direção do TCM-RJ 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Jurisprudência reconhece direitos e limites à proteção jurídica do nascituro 

 Mantida decisão que afastou prefeita de Diamante (PB) 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 SEEU cumpre função estratégica para decisões informadas, diz diretor do FBSP 

 Dias Toffoli: SEEU é avanço extraordinário em gestão judiciária 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0014678-21.2017.8.19.0066 - Rel. Des. Fernando Antonio de Almeida  

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

 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.916 (ADI 5916/RJ) 
 processo administrativo nº 2019-0117420 
 Lei 7.345/2016 do Estado do Rio de Janeiro 

 
Íntegra da decisão 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Oficiais da PM são condenados por fraudes na aquisição de material hospitalar 

 Petrópolis e TJRJ formalizam convênio para cobrança da dívida ativa do município 
 
NOTÍCIAS STF 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4131201
http://www4.tjrj.jus.br/consprocadm/consultaPorCodProc.aspx
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/a99e317a9cfec383032568620071f5d2/03e554099601bc4e8325771f007801fe
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340300023&ext=.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6502743
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415366
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415345
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415332
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Jurisprudencia-reconhece-direitos-e-limites-a-protecao-juridica-do-nascituro.aspx
http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Mantida-decisao-que-afastou-prefeita-de-Diamante--PB-.aspx
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89195-seeu-cumpre-funcao-estrategica-para-decisoes-informadas-diz-diretor-do-fbsp
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89192-dias-toffoli-seeu-e-avanco-extraordinario-em-gestao-judiciaria
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042AF7DF51F98B3D7887771FC0BD875F67C50A3E48411D
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-112-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5373505
http://www4.tjrj.jus.br/consprocadm/consultaPorCodProc.aspx
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/01017f90ba503d61032564fe0066ea5b/d9f112b3de48ac7883257ff100601a05
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340329426&ext=.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6498807
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6497628


 

 Ministro extingue punibilidade do publicitário Ramon Hollerbach com base em indulto natalino 
de Temer 

 Suspensa recomendação do CNJ sobre necessidade de observância das decisões da 
Corregedoria Nacional de Justiça 

 Ministro revoga liminar que permitia utilização de fogos de artifícios ruidosos na capital paulista 

 STF julga constitucional limitação para compensação de prejuízos fiscais de empresas 

 Ministro garante a presas transexuais direito a recolhimento em presídios femininos 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Ampliação do colegiado se aplica a agravo que reforma decisão sobre crédito em recuperação 

 Eletrobras terá que pagar juros de 6% sobre valores de empréstimo compulsório não 
convertidos em ações 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Integração de informações vai facilitar diagnóstico do sistema carcerário 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0001927-35.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Peterson Barroso Simão  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.893, de 27/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.890, de 27/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.887, de 27/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.883, de 27/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.882, de 27/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.877, de 27/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.876, de 27/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.875, de 27/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.871, de 27/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.870, de 27/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.866, de 27/06/2019  

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

 Terceira Seção aprova súmula sobre registro de antecedentes criminais 
 Súmula 636 

 
Veja a notícia no site 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415295
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415295
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415285
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415285
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415223
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415211
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415208
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ampliação-do-colegiado-se-aplica-a-agravo-que-reforma-decisão-sobre-crédito-em-recuperação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Eletrobras-terá-que-pagar-juros-de-6%25-sobre-valores-de-empréstimo-compulsório-não-convertidos-em-ações
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Eletrobras-terá-que-pagar-juros-de-6%25-sobre-valores-de-empréstimo-compulsório-não-convertidos-em-ações
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89191-integracao-de-informacoes-vai-facilitar-diagnostico-do-sistema-carcerario
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E687C924537C1587DD007E13D6F1F672C50A3C1F2337
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9893.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9890.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9887.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9883.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9882.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9877.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9876.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9875.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9871.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9870.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9866.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-111-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-aprova-súmula-sobre-registro-de-antecedentes-criminais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-aprova-súmula-sobre-registro-de-antecedentes-criminais


 

 Leroy e Losango terão de dar explicações a consumidor que teve crédito negado 
 
NOTÍCIAS STF 

 Suspensos dispositivos de lei do RJ sobre jornada de trabalho de profissionais de enfermagem 

 Ministro revoga decisão que autorizou viagem de férias ao senador Acir Gurgacz 

 Plenário anula medidas implementadas contra senadores em operação policial sem 
autorização do STF 

 Normas de 20 estados e do DF sobre pagamento de honorários a procuradores são objeto de 
ações no STF 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Plano deve reembolsar despesa em hospital não credenciado, nos limites da tabela, mesmo 
não sendo urgência ou emergência 

 Teoria da imprevisão não é aplicável para cobrir prejuízos em contratos de derivativos 

 Mantida decisão que permitiu registro de dupla paternidade sem inclusão do nome da mãe 
biológica 

 Liquidação extrajudicial não autoriza instituição a levantar valores depositados em 
cumprimento de sentença 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ e TSE fecham acordo inédito para facilitar identificação de pessoas presas 

 Em tempos de crise, é preciso aperfeiçoar a gestão, diz corregedor nacional 

 É o momento de o Judiciário voltar à sua função tradicional, diz Toffoli 

 CNJ aprova relatórios de inspeções da Corregedoria Nacional em PE, RJ e AL 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0004481-73.2012.8.19.0036 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.848, de 25/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.847, de 25/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.846, de 25/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.845, de 25/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.844, de 25/06/2019  

 Lei Estadual nº 8422, de 19/06/2019  

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

 Ementário de Jurisprudência Criminal nº 08 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6494168
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415187
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415122
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415121
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415121
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415103
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415103
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Plano-deve-reembolsar-despesa-em-hospital-não-credenciado,-nos-limites-da-tabela,-mesmo-não-sendo-urgência-ou-emergência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Plano-deve-reembolsar-despesa-em-hospital-não-credenciado,-nos-limites-da-tabela,-mesmo-não-sendo-urgência-ou-emergência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Teoria-da-imprevisão-não-é-aplicável-para-cobrir-prejuízos-em-contratos-de-derivativos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-permitiu-registro-de-dupla-paternidade-sem-inclusão-do-nome-da-mãe-biológica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-permitiu-registro-de-dupla-paternidade-sem-inclusão-do-nome-da-mãe-biológica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Liquidação-extrajudicial-não-autoriza-instituição-a-levantar-valores-depositados-em-cumprimento-de-sentença
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Liquidação-extrajudicial-não-autoriza-instituição-a-levantar-valores-depositados-em-cumprimento-de-sentença
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89167-cnj-e-tse-fecham-acordo-inedito-para-facilitar-identificacao-de-pessoas-presas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89165-em-tempos-de-crise-e-preciso-aperfeicoar-a-gestao-diz-corregedor-nacional
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89164-e-o-momento-de-o-judiciario-voltar-a-sua-funcao-tradicional-diz-toffoli
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89161-cnj-aprova-relatorios-de-inspecoes-da-corregedoria-nacional-em-pe-rj-e-al
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-111-2019.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13848.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9847.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9845.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9844.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6f17c175febe3f128325840100610617
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-110-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000008&Version=1.1.3.3


 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Homem que matou e queimou corpo de ex-namorada é condenado a 29 anos de prisão 

 Torcedor argentino que invadiu campo do Maracanã está proibido de ir a estádios 
 
NOTÍCIAS STF 

 2ª Turma rejeita proposta de concessão de liberdade ao ex-presidente Lula 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Prazos processuais ficam suspensos entre 2 e 31 de julho 

 Segunda Turma garante a freiras direito de permanecer com véu na foto da CNH 

 Contrato de arrendamento rural dispensa consentimento formal do cônjuge 

 Não é possível desclassificar crime de estupro de menor de 14 anos para importunação sexual 

 Incra pode contestar em ressarcitória indenização paga a quem não tinha domínio do imóvel 
desapropriado 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Judiciário reafirma engajamento à agenda socioambiental 

 CNJ nega pedido do TJSP para criar sistema processual eletrônico com Microsoft 

 Resolução garante direitos às pessoas indígenas no sistema prisional 

 Nova resolução atualiza política do Judiciário para alternativas penais 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0035099-02.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Caetano E. da Fonseca Costa  
 

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

 

Boletim SEDIF no 109                     Divulgado em 25/06/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Pais devem ser avisados sobre filhos atendidos em hospitais por consumo de álcool e drogas 

 Performance artística em vagões de metrô e trens é considerada inconstitucional 
 
NOTÍCIAS STF 

 Negada transferência de membro do PCC para presídio estadual de SP 

 Rejeitado pedido de nulidade de quebra de sigilo telefônico de acusadas de associação 
criminosa no Pará 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Depósito inferior ao previsto pelo CPC de 1973 para compra parcelada não gera nulidade do 
leilão 

 Reconhecida aposentadoria especial a aeronauta que comprove exposição permanente a 
agentes nocivos 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6491703
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6491324
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=415010
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tribunal-suspende-prazos-processuais-entre-2-e-31-de-julho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-garante-a-freiras-direito-de-permanecer-com-véu-na-foto-da-CNH
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Contrato-de-arrendamento-rural-dispensa-consentimento-formal-do-cônjuge
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-é-possível-desclassificar-crime-de-estupro-de-menor-de-14-anos-para-importunação-sexual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Incra-pode-contestar-em-ressarcitória-indenização-paga-a-quem-não-tinha-domínio-do-imóvel-desapropriado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Incra-pode-contestar-em-ressarcitória-indenização-paga-a-quem-não-tinha-domínio-do-imóvel-desapropriado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89158-judiciario-reafirma-engajamento-a-agenda-socioambiental
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89156-cnj-nega-pedido-do-tjsp-para-criar-sistema-processual-eletronico-com-microsoft
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89152-resolucao-garante-direitos-as-pessoas-indigenas-no-sistema-prisional
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89150-nova-resolucao-atualiza-politica-do-judiciario-para-alternativas-penais
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047E41F6ED93B15429FBD8D80A6A07CD3FC50A3B2E0310
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-109-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6488904
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6488208
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414942
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414814
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414814
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Depósito-inferior-ao-previsto-pelo-CPC-de-1973-para-compra-parcelada-não-gera-nulidade-do-leilão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Depósito-inferior-ao-previsto-pelo-CPC-de-1973-para-compra-parcelada-não-gera-nulidade-do-leilão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-aposentadoria-especial-a-aeronauta-que-comprove-exposição-permanente-a-agentes-nocivos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reconhecida-aposentadoria-especial-a-aeronauta-que-comprove-exposição-permanente-a-agentes-nocivos


 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Justiça discute soluções para aumento da violência contra mulheres indígena 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0015829-55.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Guarino  
 

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

 

Boletim SEDIF no 108                     Divulgado em 24/06/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Homem que matou estudante no Itanhangá em 2014 é condenado a 38 anos de prisão 

 Centenas de jovens participantes de programas socioeducativos do TJRJ serão contratados 
pela Comlurb até julho de 2021 

 
NOTÍCIAS STF 

 OAB questiona norma sobre presença facultativa de advogado em audiência inicial de ação 
de alimentos 

 Mantida prisão de empresário acusado de matar ex-companheira em São Paulo 

 Ministro afasta decisão que negava indulto a condenado por tráfico privilegiado 

 Pedido para anular ação penal contra gestor condenado na Lava-Jato é rejeitado 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Árbitro tem precedência sobre Judiciário para fixar alcance de cláusula arbitral 

 Quinta Turma anula condenação de deputado cujo advogado foi impedido de atuar no 
processo 

 Ausência de disposição expressa inviabiliza classificação de árvores de reflorestamento como 
bem móvel por antecipação 

 Para cálculo da renda inicial de previdência complementar, prevalecem regras da época da 
aposentadoria 

 A consolidação da jurisprudência do STJ sobre o uso indevido de informações privilegiadas 

 Alienação fiduciária entre construtora e agente financeiro não tem eficácia contra comprador 
do imóvel 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Inclusão de pessoas com deficiência: resolução do CNJ completa três anos 

 Mutirão: mais de 13 mil processos baixados nas comarcas do interior 

 Central Judicial do Idoso lança cartilha com direitos e dicas 

 Programa Acelera monitora em tempo real ações com jovens acolhidos 

 Corregedoria mantém decisão que proibiu divórcio impositivo em todo país 

 Cotas raciais no Poder Judiciário são realidade em todo o Brasil 
 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89142-justica-discute-solucoes-para-aumento-da-violencia-contra-mulheres-indigena
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F53937025C029AA3B54AF83AB19AEEE9C50A16170D56
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-108-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6483165
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6483701
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6483701
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414548
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414548
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414526
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414524
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414546
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Árbitro-tem-precedência-sobre-Judiciário-para-fixar-alcance-de-cláusula-arbitral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-anula-condenação-de-deputado-cujo-advogado-foi-impedido-de-atuar-no-processo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-anula-condenação-de-deputado-cujo-advogado-foi-impedido-de-atuar-no-processo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ausência-de-disposição-expressa-inviabiliza-classificação-de-árvores-de-reflorestamento-como-bem-móvel-por-antecipação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ausência-de-disposição-expressa-inviabiliza-classificação-de-árvores-de-reflorestamento-como-bem-móvel-por-antecipação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-cálculo-da-renda-inicial-de-previdência-complementar,-prevalecem-regras-da-época-da-aposentadoria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-cálculo-da-renda-inicial-de-previdência-complementar,-prevalecem-regras-da-época-da-aposentadoria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/A-consolidação-da-jurisprudência-do-STJ-sobre-o-uso-indevido-de-informações-privilegiadas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alienação-fiduciária-entre-construtora-e-agente-financeiro-não-tem-eficácia-contra-comprador-do-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alienação-fiduciária-entre-construtora-e-agente-financeiro-não-tem-eficácia-contra-comprador-do-imóvel
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89125-inclusao-de-pessoas-com-deficiencia-resolucao-do-cnj-completa-tres-anos
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89124-mutirao-mais-de-13-mil-processos-baixados-nas-comarcas-do-interior
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89123-central-judicial-do-idoso-lanca-cartilha-com-direitos-e-dicas
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89122-programa-acelera-monitora-em-tempo-real-acoes-com-jovens-acolhidos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89128-corregedoria-mantem-decisao-que-proibiu-divorcio-impositivo-em-todo-pais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89126-cotas-raciais-no-poder-judiciario-sao-realidade-em-todo-o-brasil


 

JULGADOS INDICADOS 

 0043944-54.2017.8.19.0001 - Relª. Desª. Cintia Cardinali  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.847, de 19/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.843, de 19/06/2019  

 Lei Estadual nº 8421, de 19/06/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 107                     Divulgado em 19/06/2019 
 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 15 

 Ementário de Jurisprudência Turmas Recursais nº 05 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Ônibus da Justiça Itinerante volta à Rocinha 
 
NOTÍCIAS STF 

 Investigação sob responsabilidade de autoridades públicas não pode ser baseada unicamente 
em denúncia anônima 

 Partido questiona política de segurança pública adotada pelo governador Wilson Witzel no RJ 

 Mantida prisão de policial de SP condenado por extorsão contra passageiros de ônibus 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Colegiado afasta prescrição e mantém condenação da Mastercard ao pagamento de seguro-
viagem 

 Sexta Turma mantém prisão de denunciado por feminicídio contra a ex-mulher no Pará 

 Hipótese de fraude autoriza indisponibilidade de bens de participantes do ilícito que não 
constam no polo passivo da execução fiscal 

 Denunciados por mortes em incêndio na boate Kiss vão a júri popular 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Tribunais devem informar relação de servidores que integram conselhos externos 

 Apenados do aberto e semiaberto de Santa Rita receberão tornozeleira 

 Judiciário entrega 410 armas de fogo ao Exército para destruição 
 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0017710-83.2016.8.19.0061 - Rel. Des. Suimei Meira Cavalieri  

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043AED309DCFE50A1547259BA13DA44A24C50A3B133942
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13847.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9843.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6f17c175febe3f128325840100610617
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-107-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000015&Version=1.1.3.3
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2019000005&Version=1.1.3.3
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6482559
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414497
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414497
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414409
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414370
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Colegiado-afasta-prescrição-e-mantém-condenação-da-Mastercard-ao-pagamento-de-seguro–viagem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Colegiado-afasta-prescrição-e-mantém-condenação-da-Mastercard-ao-pagamento-de-seguro–viagem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-mantém-prisão-de-denunciado-por-feminicídio-contra-a-ex–mulher-no-Pará
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Hipótese-de-fraude-autoriza-indisponibilidade-de-bens-de-participantes-do-il%C3%ADcito-que-não-constam-no-polo-passivo-da-execução-fiscal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Hipótese-de-fraude-autoriza-indisponibilidade-de-bens-de-participantes-do-il%C3%ADcito-que-não-constam-no-polo-passivo-da-execução-fiscal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Denunciados-por-mortes-em-incêndio-na-boate-Kiss-vão-a-júri-popular
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89117-tribunais-devem-informar-relacao-de-servidores-que-integram-conselhos-externos
https://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89116-apenados-do-aberto-e-semiaberto-de-santa-rita-receberao-tornozeleira
https://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89115-judiciario-entrega-410-armas-de-fogo-ao-exercito-para-destruicao
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-107-2019.pdf


 

LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.845, de 18/06/2019  

 Lei Estadual nº 8420, de 18/06/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 106                     Divulgado em 18/06/2019 
 
COMUNICADO 

 Primeira Seção aprova três novas súmulas sobre prazos e regime prescricional 
 Súmula 633: “A Lei 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial 

para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode 
ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e 
específica que regule a matéria.” 

 Súmula 634: “Ao particular aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de 
Improbidade Administrativa para o agente público.” 

 Súmula 635: “Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/1990 iniciam-
se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento 
administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de 
instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a 
fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.” 

 
Veja a notícia no site 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Fux defende Justiça independente, caridosa e justa durante evento sobre a magistratura 

 Replantando Vida: parceria entre VEP e Cedae dá oportunidades de trabalho para apenados 
 
NOTÍCIAS STF 

 Negado pedido de ex-vice-prefeito de Santo Amaro para anular provas de ação penal por 
lavagem de dinheiro 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Mantida decisão que excluiu Estado do Rio de ação sobre medidas para reduzir riscos de 
desabamento 

 Roubo em estacionamento aberto e de livre acesso não gera responsabilidade para o 
comerciante 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Justiça Restaurativa: CNJ elabora plano para efetivação da política 

 Novas turmas reúnem especialistas para treinamento em inteligência artificial 

 Painel debate os desafios para qualificar audiências de custódia no Brasil 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13845.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6f17c175febe3f128325840100610617
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-106-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-aprova-três-novas-súmulas-sobre-prazos-e-regime-prescricional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-aprova-três-novas-súmulas-sobre-prazos-e-regime-prescricional
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6478569
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6477605
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414206
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414206
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-excluiu-Estado-do-Rio-de-ação-sobre-medidas-para-reduzir-riscos-de-desabamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-excluiu-Estado-do-Rio-de-ação-sobre-medidas-para-reduzir-riscos-de-desabamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Roubo-em-estacionamento-aberto-e-de-livre-acesso-não-gera-responsabilidade-para-o-comerciante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Roubo-em-estacionamento-aberto-e-de-livre-acesso-não-gera-responsabilidade-para-o-comerciante
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89110-justica-restaurativa-cnj-elabora-plano-para-efetivacao-da-politica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89108-novas-turmas-reunem-especialistas-para-treinamento-em-inteligencia-artificial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89106-painel-debate-os-desafios-para-qualificar-audiencias-de-custodia-no-brasil


 

JULGADOS INDICADOS 

 0020122-68.2019.8.19.0000 - Relª. Desª. Maria Angélica G. Guerra Guedes  
 

LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 885, de 17.06.2019  

 Lei Estadual nº 8418, de 17 de junho de 2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 105                     Divulgado em 17/06/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Garotinho e Rosinha viram réus em ação e têm R$ 18 milhões bloqueados 
 
NOTÍCIAS STF 

 Mantida prisão preventiva de cabo acusado de desviar fuzis de quartel 

 Ministro suspende tramitação de processos que tratam da dispensa imotivada de empregados 
de estatais 

 Ministro nega provimento a recurso de médico condenado por tentativa de homicídio em 
clínica de repouso 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Mantida suspensão de cumprimento de sentença contra entidade previdenciária sob 
intervenção federal 

 Estelionato previdenciário na ótica do STJ 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Magistrados dividem experiências sobre audiências de custódia 

 CNJ Serviço: o que é Justiça comum e a Justiça especializada?  
 
JULGADOS INDICADOS 

 0043738-09.2018.8.19.0000 - Relª. Desª. Maria Regina Nova  
 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 884, de14/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.837, de 14/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.840, de 14/06/2019   
 

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

 

Boletim SEDIF no 104                     Divulgado em 14/06/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E65402C9E2F2902442313EAC31907A82C50A381A1653
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv885.htm
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmLzZmMTdjMTc1ZmViZTNmMTI4MzI1ODQwMTAwNjEwNjE3P09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-105-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6469957
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414190
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414135
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414135
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414117
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414117
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-suspensão-de-cumprimento-de-sentença-contra-entidade-previdenciária-sob-intervenção-federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-suspensão-de-cumprimento-de-sentença-contra-entidade-previdenciária-sob-intervenção-federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estelionato-previdenciário-na-ótica-do-STJ
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89101-magistrados-dividem-experiencias-sobre-audiencias-de-custodia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89098-cnj-servico-o-que-e-justica-comum-e-a-justica-especializada
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C349DCBCD49D9E6B478DB209D0946B7DC50A373E2F2C
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv884.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9837.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9840.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-104-2019.pdf


 

 Copa América: posto do TJRJ no Maracanã inicia atendimento aos torcedores no dia 16 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF enquadra homofobia e transfobia como crimes de racismo ao reconhecer omissão 
legislativa 

 Ministro nega pedido de indulto a ex-deputado Paulo Maluf 

 Ministro concede habeas corpus para suspender execução provisória de penas alternativas 

 Supremo suspende regra de decreto presidencial que extingue conselhos federais previstos 
em lei 

 Mantida atribuição do MPF para investigar danos a investidores da Petrobras 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Corte Especial recebe denúncia contra cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de 
Janeiro 

 Multa e juros no sistema drawback-suspensão incidem a partir do 31º dia do inadimplemento 
do compromisso de exportar 

 Provedor de internet tem obrigação de fornecer IP de usuário que invadiu e-mail 

 Jurisprudência em Teses traz entendimentos sobre a Intervenção do Estado na Propriedade 
Privada 

 Adulteração no medidor de energia caracteriza crime de estelionato 

 Ação popular sobre tragédia de Brumadinho será julgada na Justiça Federal de Minas Gerais 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Prisões em excesso se voltam contra o interesse social, aponta painel 

 CNJ comemora 14 anos com a baixa de 80.338 processos 

 Pacto une o país para proteger crianças e adolescentes vítimas de violência 

 Dias Toffoli: audiência de custódia é indispensável para a Justiça brasileira 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0019210-81.2018.8.19.0202 - Rel. Des. Mauro Dickstein  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual n° 8417, de 12/06/2019  

 Lei Estadual nº 8415, de 12/06/2019  

 Lei Estadual nº 8414, de 12/06/2019. 
 

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

 

Boletim SEDIF no 103                     Divulgado em 13/06/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Decisão do STF já está sendo cumprida pela Justiça fluminense 

 Aposentados e pensionistas de magistrados já podem fazer recadastramento 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6468832
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414010
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=414011
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413995
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413987
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413987
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413968
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-recebe-denúncia-contra-cinco-conselheiros-do-Tribunal-de-Contas-do-Rio-de-Janeiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-recebe-denúncia-contra-cinco-conselheiros-do-Tribunal-de-Contas-do-Rio-de-Janeiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Multa-e-juros-no-sistema-drawback–suspensão-incidem-a-partir-do-31º-dia-do-inadimplemento-do-compromisso-de-exportar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Multa-e-juros-no-sistema-drawback–suspensão-incidem-a-partir-do-31º-dia-do-inadimplemento-do-compromisso-de-exportar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Provedor-de-internet-tem-obrigação-de-fornecer-IP-de-usuário-que-invadiu-e–mail
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Jurisprudência-em-Teses-traz-entendimentos-sobre-a-Intervenção-do-Estado-na-Propriedade-Privada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Jurisprudência-em-Teses-traz-entendimentos-sobre-a-Intervenção-do-Estado-na-Propriedade-Privada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Adulteração-no-medidor-de-energia-caracteriza-crime-de-estelionato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-popular-sobre-tragédia-de-Brumadinho-será-julgada-na-Justiça-Federal-de-Minas-Gerais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89091-prisoes-em-excesso-se-voltam-contra-o-interesse-social-aponta-painel
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89088-cnj-comemora-14-anos-com-a-baixa-de-80-338-processos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89089-pacto-une-o-pais-para-proteger-criancas-e-adolescentes-vitimas-de-violencia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89087-dias-toffoli-audiencia-de-custodia-e-indispensavel-para-a-justica-brasileira
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DA611AA43258A18AD5F1264404C9495FC50A341C081A
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6f17c175febe3f128325840100610617
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/050a2ebc0ae1ec68832584180064e964
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/617dc146fbe267da832584180064b90f
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-103-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6466077
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6465435


 

 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro mantém quebra de sigilo telefônico e telemático de ex-presidente da Vale limitada ao 
período em que exerceu o cargo 

 Liminar afasta obrigação de prestação de contas da OAB perante TCU 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Proprietária de veículo multado que perdeu prazo administrativo pode comprovar na justiça 
autor da infração 

 Partilha de direitos sobre imóvel de terceiros depende de participação dos proprietários na 
ação 

 Brasken poderá distribuir dividendos, desde que apresente seguro garantia 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedor recomenda que tribunais implementem Justiça Itinerante 

 CNJ reúne em texto único normativos sobre segurança do Judiciário 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0003000-40.2009.8.19.0211 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Complementar nº 168, de 12/06/2019  

 Decreto Federal nº 9.833, de 12/06/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 102                     Divulgado em 12/06/2019 
 
COMUNICADO 

 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.176 (ADI 5176/RJ) 
 processo administrativo nº 2019-0094927 
 Lei 6.885/14 do Estado do Rio de Janeiro 
 
Íntegra da decisão 

 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 14 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Presidente do TJRJ recebe comitiva de Maricá que reivindica elevação de comarca para 
entrância especial 

 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro extingue punibilidade de ex-executivos do Banco Rural com base em indulto natalino 
de Temer 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413882
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413882
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413871
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proprietária-de-veículo-multado-que-perdeu-prazo-administrativo-pode-comprovar-na-justiça-autor-da-infração
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proprietária-de-veículo-multado-que-perdeu-prazo-administrativo-pode-comprovar-na-justiça-autor-da-infração
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Partilha-de-direitos-sobre-imóvel-de-terceiros-depende-de-participação-dos-proprietários-na-ação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Partilha-de-direitos-sobre-imóvel-de-terceiros-depende-de-participação-dos-proprietários-na-ação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Brasken-poderá-distribuir-dividendos,-desde-que-apresente-seguro-garantia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89081-corregedor-recomenda-que-tribunais-implementem-justica-itinerante
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89078-cnj-reune-em-texto-unico-normativos-sobre-seguranca-do-judiciario
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004414DCC90D9FA6EA330B619DB8DDF3171C50A16164803
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp168.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9833.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-102-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4665369
http://www4.tjrj.jus.br/consprocadm/consultaPorCodProc.aspx
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/52c0395da3e6aed683257d550061cd7a
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340226903&ext=.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000014&Version=1.1.3.3
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6463909
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6463909
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413857
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413857


 

 2ª Turma anula interrogatório realizado durante busca e apreensão na casa de investigado 

 Suspenso julgamento de HC que discute validade provas obtidas em conversas de Whatsapp 
sem autorização judicial 

 2ª Turma recebe denúncia contra parlamentares do PP por organização criminosa 

 Ministro afasta obrigatoriedade de Joesley Batista comparecer à CPI do BNDES 

 Condenado por aplicação indevida de recursos da Saúde, ex-deputado tem pena prescrita 

 2ª Turma remete ao Plenário HC coletivo contra súmula do TRF-4 que prevê prisão após 
segunda instância 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Exercício prolongado de atividade urbana impede concessão de aposentadoria rural 

 Terceira Turma define que prazo de suspensão de execuções na recuperação é contado em 
dias corridos 

 Emitente é responsável por cheque emprestado a terceiro 

 Juiz não pode ser punido com multa do CPC por ato atentatório ao exercício da jurisdição 

 STJ autoriza retorno de vereador de Belo Horizonte afastado do cargo há mais de um ano 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Grupo de trabalho analisa relação entre custas judiciais e acesso à Justiça 

 Corregedor do CNJ arquiva representação contra Moro no caso “The Intercept Brazil” 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0004275-26.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara  
 

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

 

Boletim SEDIF no 101                     Divulgado em 11/06/2019 
 
COMUNICADO 

 SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 CANCELAMENTO DE VERBETE SUMULAR 
 Verbete nº. 36 - Processo Administrativo nº. 0061605-49.2017.8.19.0000 
 Verbete nº. 44 - Processo Administrativo nº. 0061605-49.2017.8.19.0000 
 Verbete nº. 57 - Processo Administrativo nº. 0061605-49.2017.8.19.0000 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Grupo de adolescentes acolhidos assiste Fla x Flu 
 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário decidirá a possibilidade de sustentação oral em agravo contra decisão monocrática 
que nega HC 

 Ministro garante reintegração de servidor da área da saúde para exercício de dois cargos 
públicos 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413792
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413786
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413786
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413782
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413779
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413765
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413742
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413742
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exercício-prolongado-de-atividade-urbana-impede-concessão-de-aposentadoria-rural
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-define-que-prazo-de-suspensão-de-execuções-na-recuperação-é-contado-em-dias-corridos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-define-que-prazo-de-suspensão-de-execuções-na-recuperação-é-contado-em-dias-corridos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Emitente-é-responsável-por-cheque-emprestado-a-terceiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juiz-não-pode-ser-punido-com-multa-do-CPC-por-ato-atentatório-ao-exercício-da-jurisdição
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-autoriza-retorno-de-vereador-de-Belo-Horizonte-afastado-do-cargo-há-mais-de-um-ano
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89075-grupo-de-trabalho-analisa-relacao-entre-custas-judiciais-e-acesso-a-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89077-corregedor-do-cnj-arquiva-representacao-contra-moro-no-caso-the-intercept-brazil
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000402F1DF21D94F4487CAD84A903BA55EF3C50A32296258
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-101-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=150637&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=150637&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6461726
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413708
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413708
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413635
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413635


 

 Mantida condenação de vigilante por tortura e homicídio de jovem no Paraná 
 
NOTÍCIAS STJ 

 No CPC de 1973, impugnação aos embargos monitórios segue mesmo prazo fixado para 
réplica 

 Aplicação em fundo no exterior equivale a depósito em conta para caracterizar evasão de 
divisas 

 Revelia em ação de guarda de filho não implica renúncia tácita ao direito da guarda 
compartilhada 

 Mantida condenação da Liesa a devolver valores recebidos com venda de ingressos no 
Carnaval de 1995 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Para corregedor, inspeções buscam melhoria dos serviços prestados à sociedade 

 CNJ lança painel multissetorial de combate a fake news 

 Escolas de magistratura e universidades sugerem mudanças na seleção de juízes 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0231350-92.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.830, de 10/06/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 100                     Divulgado em 10/06/2019 
 
COMUNICADO 

 Aviso TJ nº 43/2019 referente ao deferimento, em parte, de liminar na Ação Declaratória 
de Constitucionalidade nº 51 –DF que tramita no E. Supremo Tribunal Federal. Abaixo, 
segue o inteiro teor do Aviso: 

 
AVISO TJ nº 43/2019 

 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES, no uso de suas atribuições legais, 

 
AVISA aos Senhores Desembargadores, Juízes de Direito, membros do Ministério Público, 
da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, advogados, servidores 
e demais interessados que, na Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
nº 51 -DF, em trâmite no E. Supremo Tribunal Federal, foi proferida, em 10/05/2019, decisão 
pelo Excelentíssimo Relator Ministro Gilmar Mendes, a qual deferiu, em parte, a liminar para 
impedir a movimentação - levantamento ou qualquer outra destinação específica - dos valores 
depositados judicialmente à título de astreintes nos processos judiciais em que se discute a 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413619
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/No-CPC-de-1973,-impugnação-aos-embargos-monitórios-segue-mesmo-prazo-fixado-para-réplica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/No-CPC-de-1973,-impugnação-aos-embargos-monitórios-segue-mesmo-prazo-fixado-para-réplica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aplicação-em-fundo-no-exterior-equivale-a-depósito-em-conta-para-caracterizar-evasão-de-divisas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aplicação-em-fundo-no-exterior-equivale-a-depósito-em-conta-para-caracterizar-evasão-de-divisas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Revelia-em-ação-de-guarda-de-filho-não-implica-renúncia-tácita-ao-direito-da-guarda-compartilhada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Revelia-em-ação-de-guarda-de-filho-não-implica-renúncia-tácita-ao-direito-da-guarda-compartilhada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-da-Liesa-a-devolver-valores-recebidos-com-venda-de-ingressos-no-Carnaval-de-1995
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-da-Liesa-a-devolver-valores-recebidos-com-venda-de-ingressos-no-Carnaval-de-1995
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89071-para-corregedor-inspecoes-buscam-melhoria-dos-servicos-prestados-a-sociedade
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89070-cnj-lanca-painel-multissetorial-de-combate-a-fake-news
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89068-escolas-de-magistratura-e-universidades-sugerem-mudancas-na-selecao-de-juizes
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042FFA02EC1F6A3148331981FD6340BBF9C50A32380D19
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9830.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-100-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5320379
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5320379


 

aplicação do Decreto Executivo nº 3.810/2001, que internalizou no Direito brasileiro o Acordo 
de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo dos Estados Unidos da América - MLAT. 

 
Rio de Janeiro, 07 de junho de 2019. 

 
Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES 
Presidente do Tribunal de Justiça 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ, MP e Defensoria discutem ações para cumprimento de decisão do STF sobre jovens 
infratores 

 Justiça determina que estado construa unidade para adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas até de fevereiro de 2020 

 Ciclovia Tim Maia poderá ser demolida se perícia não garantir segurança 
 
NOTÍCIAS STF 

 Negada redução de pena de empresário condenado por agredir ex-namorada em Salvador 

 Ministra rejeita habeas corpus que pedia liberdade de ex-deputado estadual do RJ 

 Liminar garante a Wesley Batista direito de não comparecer à CPI do BNDES 

 Adotado rito abreviado em ADI contra normas do CE que instituem taxa de fiscalização e 
prestação de serviço público 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Alteração de situação fática justifica novo pedido de desconsideração da personalidade 
jurídica 

 O empenho da Justiça para evitar os danos da alienação parental 

 Falta de intimação de advogado com pedido expresso de publicação nos autos impõe novo 
julgamento 

 Chuva forte não caracteriza força maior para livrar shopping de indenização por desabamento 
de teto 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ lança versão 5.7 do SEEU com novidades e melhorias 

 Presidente do TJAL deve prestar informações sobre foto em ato político 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0372821-38.2011.8.19.0001 - Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto  
 

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

 

Boletim SEDIF no 99                     Divulgado em 07/06/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3810.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6457819
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6457819
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6457520
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6457520
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6456675
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413495
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413484
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413572
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413510
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413510
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alteração-de-situação-fática-justifica-novo-pedido-de-desconsideração-da-personalidade-jurídica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Alteração-de-situação-fática-justifica-novo-pedido-de-desconsideração-da-personalidade-jurídica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/O-empenho-da-Justiça-para-evitar-os-danos-da-alienação-parental
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-intimação-de-advogado-com-pedido-expresso-de-publicação-nos-autos-impõe-novo-julgamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-intimação-de-advogado-com-pedido-expresso-de-publicação-nos-autos-impõe-novo-julgamento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Chuva-forte-não-caracteriza-força-maior-para-livrar-shopping-de-indenização-por-desabamento-de-teto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Chuva-forte-não-caracteriza-força-maior-para-livrar-shopping-de-indenização-por-desabamento-de-teto
https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89060-cnj-lanca-versao-5-7-do-seeu-com-novidades-e-melhorias
https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89061-presidente-do-tjal-deve-prestar-informacoes-sobre-foto-em-ato-politico
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004914EE79F363E9D8AF41F45D5FD7F2B5BC50A320A3827
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-99-2019.pdf


 

 Amigo de suspeito de matar Marielle tem prisão revogada 

 Avenida Niemeyer segue fechada ao trânsito 
 
NOTÍCIAS STF 

 Dever de prestação de contas da OAB perante o TCU é tema de repercussão geral 

 Ministro Fachin nega seguimento a reclamações sobre venda da TAG 

 STF decide que venda de subsidiárias de estatais não exige autorização legislativa 

 Suspensa ação penal contra ex-assessor jurídico denunciado por emitir parecer em licitação 
supostamente fraudulenta 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Deferimento de tutela cautelar contestada não dispensa abertura de prazo para contestação 
do pedido principal 

 Prazo prescricional para cobrança de cotas condominiais depende do momento em que nasce 
cada pretensão 

 Recebida denúncia contra conselheiro do Amapá por suspeita de lavagem de dinheiro 

 Terceira Turma não reconhece violação de exclusividade em contrato de distribuição de 
máquinas 

 Desconstituição de registro de venda feita por quem não era dono não se sujeita à prescrição 
relativa aos vícios de vontade 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Rede de cooperação incentiva uso de tecnologia nos serviços jurisdicionais 

 Corregedor destaca papel dos cartórios para o desenvolvimento do país 

 Vítimas de barragens são ouvidas pelo Observatório Nacional do CNJ e CNMP 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0015761-75.2014.8.19.0002 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 

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

 TRE deflagra campanha de biometria obrigatória em 35 municípios do Rio 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Cabe agravo de instrumento contra decisões proferidas durante processo de recuperação e 
falência 

 Mesmo sem ingestão, Terceira Turma vê risco para consumidor que encontrou corpo estranho 
em refrigerante 

 Exoneração do fiador notificada no prazo do contrato só tem efeito 120 dias após locação se 
tornar indeterminada 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6454680
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6454158
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413463
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413385
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413384
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413369
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413369
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Deferimento-de-tutela-cautelar-contestada-não-dispensa-abertura-de-prazo-para-contestação-do-pedido-principal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Deferimento-de-tutela-cautelar-contestada-não-dispensa-abertura-de-prazo-para-contestação-do-pedido-principal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-prescricional-para-cobrança-de-cotas-condominiais-depende-do-momento-em-que-nasce-cada-pretensão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-prescricional-para-cobrança-de-cotas-condominiais-depende-do-momento-em-que-nasce-cada-pretensão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recebida-denúncia-contra-conselheiro-do-Amapá-por-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-não-reconhece-violação-de-exclusividade-em-contrato-de-distribuição-de-máquinas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-não-reconhece-violação-de-exclusividade-em-contrato-de-distribuição-de-máquinas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Desconstituição-de-registro-de-venda-feita-por-quem-não-era-dono-não-se-sujeita-à-prescrição-relativa-aos-vícios-de-vontade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Desconstituição-de-registro-de-venda-feita-por-quem-não-era-dono-não-se-sujeita-à-prescrição-relativa-aos-vícios-de-vontade
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89051-rede-de-cooperacao-incentiva-uso-de-tecnologia-nos-servicos-jurisdicionais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89049-corregedor-destaca-papel-dos-cartorios-para-o-desenvolvimento-do-pais
https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89045-vitimas-de-barragens-sao-ouvidas-pelo-observatorio-nacional-do-cnj-e-cnmp
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FBF56B518E161D6475098740E85655E8C50A321D035A
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-98-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6453224
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisões-proferidas-durante-processo-de-recuperação-e-falência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisões-proferidas-durante-processo-de-recuperação-e-falência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-sem-ingestão,-Terceira-Turma-vê-risco-para-consumidor-que-encontrou-corpo-estranho-em-refrigerante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mesmo-sem-ingestão,-Terceira-Turma-vê-risco-para-consumidor-que-encontrou-corpo-estranho-em-refrigerante
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exoneração-do-fiador-notificada-no-prazo-do-contrato-só-tem-efeito-120-dias-após-locação-se-tornar-indeterminada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exoneração-do-fiador-notificada-no-prazo-do-contrato-só-tem-efeito-120-dias-após-locação-se-tornar-indeterminada


 

 Concedida liberdade a homem preso sem julgamento há mais de quatro anos 

 Prova obtida em revista pessoal feita por segurança particular é ilícita, decide Quinta Turma 

 Um agravo de instrumento pode atacar múltiplas decisões interlocutórias, reafirma Terceira 
Turma 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedor arquiva processo contra Moro 

 Revista Doutrina reúne 45 artigos jurídicos 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0047249-15.2018.8.19.0000 - Relª. Desª. Jacqueline Lima Montenegro  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.840, de 05/06/2019  

 Lei Estadual nº 8411, de 05/06/2019  

 Lei Estadual nº 8412, de 05/06/2019   
 

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

 

Boletim SEDIF no 97                     Divulgado em 05/06/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 13 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça mantém cobrança de pedágio na Linha Amarela 
 
NOTÍCIAS STF 

 2ª Turma decide que revisão disciplinar no CNJ não tem natureza de recurso 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Crime de embaraçar investigação previsto na Lei do Crime Organizado não é restrito à fase 
do inquérito 

 Primeira Turma mantém condenação do município do Rio por não aplicar percentual correto 
em educação 

 Pedido de prioridade de tramitação processual por idade deve ser feito pelo próprio idoso 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Poder Judiciário se mobiliza em prol de práticas sustentáveis 

 CNJ se une a campanha permanente de combate ao abuso contra crianças e adolescentes 

 CNJ e TCU firmam acordos sobre obras paralisadas e sistema prisional 

 Instituído formulário de risco na Justiça para mulheres vítimas de violência 
 
JULGADOS INDICADOS 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Concedida-liberdade-a-homem-preso-sem-julgamento-há-mais-de-quatro-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prova-obtida-em-revista-pessoal-feita-por-segurança-particular-é-ilícita,-decide-Quinta-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Um-agravo-de-instrumento-pode-atacar-múltiplas-decisões-interlocutórias,-reafirma-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Um-agravo-de-instrumento-pode-atacar-múltiplas-decisões-interlocutórias,-reafirma-Terceira-Turma
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89042-corregedor-arquiva-processo-contra-moro
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/89038-revista-doutrina-reune-45-artigos-juridicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E097D87B33261F49BB65BECAC9DCE529C50A31413F2F
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13840.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e185733e8d32965683258411005b1edf
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/26dd9aa38562371983258411005b7c4b
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-97-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000013&Version=1.1.2.0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6449549
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=413116
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Crime-de-embaraçar-investigação-previsto-na-Lei-do-Crime-Organizado-não-é-restrito-à-fase-do-inquérito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Crime-de-embaraçar-investigação-previsto-na-Lei-do-Crime-Organizado-não-é-restrito-à-fase-do-inquérito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-mantém-condenação-do-município-do-Rio-por-não-aplicar-percentual-correto-em-educação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-mantém-condenação-do-município-do-Rio-por-não-aplicar-percentual-correto-em-educação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Pedido-de-prioridade-de-tramitação-processual-por-idade-deve-ser-feito-pelo-próprio-idoso
https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89034-judiciario-se-mobiliza-em-prol-de-praticas-sustentaveis
https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89033-cnj-se-une-a-campanha-permanente-de-combate-ao-abuso-contra-criancas-e-adolescentes
https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89035-cnj-e-tcu-firmam-acordos-sobre-obras-paralisadas-e-sistema-prisional
https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89036-instituido-formulario-de-risco-na-justica-para-mulheres-vitimas-de-violencia


 

 0013131-76.2019.8.19.0000 - Relª. Desª. Maria Inês da Penha Gaspar  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.839, de 04/06/2019  

 Lei Federal nº 13.838, de 04/06/2019  

 Lei Federal nº 13.836, de 04/06/2019. 

 Lei Federal nº 13.835, de 04/06/2019  

 Lei Federal nº 13.834, de 04/06/2019  

 Lei Federal nº 13.832, de 04/06/2019  

 Emenda Constitucional nº. 72, de 04.06.2019   

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

 Juíza revoga liminares após advogada fraudar documentos 

 Justiça condena SuperVia a concluir obras de acessibilidade nas estações de Riachuelo e 
Honório Gurgel 

 TJ do Rio instaura Processo Administrativo Disciplinar contra juiz de Mangaratiba 
 
NOTÍCIAS STF 

 Negado habeas corpus a acusado de ser mandante de triplo assassinato em São Gonçalo 
(RJ) 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Primeira Seção decidirá sobre penhora no Bacenjud em caso de parcelamento do crédito 
fiscal executado 

 Terceira Turma reconhece prescrição de pedido de anulação da marca Sócio Torcedor pelo 
São Paulo FC 

 Juiz pode determinar penhora no rosto dos autos de procedimento arbitral 

 Ministros negam pedido para suspensão parcial do exercício da medicina 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Audiências serão mais ágeis e seguras com PJe Mídias 

 Inspeções são um momento de diálogo com os tribunais, afirma corregedor 

 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 131, DE 30/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 128, DE 24/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 130, DE 30/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 127, DE 20/05/2019 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045FDAEA76515533E5E76A380AF7C52ED2C50A2E2C4D10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13839.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13838.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13836.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13835.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13834.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13832.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/97b503275a6b0a558325840f0073674b
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-96-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6445801
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6446916
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6446916
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6445769
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412976
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412976
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-decidirá-sobre-penhora-no-Bacenjud-em-caso-de-parcelamento-do-crédito-fiscal-executado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-decidirá-sobre-penhora-no-Bacenjud-em-caso-de-parcelamento-do-crédito-fiscal-executado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-prescrição-de-pedido-de-anulação-da-marca-Sócio-Torcedor-pelo-São-Paulo-FC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reconhece-prescrição-de-pedido-de-anulação-da-marca-Sócio-Torcedor-pelo-São-Paulo-FC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juiz-pode-determinar-penhora-no-rosto-dos-autos-de-procedimento-arbitral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministros-negam-pedido-para-suspensão-parcial-do-exercício-da-medicina
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89025-audiencias-serao-mais-ageis-e-seguras-com-pje-midias
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89027-inspecoes-sao-um-momento-de-dialogo-com-os-tribunais-afirma-corregedor
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/informativo-de-suspensao-de-prazos-e-de-expediente-forense
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216680&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216594&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216679&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216510&integra=1


 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 126, DE 20/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 125, DE 20/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 124, DE 17/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 123, DE 17/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 122, DE 17/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 120, DE 17/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 119, DE 17/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 118, DE 17/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 117, DE 17/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 113, DE 15/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 109, DE 03/05/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 108, DE 30/04/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 107, DE 30/04/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 106, DE 30/04/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 105, DE 30/04/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 104, DE 30/04/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 101, DE 30/04/2019 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0030418-22-2010.8.19.0209 - Rel. Des. Monica Feldman  

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

 

Boletim SEDIF no 95    Divulgado em 03/06/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Avenida Niemeyer permanece fechada por risco de deslizamento 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro rejeita HC de ex-vice-presidente da Engevix condenado por desvios na Petrobras 

 STF analisará incidência de ICMS sobre celulares comprados por empresa de telefonia e 
cedidos a clientes 

 STF julgará validade de lei municipal que exige implantação de ambulatório médico em 
shopping centers 

 Adotado rito abreviado em ADI contra autorização para autoridade policial aplicar medidas 
protetivas da Lei Maria da Penha 

 Ministro determina redução da pena de reeducando aprovado no Enem 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Entidade de proteção ao crédito deve notificar consumidor ao importar dados do CCF, sob 
pena de danos morais 

 Terceira Turma afasta obrigatoriedade de custeio de fertilização in vitro por plano de saúde 
 
NOTÍCIAS CNJ 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216509&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216426&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216425&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216424&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216423&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216422&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216421&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216420&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216419&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216360&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216155&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216154&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216104&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216103&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216102&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216101&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216153&integra=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004241DA15607BEF48E18E139CBBD1039B8C50A2F57380C
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-95-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6441283
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412962
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412881
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412881
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412810
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412810
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412849
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412849
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412843
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Entidade-de-proteção-ao-crédito-deve-notificar-consumidor-ao-importar-dados-do-CCF,-sob-pena-de-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Entidade-de-proteção-ao-crédito-deve-notificar-consumidor-ao-importar-dados-do-CCF,-sob-pena-de-danos-morais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-obrigatoriedade-de-custeio-de-fertilização-in-vitro-por-plano-de-saúde


 

 Corregedoria Nacional proíbe “divórcio impositivo” em todo país 

 Erro em declaração de IRPF não enseja abertura de PAD contra magistrado 

 Política de promoção de penas alternativas será debatida na 292ª Sessão do CNJ 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0044520-57.2016.8.19.0203 - Rel. Des. Denise Nicoll Simões  

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

 

Boletim SEDIF no 94                     Divulgado em 31/05/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Obras criadas a partir de resíduos sólidos são destaques em exposição no CCMJ 

 CCMJ inaugura exposição de arte com materiais reaproveitados 
 
NOTÍCIAS STF 

 Relatora determina nomeação de candidatos aprovados em concurso para auditor fiscal do 
trabalho 

 Ministra aplica rito abreviado em ADI contra lei de Goiás que cria obrigações a seguradoras 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Mantida decisão que não reconheceu dano moral em cobrança de cirurgia não custeada pelo 
plano de saúde 

 Terceira Turma determina prosseguimento de ação que discute preço dos serviços de 
praticagem em Belém 

 Termo inicial dos juros de mora sobre parcelas vincendas é o vencimento da própria parcela 

 Jurisprudência em Teses traz entendimentos sobre a Lei de Drogas 

 Mantidos honorários de R$ 5 mil em incidente de impugnação de créditos de R$ 7 milhões 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Pará é o próximo estado a passar por inspeção da Corregedoria do CNJ 

 Comitê gestor revisa Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

 Corregedor pede informações sobre sistema prisional do Amazonas 

 Corregedor arquiva procedimentos instaurados contra juízes federais 

 Conflitos familiares são os mais suscetíveis a acordos, aponta pesquisa 

 Corregedor afasta médico do TJGO e analisa pedido avocação de processo 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0004375-32.2016.8.19.0211 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  

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

 

Boletim SEDIF no 93                     Divulgado em 30/05/2019 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89017-corregedoria-nacional-proibe-divorcio-impositivo-em-todo-pais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89016-erro-em-declaracao-de-irpf-nao-enseja-abertura-de-pad-contra-magistrado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89021-politica-de-promocao-de-penas-alternativas-sera-debatida-na-292-sessao-do-cnj
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042938B53EA82FE9B65BD2C4F6927EC839C50A2C3B632C
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-94-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6431333
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6439187
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412705
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412705
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412694
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-não-reconheceu-dano-moral-em-cobrança-de-cirurgia-não-custeada-pelo-plano-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-não-reconheceu-dano-moral-em-cobrança-de-cirurgia-não-custeada-pelo-plano-de-saúde
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-determina-prosseguimento-de-ação-que-discute-preço-dos-serviços-de-praticagem-em-Belém
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-determina-prosseguimento-de-ação-que-discute-preço-dos-serviços-de-praticagem-em-Belém
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Termo-inicial-dos-juros-de-mora-sobre-parcelas-vincendas-é-o-vencimento-da-própria-parcela
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Jurisprudência-em-Teses-traz-entendimentos-sobre-a-Lei-de-Drogas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantidos-honorários-de-R$-5-mil-em-incidente-de-impugnação-de-créditos-de-R$-7-milhões
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89005-para-e-o-proximo-estado-a-passar-por-inspecao-da-corregedoria-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89011-comite-gestor-revisa-estrategia-nacional-do-poder-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89009-corregedor-pede-informacoes-sobre-sistema-prisional-do-amazonas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89010-corregedor-arquiva-procedimentos-instaurados-contra-juizes-federais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89015-conflitos-familiares-sao-os-mais-suscetiveis-a-acordos-aponta-pesquisa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89013-corregedor-afasta-medico-do-tjgo-e-analisa-pedido-avocacao-de-processo
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043C9BB98696942528EED9BB124AEC1D38C50A16165704
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-93-2019.pdf


 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Começa em junho o recadastramento bancário obrigatório de magistrados e servidores ativos 
e comissionados 

 
NOTÍCIAS STF 

 Ministra restabelece liminar que impede reintegração de posse da Vila Soma, em Sumaré 
(SP) 

 STF invalida norma da Reforma Trabalhista que permitia trabalho de grávidas e lactantes em 
atividades insalubres 

 Rejeitado HC que pedia redução das penas de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Datena e Bandeirantes terão de indenizar homem acusado de estupro em programa de TV 

 Inclusão de sobrenome em criança para homenagear família exige justificativa idônea 

 Cédula de produto rural é impenhorável por lei e não pode ser usada para satisfazer crédito 
trabalhista 

 Rede social não tem legitimidade para questionar destino de multa por descumprimento de 
ordem judicial 

 STJ alinha posição com STF e define em repetitivo que, sem previsão legal, não há direito à 
desaposentação 

 Prescrição para pedir anulação de cláusula abusiva em seguro de vida é de um ano e não 
atinge fundo de direito 

 Não é possível adotar meios executivos atípicos contra devedor sem sinais de ocultação 
patrimonial 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ reforça importância de retomada de obras paralisadas para reativar economia 

 PJe ganha funcionalidades que favorecem consumidor 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0002274-68.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Denise Nicoll Simões  
 

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

 

Boletim SEDIF no 92                     Divulgado em 29/05/2019 
 
COMUNICADO 

Ementário de Jurisprudência Criminal nº 07 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça Itinerante realiza perícias em Belford Roxo 
 
NOTÍCIAS STF 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6436473
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6436473
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412581
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412581
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412571
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412571
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412568
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Datena-e-Bandeirantes-terão-de-indenizar-homem-acusado-de-estupro-em-programa-de-TV
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Inclusão-de-sobrenome-em-criança-para-homenagear-família-exige-justificativa-idônea
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cédula-de-produto-rural-é-impenhorável-por-lei-e-não-pode-ser-usada-para-satisfazer-crédito-trabalhista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cédula-de-produto-rural-é-impenhorável-por-lei-e-não-pode-ser-usada-para-satisfazer-crédito-trabalhista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rede-social-não-tem-legitimidade-para-questionar-destino-de-multa-por-descumprimento-de-ordem-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rede-social-não-tem-legitimidade-para-questionar-destino-de-multa-por-descumprimento-de-ordem-judicial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-alinha-posição-com-STF-e-define-em-repetitivo-que,-sem-previsão-legal,-não-há-direito-à-desaposentação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-alinha-posição-com-STF-e-define-em-repetitivo-que,-sem-previsão-legal,-não-há-direito-à-desaposentação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prescrição-para-pedir-anulação-de-cláusula-abusiva-em-seguro-de-vida-é-de-um-ano-e-não-atinge-fundo-de-direito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prescrição-para-pedir-anulação-de-cláusula-abusiva-em-seguro-de-vida-é-de-um-ano-e-não-atinge-fundo-de-direito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-é-possível-adotar-meios-executivos-atípicos-contra-devedor-sem-sinais-de-ocultação-patrimonial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-é-possível-adotar-meios-executivos-atípicos-contra-devedor-sem-sinais-de-ocultação-patrimonial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89003-cnj-reforca-importancia-de-retomada-de-obras-paralisadas-para-reativar-economia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/89000-pje-ganha-funcionalidades-que-favorecem-consumidor
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BA6F99FDA7F877BBBAB136EAAE520981C50A2C3D1C0A
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-92-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000007&Version=1.1.2.0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6434046


 

 2ª Turma decide que investigado não tem direito líquido e certo a acordo de colaboração 
premiada 

 1ª Turma mantém titularidade de cartório do PR concedida antes da Constituição Federal de 
1988 

 Suspensa decisão que permitia desconto de contribuição sindical sem manifestação do 
empregado 

 Mantido afastamento de desembargadora de MT acusada de influência ilegal 

 Com empate na votação, 2ª Turma afasta obrigatoriedade de comparecimento de ex-
presidente da Vale na CPI de Brumadinho 

 1ª Turma absolve a ex-deputada Laura Carneiro, acusada de participação na Máfia dos 
Sanguessugas 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Condenado pela participação na morte de promotor de Pernambuco tem pena mantida pela 
Quinta Turma 

 Diretório nacional do PT possui legitimidade para pedir indenização por ofensas ao partido 

 Magistrado não pode indeferir gratuidade de Justiça sem abrir prazo para comprovação de 
hipossuficiência 

 Afastada aplicação do CDC a contrato de fiança que tinha administração pública como 
beneficiária 

 Conselho da Justiça Federal aprova proposta de criação de novo TRF 

 Condômino inadimplente não pode ser impedido de usar áreas comuns do prédio 

 Justiça Federal é competente para julgar restabelecimento de auxílio-acidente cessado por 
aposentadoria 

 Uso de marca evocativa autoriza convivência das marcas America Air e American Airlines 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Toffoli aponta o planejamento como caminho para Judiciário atender sociedade 

 Resultados das Metas Nacionais 2018 são apresentados em reunião preparatória 

 Pesquisa recomenda audiências de custódia para combater a violência 

 Justiça leva a conciliação ao trânsito em, pelo menos, 14 estados 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0005929-48.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Benedicto Abicair  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8407, de 28/05/2019 

 Lei Estadual n° 8.406, de 28/05/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 91                     Divulgado em 28/05/2019 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412407
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412407
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412406
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412406
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412404
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412404
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412405
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412401
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412401
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412395
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412395
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenado-pela-participação-na-morte-de-promotor-de-Pernambuco-tem-pena-mantida-pela-Quinta-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenado-pela-participação-na-morte-de-promotor-de-Pernambuco-tem-pena-mantida-pela-Quinta-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Diretório-nacional-do-PT-possui-legitimidade-para-pedir-indenização-por-ofensas-ao-partido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Magistrado-não-pode-indeferir-gratuidade-de-Justiça-sem-abrir-prazo-para-comprovação-de-hipossuficiência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Magistrado-não-pode-indeferir-gratuidade-de-Justiça-sem-abrir-prazo-para-comprovação-de-hipossuficiência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-aplicação-do-CDC-a-contrato-de-fiança-que-tinha-administração-pública-como-beneficiária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-aplicação-do-CDC-a-contrato-de-fiança-que-tinha-administração-pública-como-beneficiária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Conselho-da-Justiça-Federal-aprova-proposta-de-criação-de-novo-TRF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condômino-inadimplente-não-pode-ser-impedido-de-usar-áreas-comuns-do-prédio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-Federal-é-competente-para-julgar-restabelecimento-de-auxílio–acidente-cessado-por-aposentadoria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-Federal-é-competente-para-julgar-restabelecimento-de-auxílio–acidente-cessado-por-aposentadoria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Uso-de-marca-evocativa-autoriza-convivência-das-marcas-America-Air-e-American-Airlines
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88995-toffoli-aponta-o-planejamento-como-caminho-para-judiciario-atender-sociedade
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88993-resultados-das-metas-nacionais-2018-sao-apresentados-em-reuniao-preparatoria
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88992-pesquisa-recomenda-audiencias-de-custodia-para-combater-a-violencia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88986-justica-leva-a-conciliacao-ao-transito-em-pelo-menos-14-estados
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049A432D400FA32564B6FC15E114F659D8C50A2A26330A
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0df7fcdf3dceb6fa832584090056d1b6
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/01674ba2a608bde88325840900569263
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-91-2019.pdf


 

NOTÍCIAS TJRJ 
 Cabral, dono de cervejaria e ex-secretários têm sigilo fiscal quebrado 

 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro impõe medidas contra superlotação em outras quatro unidades de internação de 
adolescentes 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Por falta de vínculo com padrinhos, Terceira Turma determina permanência de criança com 
casal adotivo 

 Terceira Seção decide que envio de cópias de processos ao Ministério Público é dispensável 

 Licença não remunerada de cargo público não afasta incompatibilidade com atividade 
cartorária 

 Restrição a consignado quando soma da idade com prazo do contrato supera 80 anos não é 
discriminatória 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Justiça Presente: adesão ao programa supera 80% dos TJs 

 Violência doméstica: portaria regulamenta intimações via WhatsApp 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0124511-24.2007.8.19.0001 - Rel. Des. Cláudio Brandão de Oliveira  
 

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

 

Boletim SEDIF no 90                     Divulgado em 27/05/2019 
 
NOTÍCIAS STF 

 Liminar suspende venda sem licitação de ações de subsidiárias da Petrobras 

 Possibilidade de técnico em farmácia assumir responsabilidade por drogaria é tema de 
repercussão geral 

 Suspenso bloqueio de R$ 81,3 milhões das contas de Minas Gerais 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Mantida sentença arbitral que condenou companhia a pagar pela cessão de cotas societárias 

 Decisão que julga procedente primeira fase da ação de exigir contas é impugnável por agravo 

 Corte Especial homologa decisão que livra Alstom de ação de ressarcimento de seguradora 

 Negligência na estimulação precoce de criança com deficiência impõe aplicação de multa 
prevista no ECA 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Cartório gaúcho terá novo titular em até 180 dias 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6431355
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412292
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412292
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Por-falta-de-vínculo-com-padrinhos,-Terceira-Turma-determina-permanência-de-criança-com-casal-adotivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Por-falta-de-vínculo-com-padrinhos,-Terceira-Turma-determina-permanência-de-criança-com-casal-adotivo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-decide-que-envio-de-cópias-de-processos-ao-Ministério-Público-é-dispensável
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Licença-não-remunerada-de-cargo-público-não-afasta-incompatibilidade-com-atividade-cartorária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Licença-não-remunerada-de-cargo-público-não-afasta-incompatibilidade-com-atividade-cartorária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Restrição-a-consignado-quando-soma-da-idade-com-prazo-do-contrato-supera-80-anos-não-é-discriminatória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Restrição-a-consignado-quando-soma-da-idade-com-prazo-do-contrato-supera-80-anos-não-é-discriminatória
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88985-justica-presente-adesao-ao-programa-supera-80-dos-tjs
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88977-violencia-domestica-portaria-regulamenta-intimacoes-via-whatsapp
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004ECA0F12B108C1B3641EAC3986C0F4A9BC50A2A1D1E58
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-90-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412246
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412196
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412196
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412146
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-sentença-arbitral-que-condenou-companhia-a-pagar-pela-cessão-de-cotas-societárias
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisão-que-julga-procedente-primeira-fase-da-ação-de-exigir-contas-é-impugnável-por-agravo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-homologa-decisão-que-livra-Alstom-de-ação-de-ressarcimento-de-seguradora
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negligência-na-estimulação-precoce-de-criança-com-deficiência-impõe-aplicação-de-multa-prevista-no-ECA
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negligência-na-estimulação-precoce-de-criança-com-deficiência-impõe-aplicação-de-multa-prevista-no-ECA
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88974-cartorio-gaucho-tera-novo-titular-em-ate-180-dias


 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0026133-16.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Ricardo Couto de Castro  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8.405, de 24/05/2019  

 Lei Estadual nº 8.404, de 23/05/2019  

 Lei Estadual nº 8.401, de 23/05/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 89                     Divulgado em 24/05/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Reunião debate estratégias para implantação da plataforma PJe no Tribunal de Justiça do Rio 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF retomará em junho julgamento de ações sobre criminalização da homofobia 

 Ministro Fachin nega pedido de liberdade de deputados estaduais do RJ 

 Mantida condenação de servidora condenada por falsificação e venda de remédios de alto 
custo 

 Ministro suspende processo de cassação de prefeito Divinópolis (MG) 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Aluguéis não são devidos a partir do incêndio que destrói imóvel 

 Terceira Turma decide reincluir dano moral coletivo em condenação por propaganda abusiva 

 Mantida condenação de médico que prometeu cura para psoríase 

 Segunda Seção fixa teses sobre penalidades por atraso na entrega de imóvel 

 Mantida condenação ao Google por não retirar postagens ofensivas de blog 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedor não reconhece justa causa em reclamação contra juízes do Amazonas 

 Conselheiros atualizam Resolução de priorização do 1º grau 

 Judiciário no Brasil conhece realidade australiana em defesa da mulher 

 Para corregedor, operadores do direito e tecnologia precisam andar juntos 

 Plataforma para inclusão de Metas Nacionais 2019 está disponível 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0446121-67.2010.8.19.0001 - Rel. Des. Jacqueline Lima Montenegro  

 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto nº 9.799, de 23/05/2019  

 Lei Estadual nº 8.400, de 23/05/2019  

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004195313A995B9CD958CE65BD69C689BFCC50A2919155B
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6f17c175febe3f128325840100610617
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e3210a344317618d83258407005f3553
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4193f594099a6ea58325840400613456
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-89-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6427179
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411995
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411994
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412122
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412122
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=412118
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aluguéis-não-são-devidos-a-partir-do-incêndio-que-destrói-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-decide-reincluir-dano-moral-coletivo-em-condenação-por-propaganda-abusiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-de-médico-que-prometeu-cura-para-psoríase
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-fixa-teses-sobre-penalidades-por-atraso-na-entrega-de-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-ao-Google-por-não-retirar-postagens-ofensivas-de-blog
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88971-corregedor-nao-reconhece-justa-causa-em-reclamacao-contra-juizes-do-amazonas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88962-conselheiros-atualizam-resolucao-de-priorizacao-do-1-grau
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88969-judiciario-no-brasil-conhece-realidade-australiana-em-defesa-da-mulher
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88970-para-corregedor-operadores-do-direito-e-tecnologia-precisam-andar-juntos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88965-plataforma-para-inclusao-de-metas-nacionais-2019-esta-disponivel
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E616076889904E5991DDBD6DF1233D1FC50A282F3C4A
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9799.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/68c05185750c420d832584040060d85d


 

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

 
 

Boletim SEDIF no 88                     Divulgado em 23/05/2019 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF fixa tese de repercussão e reafirma responsabilidade solidária de entes federados na 
assistência à saúde 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Sexta Turma nega habeas corpus a suposto líder da facção criminosa Bala na Cara 

 Empresa falida não é parte legítima para contestar indisponibilidade de bens de sócios 

 Mantida condenação de ex-vereador de Foz do Iguaçu (PR) por contratação de funcionário 
fantasma 

 Terceira Turma aplica teses de IAC e reconhece prescrição intercorrente em execução de 
cédula de crédito industrial 

 Prazo prescricional para ação que busca reparação civil contratual é de dez anos 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Banco de mandados de prisão passa por atualização agendada 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0270544-70.2013.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 

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

 

Boletim SEDIF no 87                     Divulgado em 22/05/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Criminal nº 06 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça autoriza criança a mudar nome e gênero em documento 

 Flamengo e MP pedem à Justiça a liberação do Ninho do Urubu 
 
NOTÍCIAS STF 

 Decisão do STF desobriga Estado de fornecer medicamento sem registro na Anvisa 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Primeira Seção discutirá abrangência de tese sobre não devolução de valores recebidos de 
boa-fé por servidor 

 Falta de adoção inviabiliza reversão de pensão para filha de militar 

http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-88-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-nega-habeas-corpus-a-suposto-líder-da-facção-criminosa-Bala-na-Cara
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresa-falida-não-é-parte-legítima-para-contestar-indisponibilidade-de-bens-de-sócios
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-de-ex–vereador-de-Foz-do-Iguaçu-(PR)-por-contratação-de-funcionário-fantasma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-de-ex–vereador-de-Foz-do-Iguaçu-(PR)-por-contratação-de-funcionário-fantasma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-aplica-teses-de-IAC-e-reconhece-prescrição-intercorrente-em-execução-de-cédula-de-crédito-industrial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-aplica-teses-de-IAC-e-reconhece-prescrição-intercorrente-em-execução-de-cédula-de-crédito-industrial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-prescricional-para-ação-que-busca-reparação-civil-contratual-é-de-dez-anos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88966-banco-de-mandados-de-prisao-passa-por-atualizacao-agendada
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000413D6D158A568C8DD39C147C174E15232C50A2434054A
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-87-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000006&Version=1.1.2.0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6423924
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6422664
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411857
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-discutirá-abrangência-de-tese-sobre-não-devolução-de-valores-recebidos-de-boa–fé-por-servidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-discutirá-abrangência-de-tese-sobre-não-devolução-de-valores-recebidos-de-boa–fé-por-servidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-adoção-inviabiliza-reversão-de-pensão-para-filha-de-militar


 

 Presença das mesmas partes não é necessária para configuração de litispendência nas ações 
coletivas 

 Quem altera curso de água da chuva tem de indenizar vizinhos por eventuais prejuízos 

 Dissolução de sociedade limitada por acordo e sem partilha inviabiliza a sucessão passiva de 
seus ex-sócios 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Justiça Presente: Escritório Social celebra três anos com expansão em 2019 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0014041-27.2004.8.19.0066 - Rel. Des. Benedicto Abicair  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.797, de 21/05/2019 

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

 

Boletim SEDIF no 86                     Divulgado em 21/05/2019 
 
COMUNICADO 

 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 241. 
 processo administrativo nº 2019-0075971 

 
Íntegra da decisão 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Dia das Mães não será feriado no Rio, decide Órgão Especial 
 
NOTÍCIAS STF 

 Gerente da Vale poderá optar por direito ao silêncio em depoimento à CPI de Brumadinho 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Cabe agravo de instrumento contra decisão que se pronuncia sobre exclusão de litisconsorte, 
prescrição e decadência 

 Terceira Turma afasta dano moral por negativa de cobertura de stents em cirurgia cardíaca 

 Redirecionamento de execução fiscal contra pessoa jurídica não exige incidente de 
desconsideração 

 Uso de imóvel em comodato não entra em conta de inventário, confirma Terceira Turma 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Reunião preparatória debaterá temas para as Metas Nacionais 2020 

 Cooperação técnica visa reduzir judicialização na área de consumo 
 
JULGADOS INDICADOS 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presença-das-mesmas-partes-não-é-necessária-para-configuração-de-litispendência-nas-ações-coletivas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presença-das-mesmas-partes-não-é-necessária-para-configuração-de-litispendência-nas-ações-coletivas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quem-altera-curso-de-água-da-chuva-tem-de-indenizar-vizinhos-por-eventuais-prejuízos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dissolução-de-sociedade-limitada-por-acordo-e-sem-partilha-inviabiliza-a-sucessão-passiva-de-seus-ex–sócios
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dissolução-de-sociedade-limitada-por-acordo-e-sem-partilha-inviabiliza-a-sucessão-passiva-de-seus-ex–sócios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88954-justica-presente-escritorio-social-celebra-tres-anos-com-expansao-em-2019
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004185D45866E1BD03E9797B3F2A2305E89C50A25555905
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9797.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-86-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1496734
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340063403&ext=.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6419841
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411609
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisão-que-se-pronuncia-sobre-exclusão-de-litisconsorte,-prescrição-e-decadência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisão-que-se-pronuncia-sobre-exclusão-de-litisconsorte,-prescrição-e-decadência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-dano-moral-por-negativa-de-cobertura-de-stents-em-cirurgia-cardíaca
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Redirecionamento-de-execução-fiscal-contra-pessoa-jurídica-não-exige-incidente-de-desconsideração
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Redirecionamento-de-execução-fiscal-contra-pessoa-jurídica-não-exige-incidente-de-desconsideração
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Uso-de-imóvel-em-comodato-não-entra-em-conta-de-inventário,-confirma-Terceira-Turma
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88946-reuniao-preparatoria-debatera-temas-para-as-metas-nacionais-2020
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88945-cooperacao-tecnica-visa-reduzir-judicializacao-na-area-de-consumo


 

 0259741-52.2018.8.19.0001 - Relª. Desª. Denise Vaccari Machado Paes  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.796, de 20/05/2019  

 Lei Estadual, nº 8398, de 20/05/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 85                     Divulgado em 20/05/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Combate à exploração sexual de menores deve mobilizar toda a sociedade 

 Representantes das Câmaras Cíveis se reúnem para padronização dos procedimentos de 
trabalho 

 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro indefere HC a homem acusado de chefiar quadrilha de agiotagem no Mato Grosso 

 Indeferido HC a denunciada por homicídio e exercício ilegal da Medicina no RJ 

 Ministro mantém exigência de capacidade técnica e aptidão psicológica para porte de armas 
por juízes 

 Inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta é 
tema de repercussão geral 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Terceira Turma rejeita recurso e manda poder público custear DNA em caso de Justiça 
gratuita 

 Quarta Turma rejeita embargos de declaração no caso do Palácio Guanabara 

 Clientes da Sul América podem pedir reembolso de lentes intraoculares usadas em cirurgia 
de catarata 

 Jurisprudência do STJ delimita punições por litigância de má-fé 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Mudanças legais e atualizações no CNA contribuem para aumento das adoções 

 PJe Mídias permitirá uso de vídeos em processos judiciais 

 Mães presas ilegalmente são foco de ações do Justiça Presente 

 Correição extraordinária não encontra falhas em atuação de juíza do RJ 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 Cesar Felipe Cury – Atualização de página  

 Apelação Cível nº 0007825-64.2013.8.19.0024(2019.001.00513) 
JULGADOS INDICADOS 

 0118072-16.2015.8.19.0001 - Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes  

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004522E1C04C24F773D0767D7F17251A02FC50A2627590E
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9796.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6f17c175febe3f128325840100610617
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-85-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6408173
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6409207
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6409207
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411604
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411597
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411593
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411593
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411468
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411468
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-rejeita-recurso-e-manda-poder-público-custear-DNA-em-caso-de-Justiça-gratuita
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-rejeita-recurso-e-manda-poder-público-custear-DNA-em-caso-de-Justiça-gratuita
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-rejeita-embargos-de-declaração-no-caso-do-Palácio-Guanabara
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Clientes-da-SulAmérica-podem-pedir-reembolso-de-lentes-intraoculares-usadas-em-cirurgia-de-catarata
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Clientes-da-SulAmérica-podem-pedir-reembolso-de-lentes-intraoculares-usadas-em-cirurgia-de-catarata
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Jurisprudência-do-STJ-delimita-punições-por-litigância-de-má–fé
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88937-mudancas-legais-e-atualizacoes-no-cna-contribuem-para-aumento-das-adocoes
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88931-pje-midias-permitira-uso-de-videos-em-processos-judiciais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88930-maes-presas-ilegalmente-sao-foco-de-acoes-do-justica-presente
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88933-correicao-extraordinaria-nao-encontra-falhas-em-atuacao-de-juiza-do-rj
http://conhecimento.tjrj.jus.br/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-cesar-felipe-cury
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2019.001.00513
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00048B125A27D5B8DE5C3178D38CFF973385C50A23453520


 

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.831, de 17/05/2019  

 Lei Estadual nº 8395, de 16/05/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 84                     Divulgado em 17/05/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ estabelece valor de multa por quebra de contrato de locação de imóvel 

 Criança terá acompanhamento especial em escola municipal de Campos dos Goytacazes 
 
NOTÍCIAS STF 

 Negado HC de ex-prefeito de Viradouro (SP) condenado por lavagem de dinheiro 

 Relator afasta aplicação de regras do TSE que impõem suspensão de registro partidário por 
falta de prestação de contas 

 Cassada decisão que determinava à Companhia das Docas de SP pagamento de IPTU sobre 
terrenos do Porto de Santos 

 É constitucional a utilização da URV para o cálculo dos índices de correção monetária na 
implantação do Plano Real 

 Relator suspende movimentação de valores bloqueados de provedores de internet sediados 
no exterior 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Em regra, substabelecente não responde por atos praticados pelo substabelecido 

 Atraso na entrega de imóvel adquirido para investimento não gera dano moral 

 Anulada decisão que determinou atuação da Defensoria na Justiça Militar do DF 

 Clientes que receberam comprovante bancário em papel térmico poderão pedir segunda via 
gratuitamente 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Acordo prevê integração das plataformas do PJe e do Consumidor.gov 

 Processos de execução penal já são 100% digitais 

 Grupo inicia trabalho para regulamentar acesso a bases de dados do Judiciário 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0007825-64.2013.8.19.0024 - Rel. Des. Cesar Cury  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 13.667, de 17/05/2018  

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13831.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c8b835e01e88f86f832583d000696c21
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-84-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6407105
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6407456
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411427
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411424
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411424
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411420
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411420
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411289
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411289
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411283
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411283
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-regra,-substabelecente-não-responde-por-atos-praticados-pelo-substabelecido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Atraso-na-entrega-de-imóvel-adquirido-para-investimento-não-gera-dano-moral
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Anulada-decisão-que-determinou-atuação-da-Defensoria-na-Justiça-Militar-do-DF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Clientes-que-receberam-comprovante-bancário-em-papel-térmico-poderão-pedir-segunda-via-gratuitamente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Clientes-que-receberam-comprovante-bancário-em-papel-térmico-poderão-pedir-segunda-via-gratuitamente
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88926-acordo-preve-integracao-das-plataformas-do-pje-e-do-consumidor-gov
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88924-processos-de-execucao-penal-ja-sao-100-digitais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88918-grupo-inicia-trabalho-para-regulamentar-acesso-a-bases-de-dados-do-judiciario
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DA6DE282DCFD67F16DAB55412B3F3B71C50A24334209
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13667.htm


 

 
 

Boletim SEDIF no 83                     Divulgado em 16/05/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça garante gratuidade dos ônibus para idosos de Teresópolis 

 Um dos acusados pela morte do empresário Rubens Mesquita é condenado a 32 anos 
 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário julga procedentes ADIs que discutiam competência privativa da União para legislar 

 STF declara inconstitucional dispositivo de Constituição estadual que ampliou prerrogativa de 
foro 

 Norma que alterou Lei Orgânica do TCE-RJ é inconstitucional 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Mantida condenação de Maluf por uso de símbolo de campanha eleitoral na prefeitura de São 
Paulo 

 Para Terceira Turma, é possível penhora de bem de família dado em garantia fiduciária 

 Em concurso particular de credores, crédito de FGTS não se sobrepõe a honorários 
advocatícios 

 Princípio da boa-fé subjetiva não isenta banco em operações bancárias feitas sem anuência 
do consumidor 

 Ação penal contra governador Wellington Dias tramitará na Justiça do Piauí 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Eficiência do CNJ e cartórios faz Brasil sediar Fórum da Apostila da Haia 

 Judiciário quer ampliar participação feminina na magistratura 

 Audiência de custódia em segundo grau confirma ações do Justiça Presente 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0007487-20.2013.8.19.0209 - apenso 0033423-18.2011.8.19.0209 - Relª. Desª. Cristina 
Tereza Gaulia  

 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual n° 8394, de 15/05/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 82                     Divulgado em 15/05/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 12 

 Ementário de Jurisprudência Turmas Recursais nº 04 

http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-83-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6403414
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6403950
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411180
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411172
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411172
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411171
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-de-Maluf-por-uso-de-símbolo-de-campanha-eleitoral-na-prefeitura-de-São-Paulo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-de-Maluf-por-uso-de-símbolo-de-campanha-eleitoral-na-prefeitura-de-São-Paulo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-é-possível-penhora-de-bem-de-família-dado-em-garantia-fiduciária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-concurso-particular-de-credores,-crédito-de-FGTS-não-se-sobrepõe-a-honorários-advocatícios
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-concurso-particular-de-credores,-crédito-de-FGTS-não-se-sobrepõe-a-honorários-advocatícios
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Princípio-da-boa–fé-subjetiva-não-isenta-banco-em-operações-bancárias-feitas-sem-anuência-do-consumidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Princípio-da-boa–fé-subjetiva-não-isenta-banco-em-operações-bancárias-feitas-sem-anuência-do-consumidor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-penal-contra-governador-Wellington-Dias-tramitará-na-Justiça-do-Piauí
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88914-eficiencia-do-cnj-e-cartorios-faz-brasil-sediar-pela-primeira-vez-forum-da-apostila-da-haia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88913-judiciario-quer-ampliar-participacao-feminina-na-magistratura
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88909-audiencia-de-custodia-em-segundo-grau-confirma-acoes-do-justica-presente
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A19761F3878C91C29DA195689C99A429C50A23311724
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=2011.209.032374-1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c8b835e01e88f86f832583d000696c21
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-82-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000012&Version=1.1.2.0
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2019000004&Version=1.1.2.0


 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça condena 33 por tráfico de drogas em Nova Friburgo 
 
NOTÍCIAS STF 

 Suspensa decisão que estendeu gratificação a inativos da carreira da Controladoria de 
Arrecadação Municipal do RJ 

 Decano garante a depoente da CPI do BNDES o direito de permanecer em silêncio 

 1ª Turma remete para primeira instância ação penal contra prefeito de Barueri (SP) por 
dispensa de licitação 

 Liminar impede acesso de membros da CPI do BNDES a dados telefônicos de advogado 

 Processo contra senador Weverton Rocha (PDT-MA) é remetido à justiça criminal do 
Maranhão 

 2ª Turma anula julgamento do TJ-MG por atuação de desembargador impedido 

 Ministro Dias Toffoli suspende efeitos de decisão que exigia quórum de 2/3 para recebimento 
de denúncia contra prefeito 

 Mantida decisão que rejeitou denúncia sobre sementes de Cannabis sativa sem THC 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Corte Especial recebe queixa-crime de Jean Wyllys contra desembargadora do RJ por injúria 

 Corte Especial revisa entendimento: incidem juros de mora entre data dos cálculos e 
requisição ou precatório 

 Atraso em parcelas de cédula de crédito rural justifica vencimento antecipado da dívida 

 Empresário é mantido no polo passivo de ação que apura compra de votos na Câmara de 
Campo Grande 

 STJ nega habeas corpus, e passaporte de Ronaldinho Gaúcho continua retido 

 Sexta Turma suspende prisão do ex-presidente Temer e do Coronel Lima 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Poupadores fizeram acordos para reaver perdas da poupança 

 Iniciada 2ª fase da virtualização dos inquéritos de violência doméstica 

 Fórum Internacional da Apostila da Haia motiva parceria de CNJ e cartórios 

 Custas e despesas judiciais serão avaliadas por grupo de trabalho do CNJ 

 Forma de pagamento do FGTS é questão jurisdicional, diz corregedor 

 PJe poderá apresentar indisponibilidade nas próximas horas 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0001509-97.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Matos  

 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.792, de 14/05/2019  

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

 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6401162
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411154
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411154
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411088
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411070
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411070
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411072
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411047
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411047
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411045
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411002
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411002
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410974
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-recebe-queixa–crime-de-Jean-Wyllys-contra-desembargadora-do-RJ-por-injúria
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-revisa-entendimento:-incidem-juros-de-mora-entre-data-dos-cálculos-e-requisição-ou-precatório
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-revisa-entendimento:-incidem-juros-de-mora-entre-data-dos-cálculos-e-requisição-ou-precatório
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Atraso-em-parcelas-de-cédula-de-crédito-rural-justifica-vencimento-antecipado-da-dívida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresário-é-mantido-no-polo-passivo-de-ação-que-apura-compra-de-votos-na-Câmara-de-Campo-Grande
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Empresário-é-mantido-no-polo-passivo-de-ação-que-apura-compra-de-votos-na-Câmara-de-Campo-Grande
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-nega-habeas-corpus,-e-passaporte-de-Ronaldinho-Gaúcho-continua-retido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-suspende-prisão-do-ex–presidente-Temer-e-do-Coronel-Lima
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88902-iniciada-2-fase-da-virtualizacao-dos-inqueritos-de-violencia-domestica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88900-forum-internacional-da-apostila-da-haia-motiva-parceria-de-cnj-e-cartorios
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88901-custas-e-despesas-judiciais-serao-avaliadas-por-grupo-de-trabalho-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88907-forma-de-pagamento-do-fgts-e-questao-jurisdicional-diz-corregedor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88906-pje-podera-apresentar-indisponibilidade-nas-proximas-horas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000482C74DCFC619F0508EF30FE773F61E32C50A233B3555
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9792.htm


 

 

Boletim SEDIF no 81                     Divulgado em 14/05/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Poupadores fizeram acordos para reaver perdas das cadernetas de poupança 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Para Terceira Turma, convenção de condomínio não pode proibir genericamente a presença 
de animais 

 Menção à decisão de pronúncia não leva obrigatoriamente à anulação do júri 

 Diferença na duração da hora-aula não pode ser computada como atividade extraclasse 

 Decreto de indulto pelo Dia das Mães também abrange presas em regime aberto 

 Quinta Turma confirma condições para liberação de aeronave suspeita de ser comprada com 
dinheiro ilícito 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Novas funcionalidades são incorporadas ao PJe 2.1 

 Dois terços dos tribunais já aderiram ao programa Justiça Presente 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0024911-88.2007.8.19.0014 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 

LEGISLAÇÃO 
 Lei Federal nº 13.825, de 13/05/2019  

 Lei Federal nº 13.826, de 13/05/2019  

 Lei Federal nº 13.827, de 13/05/2019  

 Lei Federal nº 13.828, de 13/05/2019  

 Lei Federal nº 13.830, de 13/05/2019 

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

 

Boletim SEDIF no 80                     Divulgado em 13/05/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Liminar suspende lei que criou feriado no Dia das Mães 

 Governo do Rio, TJRJ e Fluminense se unem em campanha por adoção tardia 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Fachin nega pedido de Delcídio do Amaral para substituir por multa pena de 
prestação de serviços à comunidade 

 Ministro nega pedido liberdade de ex-presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba (RJ) 
 
NOTÍCIAS STJ 

http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-81-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6400902
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-convenção-de-condomínio-não-pode-proibir-genericamente-a-presença-de-animais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-convenção-de-condomínio-não-pode-proibir-genericamente-a-presença-de-animais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Menção-à-decisão-de-pronúncia-não-leva-obrigatoriamente-à-anulação-do-júri
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Diferença-na-duração-da-hora–aula-não-pode-ser-computada-como-atividade-extraclasse
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decreto-de-indulto-pelo-Dia-das-Mães-também-abrange-presas-em-regime-aberto
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-confirma-condições-para-liberação-de-aeronave-suspeita-de-ser-comprada-com-dinheiro-ilícito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-confirma-condições-para-liberação-de-aeronave-suspeita-de-ser-comprada-com-dinheiro-ilícito
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88894-novas-funcionalidades-sao-incorporadas-ao-pje
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88896-dois-tercos-dos-tribunais-ja-aderiram-ao-programa-justica-presente
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-81-2019.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13825.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13826.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13827.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13828.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13830.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-80-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6393499
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6394764
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410816
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410816
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410809


 

 Quanto maior o risco de violação à intimidade, maior a exigência de justificativa para 
divulgação de informações ao público 

 Suspensão do prazo recursal por licença-paternidade do advogado pode ser comprovada na 
interposição do recurso 

 In dubio pro natura: mais proteção judicial ao meio ambiente 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Tribunal promove ações em prol da adoção tardia 

 CNJ Serviço: o que são medidas socioeducativas? 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0133852-88.2018.8.19.0001 - Rel. Des. Denise Nicoll Simões  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.824, de 09/05/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 79                     Divulgado em 10/05/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Equipe do CNJ conclui fiscalização e volta a Brasília 
 
NOTÍCIAS STF 

 Decisão plenária suspende norma de Roraima que restringe viagens de governador e vice 

 Plenário uniformiza entendimento sobre prazos em matéria criminal no STF 

 STF declara constitucionalidade de decreto de indulto natalino de 2017 

 Plenário do Supremo julga listas de ADIs do ministro Gilmar Mendes 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Cabe agravo de instrumento contra decisão que inverte ônus da prova em relações de 
consumo 

 ECT vai indenizar fotógrafo por uso de imagem em selo que homenageia Botafogo 

 Primeira Seção consolida entendimento de que responsabilidade administrativa ambiental é 
subjetiva 

 Verba de pensão alimentar se equipara a crédito trabalhista para fins de recuperação judicial 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Pesquisa revela evolução na governança da tecnologia do Judiciário 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0302179-69.2013.8.19.0001 - Rel. Des. Claudia Telles  
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quanto-maior-o-risco-de-violação-à-intimidade,-maior-a-exigência-de-justificativa-para-divulgação-de-informações-ao-público
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quanto-maior-o-risco-de-violação-à-intimidade,-maior-a-exigência-de-justificativa-para-divulgação-de-informações-ao-público
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensão-do-prazo-recursal-por-licença–paternidade-do-advogado-pode-ser-comprovada-na-interposição-do-recurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensão-do-prazo-recursal-por-licença–paternidade-do-advogado-pode-ser-comprovada-na-interposição-do-recurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/In-dubio-pro-natura:-mais-proteção-judicial-ao-meio-ambiente
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88890-tribunal-promove-acoes-em-prol-da-adocao-tardia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88889-cnj-servico-o-que-sao-medidas-socioeducativas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000457E4E31DEB4B7C15BA4D47AE37EF2DF7C50A1B2D0355
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13824.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-79-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6391958
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410702
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410697
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410684
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410704
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisão-que-inverte-ônus-da-prova-em-relações-de-consumo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisão-que-inverte-ônus-da-prova-em-relações-de-consumo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/ECT-vai-indenizar-fotógrafo-por-uso-de-imagem-em-selo-que-homenageia-Botafogo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-consolida-entendimento-de-que-responsabilidade-administrativa-ambiental-é-subjetiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-consolida-entendimento-de-que-responsabilidade-administrativa-ambiental-é-subjetiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Verba-de-pensão-alimentar-se-equipara-a-crédito-trabalhista-para-fins-de-recuperação-judicial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88883-pesquisa-revela-evolucao-na-governanca-da-tecnologia-do-judiciario
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-79-2019.pdf


 

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

 

Boletim SEDIF no 78    Divulgado em 09/05/2019 
 
 
COMUNICADO 

 Segunda Seção aprova súmula sobre indenização securitária 
 Súmula 616: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia 

do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial 
para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.” 

 
Veja a notícia no site 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Testamento manuscrito é aceito por decisão da Justiça 
 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário fixa tese de repercussão geral em recurso sobre transporte individual por aplicativos 

 Suspensão de direitos políticos aplica-se a penas restritivas de direitos, decide STF 

 STF considera inconstitucional proibição por lei municipal de transporte individual por 
aplicativos 

 Lei do Amazonas que isenta entidades filantrópicas de recolher direitos autorais é 
inconstitucional 

 STF considera inconstitucional proibição por lei municipal de transporte individual por 
aplicativos 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Ação contra prefeito de São Leopoldo (RS) por criação de cargos será reanalisada 

 Apuração de haveres na dissolução parcial de sociedade por prazo indeterminado deve 
respeitar prazo de 60 dias 

 STJ aprova emendas regimentais sobre vista coletiva e participação de ministro que não 
assistiu às sustentações orais 

 Vizinha que recebia esgoto de presídio em seu terreno será indenizada 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Magistrados não podem constituir Empresa Individual 

 Instaurado PAD contra magistrado da Bahia por irregularidade em precatórios 

 CNJ instaura PAD contra desembargador do TJPI sem afastamento das funções 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Inconstitucionalidades Indicadas – Atualização da Página  
 0010066-44.2017.8.19.0000 - Relator: Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres 
Legislação: Art. 193-A da Lei Orgânica do Município de Teresópolis. 
Ofício nº 230/2019 - SETOE-SECIV 

http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-78-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-aprova-súmula-sobre-indenização-securitária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-aprova-súmula-sobre-indenização-securitária
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6388167
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410656
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410557
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410556
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410556
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410546
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410546
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410556
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410556
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-contra-prefeito-de-São-Leopoldo-(RS)-por-criação-de-cargos-será-reanalisada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Apuração-de-haveres-na-dissolução-parcial-de-sociedade-por-prazo-indeterminado-deve-respeitar-prazo-de-60-dias
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Apuração-de-haveres-na-dissolução-parcial-de-sociedade-por-prazo-indeterminado-deve-respeitar-prazo-de-60-dias
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-aprova-emendas-regimentais-sobre-vista-coletiva-e-participação-de-ministro-que-não-assistiu-às-sustentações-orais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-aprova-emendas-regimentais-sobre-vista-coletiva-e-participação-de-ministro-que-não-assistiu-às-sustentações-orais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vizinha-que-recebia-esgoto-de-presídio-em-seu-terreno-será-indenizada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88871-magistrados-nao-podem-constituir-empresa-individual
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88870-instaurado-pad-contra-magistrado-da-bahia-por-irregularidade-em-precatorios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88869-cnj-instaura-pad-contra-desembargador-do-tjpi-sem-afastamento-das-funcoes
http://conhecimento.tjrj.jus.br/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700700073


 

 0069244-21.2017.8.19.0000 - Relator: Des. Maria Inês da Penha Gaspar 
Legislação: Lei Municipal nº 5.405/2017 do Município de Volta Redonda. 
Ofício nº 207 /2019 - SETOE-SECIV 
 0031287-83.2017.8.19.0000 - Relator: Des. Camilo Ribeiro Ruliere 
Legislação: Lei Municipal de Campos dos Goytacazes nº 8716, de 01/07/2016. 
Ofício nº 215 /2019 - SETOE-SECIV 
 0062370-20.2017.8.19.0000 - Relator: Des. Ferdinaldo do Nascimento 
Legislação: Lei Municipal 228, de 27/09/2017. 
Ofício nº 238 /2019 - SETOE-SECIV 
  0012540-85.2017.8.19.0000 - Relator Des. Jesse Torres 
Legislação: Lei Municipal nº 1.258, de 08/09/1993, do Município de Maricá. 
Ofício nº 244 /2019 - SETOE-SECIV 
  0241488-84.2016.8.19.0001 - Relator: Des. Antonio Carlos Nascimento Amado 
Legislação: Art. 1º, da Lei Estadual nº 3.375, de 28/03/2000. 
Ofício nº 246 /2019 - SETOE-SECIV 
  0010640-43.2012.8.19.0000 - Relator: Des. Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo 
Legislação: Lei 5938/2011, do Estado do Rio de Janeiro - Artigos 1º e 2º. 
Ofício nº 258 /2019 - SETOE-SECIV 
  0061486-25.2016.8.19.0000 - Relator: Des. Custodio de Barros Tostes 
Legislação: Lei n° 5714/2014 do Município do Rio de Janeiro. 
Ofício nº 264 /2019 - SETOE-SECIV 
  0057923-23.2016.8.19.0000 - Relator: Des. Antonio Carlos Nascimento Amado 
Legislação: Lei nº 1.531, de 03/10/2012 do Município de Casimiro de Abreu, Artigos 1º, 2º, 
3º e 5º parágrafo único. 
Ofício nº 277 /2019 - SETOE-SECIV 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0042062-25.2015.8.19.0002 - Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.786, de 08/05/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 77                     Divulgado em 08/05/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 11 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Juíza Glória Heloíza toma posse como desembargadora eleitoral 
 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário nega liminares em ADIs sobre imunidade de deputados estaduais 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700700321
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700700150
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700700303
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700700086
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201829200013
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201200700017
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600700284
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201600700187
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000410563E4C011A094FBDF67050AF3DA2DAC50A200E342E
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9786.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-77-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216208&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6377926
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410496


 

 1ª Turma nega HC a professora que planejou com o amante a morte do marido 

 Ingresso irregular de arma de pressão no país é qualificado como contrabando 

 1ª Turma considera incabível sustentação oral em agravo contra decisão que rejeita habeas 
corpus 

 2ª Turma concede acesso a arquivos originais de interceptações a empresário condenado na 
Operação Hybris 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Juízo federal do Ceará julgará ações contra supressão da franquia mínima de bagagem 

 Mera inclusão na malha fina por erro na prestação de informações não dá dano moral 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 TJRJ adere a SEEU para otimizar gestão da execução penal 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0433415-42.2016.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  

 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.785, de 07/05/2019  

 Lei Estadual nº 8389, de 03/05/2019  

 Lei Estadual nº 8391, de 07/05/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 76                     Divulgado em 07/05/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Prefeito de Seropédica têm perda da função pública em decisão da Justiça 

 Tribunal de Justiça e Conselho Nacional de Justiça se unem para aprimorar as condições do 
sistema carcerário 

 CNJ inicia inspeção no Tribunal de Justiça do Rio 

 Mutirão para ex-correntistas com perdas nos antigos planos econômicos fecha acordo com 
bancos até sexta-feira no TJRJ 

 
NOTÍCIAS STF 

 1ª Turma julga prejudicado HC de condenado a 129 anos de prisão no RJ 

 Concedida prisão domiciliar a mãe de dois filhos menores de 12 anos acusada de tráfico de 
drogas 

 1ª Turma: mantida prisão preventiva de policiais civis de SP acusados de envolvimento com 
o PCC 

 Ministro nega recurso de ex-prefeito de município de PE acusado do desvio de verbas públicas 
 
NOTÍCIAS STJ 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410457
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410450
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410446
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410446
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410443
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410443
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Juízo-federal-do-Ceará-julgará-ações-contra-supressão-da-franquia-mínima-de-bagagem
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mera-inclusão-na-malha-fina-por-erro-na-prestação-de-informações-não-dá-dano-moral
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88865-tjrj-adere-a-seeu-para-otimizar-gestao-da-execucao-penal
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B07D043783F9305450F0D8170A1068F9C50A1C1F324F
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9785.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/88a7181ad0686f29832583f30063250f
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f2f28948142a346f832583f400611fdc
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-76-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6376994
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6362472
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6362472
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6352918
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6363642
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6363642
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410391
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410387
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410387
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410390
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410390
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410269


 

 Primeira Seção fixa em repetitivo que ICMS não integra base de cálculo da CPRB 

 Após consolidação da propriedade, juiz não pode restringir direito de credor alienar bem 
apreendido 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Juízes devem agir com com integridade, sabedoria e prudência, diz corregedor 

 Corregedor Nacional abre inspeção no Rio de Janeiro 

 CNJ articula operacionalização do Acordo dos Planos Econômicos 

 Medida protetiva eletrônica dá mais agilidade na proteção de vítimas 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0032204-36.2016.8.19.0001 - Rel. Des. Denise Nicoll Simões  

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

 

Boletim SEDIF no 75                     Divulgado em 06/05/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 ESAJ lança curso de aperfeiçoamento em administração judicial 

 Mutirão vai buscar acordos com poupadores que tiveram perdas nos antigos planos 
econômicos 

 
NOTÍCIAS STF 

 Validade de norma coletiva que restringe direito trabalhista é tema de repercussão geral 

 Rejeitado pedido de revogação da prisão de envolvido na Operação Câmbio, Desligo 

 Mantida prisão preventiva de ex-deputado estadual do RJ 

 Relator julga extinta ADI ajuizada contra normas em apreciação pelo Plenário 

 Ministro suspende decisão que determinava devolução pelo Distrito Federal de R$ 10 bilhões 
à União 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Terceira Turma julga improcedente ação rescisória e mantém indenização por corte indevido 
de árvores 

 MP tem legitimidade para exigir que plano de saúde cumpra cláusula de atendimento 
residencial 

 Ações sobre expurgos em que partes não aceitam acordo coletivo poderão tramitar no STJ 

 Presidente do STJ restabelece contribuições extraordinárias integrais para a Petros 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ aprova formulário que avalia risco de morte de mulher vítima de violência 

 Sessão Ordinária julgará 16 processos na terça-feira 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-fixa-em-repetitivo-que-ICMS-não-integra-base-de-cálculo-da-CPRB
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Após-consolidação-da-propriedade,-juiz-não-pode-restringir-direito-de-credor-alienar-bem-apreendido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Após-consolidação-da-propriedade,-juiz-não-pode-restringir-direito-de-credor-alienar-bem-apreendido
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88863-juizes-devem-agir-com-com-integridade-sabedoria-e-prudencia-diz-corregedor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88858-corregedor-nacional-abre-inspecao-no-rio-de-janeiro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88856-cnj-articula-operacionalizacao-do-acordo-dos-planos-economicos
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88846-medida-protetiva-eletronica-da-mais-agilidade-na-protecao-de-vitimas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004C5805E76F81DD2AC1745292D84B7D6D3C50A1B37440A
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-75-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6357058
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6342622
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6342622
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410168
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410147
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410136
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410117
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410103
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410103
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-julga-improcedente-ação-rescisória-e-mantém-indenização-por-corte-indevido-de-árvores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-julga-improcedente-ação-rescisória-e-mantém-indenização-por-corte-indevido-de-árvores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/MP-tem-legitimidade-para-exigir-que-plano-de-saúde-cumpra-cláusula-de-atendimento-residencial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/MP-tem-legitimidade-para-exigir-que-plano-de-saúde-cumpra-cláusula-de-atendimento-residencial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ações-sobre-expurgos-em-que-partes-não-aceitam-acordo-coletivo-poderão-tramitar-no-STJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-do-STJ-restabelece-contribuições-extraordinárias-integrais-para-a-Petros
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88844-formulario-vai-avaliar-risco-de-morte-em-mulheres-em-situacao-de-violencia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88845-sessao-ordinaria-julgara-16-processos-na-terca-feira


 

PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 Gilberto Campista Guarino - Atualização da página  

 Apelação Cível nº 0433415-42.2016.8.19.0001(2019.001.09285) 
JULGADOS INDICADOS 

 0093126-58.2007.8.19.0001 - Rel. Des. Maria da Gloria Oliveira Bandeira de Mello  
 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 882, de 03/05/2019  

 Lei Federal nº 13.822, de 03/05/2019  

 Lei Federal nº 13.821, de 03/05/2019  

 Decreto Federal nº 9.781, de 03/05/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 74                     Divulgado em 03/05/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Diário da Justiça Eletrônico ganha novo leiaute 

 Em reunião no TJRJ, autoridades discutem o uso da mediação na solução de conflitos 
escolares 

 
NOTÍCIAS STF 

 Negado pedido de liberdade a acusado de feminicídio contra a mãe no interior de Alagoas 

 Ministro cassa decisão que determinou indiciamento de acusado após recebimento da 
denúncia 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Relator decide que Justiça Federal é competente para julgar tráfico de pessoas em Ribeirão 
Preto (SP) 

 Sexta Turma nega pedido de anulação e libera ação penal contra ex-governador Beto Richa 

 João de Deus tem prorrogada permanência em hospital de Goiânia por mais 30 dias 

 Sexta Turma confirma decisão que permitiu internação de João de Deus em hospital de 
Goiânia 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Fonaprec avalia sugestões para atualização das normas de precatórios 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 107, DE 30/04/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 106, DE 30/04/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 105, DE 30/04/2019 

http://conhecimento.tjrj.jus.br/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-gilberto-campista-guarino
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2019.001.09285
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041696586404F84BC919BE06FB1A1BBCA7C50A194A5411
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv882.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13822.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13821.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9781.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-74-2019.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5736540/6355634
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6355213
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6355213
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410004
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410001
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=410001
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-decide-que-Justiça-Federal-é-competente-para-julgar-tráfico-de-pessoas-em-Ribeirão-Preto-(SP)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-decide-que-Justiça-Federal-é-competente-para-julgar-tráfico-de-pessoas-em-Ribeirão-Preto-(SP)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-nega-pedido-de-anulação-e-libera-ação-penal-contra-ex–governador-Beto-Richa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/João-de-Deus-tem-prorrogada-permanência-em-hospital-de-Goiânia-por-mais-30-dias
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-confirma-decisão-que-permitiu-internação-de-João-de-Deus-em-hospital-de-Goiânia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-confirma-decisão-que-permitiu-internação-de-João-de-Deus-em-hospital-de-Goiânia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88826-fonapre-coe-analisar-sugestoes-para-a-atualizacao-das-normas-de-precatorios
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/informativo-de-suspensao-de-prazos-e-de-expediente-forense
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216104&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216103&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216102&integra=1


 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 104, DE 30/04/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 103, DE 24/04/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 102, DE 24/04/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 99, DE 16/04/2019 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0068529-42.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8385, de 29/04/2019 

 Lei Estadual nº 8386, de 29/04/2019  

 Lei Estadual nº 8387, de 29/04/2019  

 Lei Estadual nº 8388, de 02/05/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 73    Divulgado em 02/05/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 10 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Inspeção do CNJ acontecerá de 6 a 10 de maio no TJRJ 

 Justiça determina que Prefeitura do Rio convoque aprovados em concurso da Saúde de 2013 

 Pezão e oito réus têm bens bloqueados por superfaturamento em obras do PAC nas favelas 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro suspende norma que admite que trabalhadoras grávidas e lactantes desempenhem 
atividades insalubres 

 Mantido afastamento de desembargadora do TJ-MS que responde a processo disciplinar no 
CNJ 

 Lançado no STF site desenvolvido em parceria entre CNJ e CNMP para monitorar processos 
de grande repercussão 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Terceira Seção aprova duas novas súmulas 

 IAC discute Justiça competente para analisar plano de saúde assegurado em contrato de 
trabalho 

 Natureza da dívida e alta renda do executado autorizam penhora de 15% do salário para 
quitação de aluguéis residenciais 

 Operadora não pode rescindir sem motivo plano de saúde coletivo com menos de 30 usuários 
 
NOTÍCIAS CNJ 
 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216101&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216003&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216001&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215933&integra=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000414ED5DA26C6C138371877AFFD0513AFBC50A1B3E4E13
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/6437a25f943317e5832583ef006e6ea7
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/4a72d52a364bb0d7832583ef006ea93b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0fdf420ec67bdf40832583ef006ed935
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c8b835e01e88f86f832583d000696c21
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-73-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000010&Version=1.1.2.0
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6352918
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6351523
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6350870
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409885
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409885
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409868
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409868
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409922
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409922
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-aprova-duas-novas-súmulas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/IAC-discute-Justiça-competente-para-analisar-plano-de-saúde-assegurado-em-contrato-de-trabalho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/IAC-discute-Justiça-competente-para-analisar-plano-de-saúde-assegurado-em-contrato-de-trabalho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Natureza-da-dívida-e-alta-renda-do-executado-autorizam-penhora-de-15%25-do-salário-para-quitação-de-aluguéis-residenciais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Natureza-da-dívida-e-alta-renda-do-executado-autorizam-penhora-de-15%25-do-salário-para-quitação-de-aluguéis-residenciais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Operadora-não-pode-rescindir-sem-motivo-plano-de-saúde-coletivo-com-menos-de-30-usuários


 

 

 Corregedoria realiza inspeção no Rio de Janeiro de 6 a 10 de maio 

 Campanha #AdotarÉAmor 2019 começa nas redes sociais nesta quinta 

 Viúvas dos fiscais da Chacina de Unaí são recebidas no CNJ 

 Fórum vai propor meta nacional para Infância e Juventude 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0037623-42.2009.8.19.0014 - Rel. Des. Gilberto Guarino  

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

 

Boletim SEDIF no 72                     Divulgado em 30/04/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Advogados têm prisão preventiva decretada por fraude em ações indenizatórias 

 Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, na Praça Onze, ganha seu primeiro centro de 
mediação 

 
NOTÍCIAS STF 

 Decano anula decisão que determinava retirada de críticas de historiador em site de rádio 

 Ministro rejeita HC de ex-prefeito de Foz do Iguaçu condenado por crime previsto na Lei de 
Licitações 

 Rejeitada ação contra decreto que ordenou intervenção no sistema de transporte BRT no Rio 
de Janeiro 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Seção de direito público é competente para decidir enquadramento tarifário de empresa na 
concessionária de energia 

 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega efeito suspensivo a embargos à 
execução 

 Sem justificativa razoável para sua manutenção, é possível o cancelamento de antiga cláusula 
de inalienabilidade 

 Criogenia é destaque no Informativo de Jurisprudência 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Videoconferência passa a ser usada em audiências de réus presos 

 Acesso ao PJe 2.0 é liberado a usuários do tribunal paraibano 

 Metade dos tribunais estaduais adere a programa do CNJ para área penal 

 Portaria atualiza atribuições da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário 

 Projetos visam garantir autonomia financeira a vítimas de violência doméstica 

 CNJ avança na versão 3.0 do Sistema Renajud 
 
JULGADOS INDICADOS 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88822-corregedoria-realiza-inspecao-no-rio-de-janeiro-de-6-a-10-de-maio
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88814-adocao-campanha-adotareamor-2019-comeca-nas-redes-sociais-nesta-quinta
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88817-viuvas-dos-fiscais-da-chacina-de-unai-sao-recebidas-no-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88818-forum-vai-propor-meta-nacional-para-infancia-e-juventude
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000468C9961533592157F6A4487FDEBE4C17C50A1616373C
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-72-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6349491
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6346980
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6346980
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409858
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409766
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409766
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409784
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409784
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seção-de-direito-público-é-competente-para-decidir-enquadramento-tarifário-de-empresa-na-concessionária-de-energia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seção-de-direito-público-é-competente-para-decidir-enquadramento-tarifário-de-empresa-na-concessionária-de-energia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisão-que-nega-efeito-suspensivo-a-embargos-à-execução
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-agravo-de-instrumento-contra-decisão-que-nega-efeito-suspensivo-a-embargos-à-execução
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sem-justificativa-razoável-para-sua-manutenção,-é-possível-o-cancelamento-de-antiga-cláusula-de-inalienabilidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sem-justificativa-razoável-para-sua-manutenção,-é-possível-o-cancelamento-de-antiga-cláusula-de-inalienabilidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Criogenia-é-destaque-no-Informativo-de-Jurisprudência
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88815-videoconferencia-passa-a-ser-usada-em-audiencias-de-reus-presos
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88813-acesso-ao-pje-2-0-e-liberado-a-usuarios-do-tribunal-paraibano
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88812-metade-dos-tribunais-estaduais-adere-a-programa-do-cnj-para-area-penal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88809-portaria-atualiza-atribuicoes-da-rede-de-governanca-colaborativa-do-poder-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88810-trabalho-projetos-voltados-para-autonomia-financeira-da-mulher-ajudam-a-reconstruir-vidas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88811-cnj-avanca-na-versao-3-0-do-sistema-renajud


 

 0007558-57.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Cairo Ítalo França David  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.773, de 30/04/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 71                      Divulgado em 29/04/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ inaugura primeira central de mediação da Vara da Infância, Juventude e do Idoso 

 TJRJ promove casamento comunitário 

 Mutirão vai buscar acordos com poupadores que tiveram perdas nos antigos planos 
econômicos 

 
NOTÍCIAS STF 

 STF vai decidir se prova obtida por meio de abertura de pacote postado nos Correios viola o 
sigilo das correspondências 

 Mantida prisão de ex-prefeito acusado de desvio de recursos públicos de município do RS 

 Ministra rejeita HC de procurador aposentado de MT que pedia suspensão de medidas 
diversas da prisão 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Justiça estadual é competente para julgar crime ocorrido a bordo de balão 

 Comprador não responde por honorários arbitrados contra o antigo proprietário em ação de 
cobrança de cotas condominiais 

 Serviços sociais autônomos não respondem com a União em ação de repetição de indébito 
tributário 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ Serviço: Prisão em flagrante pode evitar a consumação de crime 

 PJe 2.0 permite remessa de Mandado de Segurança eletronicamente 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Inconstitucionalidades Indicadas - Atualização da Página 
 0016309-04.2017.8.19.0000 - Relator: Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres 
Legislação: Lei Municipal nº 3.661, de 17 de janeiro de 2017, do Município de Angra dos Reis 
Ofício nº 234/2019 - SETOE-SECIV 
 0054596-36.2017.8.19.0000 - Relator: Des. Antonio Eduardo F. Duarte 
Legislação: Lei nº 3433, de 08 de março de 2016, do Município de Teresópolis 
Ofício nº 226/2019 - SETOE-SECIV 
 0001750-66.2007.8.19.0073 - Relator: Des. Adriano Celso Guimarães 
Legislação: Decreto nº 744, de 1º de agosto de 2007, do Município de Guapimirim 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000408CE1E110B02F772885530A47216DC10C50A191E092B
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9773.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-71-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6341854
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6342442
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6342622
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6342622
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409663
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409663
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409603
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409593
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409593
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-estadual-é-competente-para-julgar-crime-ocorrido-a-bordo-de-balão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comprador-não-responde-por-honorários-arbitrados-contra-o-antigo-proprietário-em-ação-de-cobrança-de-cotas-condominiais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comprador-não-responde-por-honorários-arbitrados-contra-o-antigo-proprietário-em-ação-de-cobrança-de-cotas-condominiais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Serviços-sociais-autônomos-não-respondem-com-a-União-em-ação-de-repetição-de-indébito-tributário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Serviços-sociais-autônomos-não-respondem-com-a-União-em-ação-de-repetição-de-indébito-tributário
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88806-cnj-servico-prisao-em-flagrante-pode-evitar-a-consumacao-de-crime
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88801-pje-2-0-permite-remessa-de-mandado-de-seguranca-eletronicamente
http://conhecimento.tjrj.jus.br/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas


 

Ofício nº 225/2019 - SETOE-SECIV 
 0009833-13.2018.8.19.0000 - Relator: Des. Nilza Bitar 
Legislação: Emenda Modificativa e Supressiva n° 78 do ano 2017, da lei orgânica do 
Município de Itaguaí - Artigos 1º, 2º e 3º 
Ofício nº 219 /2019 - SETOE-SECIV 
 0063154- 65.2015.8.19.0000 - Relator Des. Maldonado de Carvalho 
Legislação: Lei nº 5.847, de 30 de março de 2015, do Município do Rio de Janeiro. 
Ofício nº 211/2019 - SETOE-SECIV 
 0002245-86.2017.8.19.0000 - Relator: Des. José Carlos Maldonado de Carvalho 
Legislação: Lei nº 3004/2013, do Município de Niterói 
Ofício nº 188/2019 - SETOE-SECIV 
 0061328-67.2016.8.19.0000 - Relator: Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres 
Legislação: Art. 3º da lei nº 5.690, de 24 de março de 2014 
Ofício nº 184/2019 - SETOE-SECIV 
 0030157-29.2015.8.19.0000 - Relator: Des. Katia Maria Amaral Jangutta 
Legislação: Lei Municipal nº 7.219, de 03 de setembro de 2014, do Município de Petrópolis 
Ofício nº 178/2019 - SETOE-SECIV 
 0062576-34.2017.8.19.0000 – Relator: Des. Maria Inês da Penha Gaspar 
Legislação: Lei nº 41/2003 do Município de São Gonçalo, art. 194, inciso VII 
Ofício nº 174/2019 - SETOE-SECIV 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0015747-24.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Guarino  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.819, de 26/04/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 70                     Divulgado em 26/04/2019 
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.772, de 26/04/2019  
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Campanha de vacinação contra gripe vai até o dia 20 de maio 

 Dona da cerveja Proibida é condenada a indenizar CBF e Ambev 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Alexandre de Moraes apresenta informações em ação sobre trâmite de inquérito no 
STF 

 Ministro Lewandowski garante entrevista de Lula para El País e Folha de S. Paulo nesta sexta-
feira (26) 

 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047C5EDD46785ECB904D1F0C26C7ECDEF5C50A16170D04
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13819.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-70-2019.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9772.htm
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6340666
http://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6340481
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409491
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409491
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409477
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409477


 

NOTÍCIAS STJ 

 Agência de turismo que trabalha com câmbio se submete à fiscalização do BC 

 Sexta Turma reconhece ilegalidade em não realização de audiência de custódia no CE e oficia 
ao CNJ 

 Sob o CPC de 2015, testemunho caracteriza prova nova para fins de ajuizamento de ação 
rescisória 

 Policiais paulistas envolvidos em confronto com mineiros podem voltar ao trabalho, mas sem 
armas 

 Confirmada liberdade a empregados da Vale investigados pelo rompimento da barragem de 
Brumadinho 

 Ação de imissão na posse pode ser ajuizada por comprador que não levou imóvel ao registro 
em cartório 

 Sexta Turma nega habeas corpus a advogado acusado de denunciação caluniosa contra 
promotor 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedorias devem sintonizar nos reclamos da sociedade, diz Humberto Martins 

 Sistema de penhora on-line bloqueou R$ 50,7 bi de devedores em 2018 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0037984-86.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna  
 

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

 

Boletim SEDIF no 69                     Divulgado em 25/04/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça condena dupla de traficantes que atuava em Nova Friburgo 

 Justiça determina suspensão de linhas de transporte complementar em Maricá 

 Novos servidores são nomeados no TJRJ 
 
NOTÍCIAS STF 

 Liminar suspende tramitação de ação popular contra resolução do CFP que proíbe “cura gay” 

 Ministro Gilmar Mendes rejeita recurso do INSS contra pagamento de salário-maternidade a 
indígena menor de 16 anos 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Negado pedido de cooperativa para compensar créditos em caso que envolve massa falida 
do Banco Santos 

 Limitações ao agravo de instrumento só se aplicam à fase de conhecimento 

 Sexta Turma substitui prisão de ex-secretário do Rio por outras medidas cautelares 
 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Agência-de-turismo-que-trabalha-com-câmbio-se-submete-à-fiscalização-do-BC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-reconhece-ilegalidade-em-não-realização-de-audiência-de-custódia-no-CE-e-oficia-ao-CNJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-reconhece-ilegalidade-em-não-realização-de-audiência-de-custódia-no-CE-e-oficia-ao-CNJ
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sob-o-CPC-de-2015,-testemunho-caracteriza-prova-nova-para-fins-de-ajuizamento-de-ação-rescisória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sob-o-CPC-de-2015,-testemunho-caracteriza-prova-nova-para-fins-de-ajuizamento-de-ação-rescisória
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Policiais-paulistas-envolvidos-em-confronto-com-mineiros-podem-voltar-ao-trabalho,-mas-sem-armas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Policiais-paulistas-envolvidos-em-confronto-com-mineiros-podem-voltar-ao-trabalho,-mas-sem-armas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Confirmada-liberdade-a-empregados-da-Vale-investigados-pelo-rompimento-da-barragem-de-Brumadinho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Confirmada-liberdade-a-empregados-da-Vale-investigados-pelo-rompimento-da-barragem-de-Brumadinho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-imissão-na-posse-pode-ser-ajuizada-por-comprador-que-não-levou-imóvel-ao-registro-em-cartório
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-imissão-na-posse-pode-ser-ajuizada-por-comprador-que-não-levou-imóvel-ao-registro-em-cartório
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-nega-habeas-corpus-a-advogado-acusado-de-denunciação-caluniosa-contra-promotor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-nega-habeas-corpus-a-advogado-acusado-de-denunciação-caluniosa-contra-promotor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88799-corregedorias-devem-sintonizar-nos-reclamos-da-sociedade-diz-humberto-martins
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88795-sistema-de-penhora-online-bloqueou-r-50-7-bi-de-devedores-em-2018
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000430A17A1BA8B8A31067EE8C3DF4D8D63FC5095F61260C
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-69-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6338966
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6337207
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6336396
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409367
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409356
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409356
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-cooperativa-para-compensar-créditos-em-caso-que-envolve-massa-falida-do-Banco-Santos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-cooperativa-para-compensar-créditos-em-caso-que-envolve-massa-falida-do-Banco-Santos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Limitações-ao-agravo-de-instrumento-só-se-aplicam-à-fase-de-conhecimento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-substitui-prisão-de-ex–secretário-do-Rio-por-outras-medidas-cautelares


 

NOTÍCIAS CNJ 

 Colégio de defensores divulga nota de apoio às garantias fundamentais 

 Cooperação com CNJ fornecerá embasamento para ação de defensorias públicas 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0003282-80.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Matos  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Complementar nº 167, de 24/04/2019   

 Lei Federal nº 13.818, de 24/04/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 68    Divulgado em 24/04/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Criminal nº 05 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJ do Rio participa de grupo de trabalho que vai lançar formulário de risco para mulheres 
vítimas de violência doméstica 

 Grupo de empresas de ônibus do Rio entra em recuperação judicial 

 Ex-prefeito de Italva é condenado por improbidade administrativa e tem os direitos políticos 
suspensos 

 
NOTÍCIAS STF 

 1ª Turma nega HC a condenado por tráfico internacional de drogas acusado de lavagem de 
dinheiro 

 Negado habeas corpus a acusado de homicídio no trânsito por acidente ocorrido em 2011, 
em São Paulo 

 2ª Turma nega recursos contra condenação do ex-deputado federal Nelson Meurer (PP-PR) 

 2ª Turma determina arquivamento de investigações contra Ricardo Berzoini 

 2ª Turma confirma decisão que suspendeu indenização de jornalista a Daniel Dantas 

 Negado pedido de envolvido no “escândalo do propinoduto” para recorrer em liberdade 

 Rejeitado recurso que buscava homologação de acordo feito com a Polícia Federal 

 Ministro nega recurso de ex-prefeito de Indaiatuba (SP) envolvido em suposta desapropriação 
fraudulenta 

 Ministro Alexandre de Moraes reestabelece circulação de matérias, refuta tese de censura e 
mantém inquérito 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Garantia fiduciária exige identificação do crédito, e não dos títulos objeto da cessão 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88789-colegio-de-defensores-divulga-nota-de-apoio-as-garantias-fundamentais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88788-cooperacao-com-cnj-fornecera-embasamento-para-acao-de-defensorias-publicas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004ECDA726284B7D431C5645DAB7B73D31AC50A16094759
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp167.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13818.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-68-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000005&Version=1.1.2.0
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6329467
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6329467
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/6328643
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6329448
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6329448
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409251
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409251
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409245
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409245
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409240
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409236
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409233
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409244
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=409224
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408979
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408979
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408958
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408958
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Garantia-fiduciária-exige-identificação-do-crédito,-e-não-dos-títulos-objeto-da-cessão


 

 Exigência de autorização legislativa para aderir a sociedade de credores, por si só, não 
prejudica sociedade de economia mista em plano de recuperação 

 Decisão de busca e apreensão de menor é impugnável por agravo de instrumento 

 Quinta Turma reduz pena do ex-presidente Lula para oito anos e dez meses 

 Primeira Seção mantém suspensão dos direitos políticos de ex-prefeito de Palmeira d’Oeste 
(SP) 

 Falta de indeferimento expresso implica reconhecimento tácito de gratuidade de Justiça 

 Terceira Turma define conceito de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória no 
CPC 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Em análise liminar, CNJ mantém decisão de TJSP que impôs sanção a juíza 

 Sistema correcional precisa ser institucionalizado, defende corregedor 

 Comissão debate soluções tecnológicas para o futuro da Justiça 

 Plenário mantém arquivamento de reclamação contra Ivan Sartori 

 Cargo de escrivão de polícia atende exigência para concurso de juiz 

 Usuários do Disque Cidadania recebem ligação do Corregedor Nacional 

 CNJ Serviço: Conheça as características dos planos de saúde 

 Serasajud permitirá agilidade com ação direta de juízes na base de dados 

 Justiça Presente: Conselho Nacional de Justiça dobra infraestrutura do SEEU 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 Desembargador Gilberto Campista Guarino   - Atualização da página  

 Agravo de Instrumento nº. 0015747-24.2019.8.19.0000 
 Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 0037623-42.2009.8.19.0014 
 Apelação Cível n.º 0004375-32.2016.8.19.0211 
 Apelação Cível n.º 0003000-40.2009.8.19.0211 
 Agravo de Instrumento nº. 0015829-55.2019.8.19.0000 
 Apelação Cível n.º 0300766-16.2016.8.19.0001 
 Apelação Cível n.º 0001434-54.2016.8.19.0003 
 Apelação Cível n.º 0159499-61.2013.8.19.0001 
 Apelação Cível n.º 0428182-69.2013.8.19.0001 
 Apelação Cível n.º 0005503-45.2006.8.19.0209 
 Apelação Cível n.º 0320932-79.2010.8.19.0001 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0001307-85.2013.8.19.0015 - Rel. Des. André Ribeiro  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.769, de 16/04/2019  

 Lei Estadual nº 8377, de 16/04/2019  

 Lei Estadual nº 8378, de 17/04/2019  

 Lei Estadual nº 8381, de 18/04/2019  

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exigência-de-autorização-legislativa-para-aderir-a-sociedade-de-credores,-por-si-só,-não-prejudica-sociedade-de-economia-mista-em-plano-de-recuperação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exigência-de-autorização-legislativa-para-aderir-a-sociedade-de-credores,-por-si-só,-não-prejudica-sociedade-de-economia-mista-em-plano-de-recuperação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisão-de-busca-e-apreensão-de-menor-é-impugnável-por-agravo-de-instrumento
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-reduz-pena-do-ex–presidente-Lula-para-oito-anos-e-dez-meses
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-mantém-suspensão-dos-direitos-políticos-de-ex–prefeito-de-Palmeira-d’Oeste-(SP)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-mantém-suspensão-dos-direitos-políticos-de-ex–prefeito-de-Palmeira-d’Oeste-(SP)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-indeferimento-expresso-implica-reconhecimento-tácito-de-gratuidade-de-Justiça
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-define-conceito-de-decisão-interlocutória-que-versa-sobre-tutela-provisória-no-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-define-conceito-de-decisão-interlocutória-que-versa-sobre-tutela-provisória-no-CPC
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88787-em-analise-liminar-cnj-mantem-decisao-de-tjsp-que-impos-sancao-a-juiza
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88785-sistema-correcional-precisa-ser-institucionalizado-defende-corregedor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88783-comissao-debate-solucoes-tecnologicas-para-o-futuro-da-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88782-plenario-mantem-arquivamento-de-reclamacao-contra-ivan-sartori
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88781-cargo-de-escrivao-de-policia-atende-exigencia-para-concurso-de-juiz
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88780-usuarios-do-disque-cidadania-recebem-ligacao-do-corregedor-nacional
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88717-cnj-servico-conheca-as-caracteristicas-dos-planos-de-saude
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88761-serasajud-permitira-agilidade-com-acao-direta-de-juizes-na-base-de-dados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88726-justica-presente-conselho-nacional-de-justica-dobra-infraestrutura-do-seeu
http://conhecimento.tjrj.jus.br/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-gilberto-campista-guarino
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DFAFB440E64463884AD860FDB7A47B6CC50A16365D3A
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9769.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7882f2f955b8247e832583e0005bd7dc
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/796d66041c4d8622832583e0005c2109
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/7c1cdc125aad40a5832583e6006fd7f6


 

 Lei Estadual nº 8382, de 18/04/2019  

 Lei Estadual nº 8383, de 18/04/2019  

 Lei Estadual nº 8384, de 18/04/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 67                     Divulgado em 17/04/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 09 

 Ementário de Jurisprudência Turmas Recursais nº 03 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 ‘Ninho do Urubu’ é liberado parcialmente para as categorias de base 

 TJ implementa controle de acesso e aumenta segurança no Fórum de Santa Cruz 
 
NOTÍCIAS STF 

 Questões processuais resultam em cassação de liminar sobre reintegração de posse de área 
ocupada em Sumaré (SP) 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Suspensa decisão que anulou licitação dos serviços de iluminação pública em São Paulo 

 Excesso de prazo determina trancamento de inquérito contra empresário na Operação Custo 
Brasil 

 Condenações passadas não podem ser usadas para desvalorar personalidade ou conduta 
social 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0031905-98.2008.8.19.0014 - Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo  

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

 

Boletim SEDIF no 66                       Divulgado em 16/04/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça do Rio decreta a prisão de acusados de fraudar cursos a distância 
 
NOTÍCIAS STF 

 Mantido afastamento de vereadora de Serra (ES) após ser denunciada pelo MP 

 Mantido pregão eletrônico do IPEA que exige contratação de presos e egressos do sistema 
prisional 

 
NOTÍCIAS STJ 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/423a195359759958832583e6007053d3
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/990eac30f024708d832583e600709c24
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c8b835e01e88f86f832583d000696c21
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-67-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000009&Version=1.1.1.3
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=4&NumEmentario=2019000003&Version=1.1.1.3
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6326466
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6326452
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408743
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408743
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensa-decisão-que-anulou-licitação-dos-serviços-de-iluminação-pública-em-São-Paulo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Excesso-de-prazo-determina-trancamento-de-inquérito-contra-empresário-na-Operação-Custo-Brasil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Excesso-de-prazo-determina-trancamento-de-inquérito-contra-empresário-na-Operação-Custo-Brasil
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenações-passadas-não-podem-ser-usadas-para-desvalorar-personalidade-ou-conduta-social
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenações-passadas-não-podem-ser-usadas-para-desvalorar-personalidade-ou-conduta-social
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F8C56445368AF9AE7CF0E699D8FC4D16C50A12480523
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6288662/boletim-sedif-n-66-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6323756
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408671
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408649
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=408649


 

 Primeira Seção vai definir requisitos para concessão de aposentadoria híbrida 

 Mantida decisão que deixou seguir ação de improbidade sobre Aquário do Pantanal 

 Prazo prescricional para fiador cobrar afiançado é o mesmo do contrato original 

 Nova edição de Jurisprudência em Teses aborda Leis de Drogas 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

  Inconstitucionalidades Indicadas - Atualização da Página. 
 Processo nº 0001750-66.2007.8.19.0073 

Des. Adriano Celso Guimarães 
Legislação: Decreto nº 744, de 1º de agosto de 2007, do Município de Guapimirim 
Ofício nº 225/2019-SETOE-SECIV 
 Processo nº 0000784-45.2018.8.19.0000 

Des. Teresa Andrade 
Legislação: Lei municipal nº 7.615, de 21 de dezembro de 2017, do Município de Petrópolis 
Ofício nº 156/2019-SETOE-SECIV 
 Processo nº 0047458-18.2017.8.19.0000 

Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes 
Legislação: Art. 99, § 6º, da Lei Orgânica do Município de Teresópolis, com a redação dada 
pela Emenda à Lei Orgânica nº 005/2017 
Ofício nº 147/2019-SETOE-SECIV. 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0028349-40.2016.8.19.0004 - Rel. Des. Paulo de Tarso Neves  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8376, de 12/04/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 65                     Divulgado em 15/04/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ e instituições públicas do Rio assinam acordo de cooperação para valorização da 
Primeira Infância 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Primeira Seção alinha entendimento, e profissionais de saúde devem apenas comprovar 
compatibilidade de horários para acumular cargos 

 Não há ilegalidade na fixação de horários diferentes para check-in e check-out em hotéis 

 Dano moral indireto: quem pode pedir reparação por morte ou por ofensa a um ente querido? 

 STJ mantém decisão que obriga Avianca a devolver nove aviões 
 
NOTÍCIAS CNJ 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-vai-definir-requisitos-para-concessão-de-aposentadoria-híbrida
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-deixou-seguir-ação-de-improbidade-sobre-Aquário-do-Pantanal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-prescricional-para-fiador-cobrar-afiançado-é-o-mesmo-do-contrato-original
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Nova-edição-de-Jurisprudência-em-Teses-aborda-Leis-de-Drogas
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6118881/inconstitucionalidade-2019.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BA2BF4AE2A6ECDD905EC36BB71700D06C50A13522130
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c8b835e01e88f86f832583d000696c21
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6272803/boletim-sedif-n-65-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6317030
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6317030
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-alinha-entendimento,-e-profissionais-de-saúde-devem-apenas-comprovar-compatibilidade-de-horários-para-acumular-cargos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-alinha-entendimento,-e-profissionais-de-saúde-devem-apenas-comprovar-compatibilidade-de-horários-para-acumular-cargos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-há-ilegalidade-na-fixação-de-horários-diferentes-para-check–in-e-check–out-em-hotéis
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dano-moral-indireto:-quem-pode-pedir-reparação-por-morte-ou-por-ofensa-a-um-ente-querido%3F
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-mantém-decisão-que-obriga-Avianca-a-devolver-nove-aviões


 

 CNJ Serviço: Conheça as características dos planos de saúde 

 Serasajud permitirá agilidade com ação direta de juízes na base de dados 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0006376-44.2014.8.19.0054 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  

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

 

Boletim SEDIF no 64                     Divulgado em 12/04/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Decretada prisão de empresários e policiais que negociavam veículos apreendidos em 
Casimiro de Abreu 

 
NOTÍCIAS STF 

 STF julga constitucional lei fluminense que impede operadoras de celulares de cobrar multa 
contratual de desempregados 

 STF julga constitucional lei sobre uso de armamento de menor potencial ofensivo por agentes 
de segurança pública 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Não cabe agravo de instrumento contra decisão que afasta ilegitimidade passiva de 
litisconsorte 

 Profissionais de empresas privadas podem usar nome de “bombeiro civil” 

 Sexta Turma confirma decisão que permitiu internação de João de Deus em hospital de 
Goiânia 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ fará diagnóstico nacional da litigância na área da educação 

 Grupo de Trabalho debate melhorias em normativo sobre Segurança Pública 

 Pacto Nacional pela Primeira Infância reúne CNJ e 40 instituições da área 

 Mais dois Cejuscs inaugurados para incentivar conciliação 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0074580-72.2016.8.19.0054 - Rel. Jds Des. Marcelo Almeida de Moraes Marinho  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.762, de 11/04/2019  

 Decreto Federal nº 9.761, de 11/04/2019  

 Decreto Federal nº 9.760, de 11/04/2019  

 Decreto Federal nº 9.758, de 11/04/2019  

 Lei Estadual nº 8375, de 10/04/2019  

 Lei Estadual nº 8374, de 10/04/2019  
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(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim SEDIF no 63                     Divulgado em 11/04/2019 
 
COMUNICADO 

Ementário de Jurisprudência Cível nº 08 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Ex-procurador de Justiça do Rio é afastado do MPRJ e tem bens bloqueados 

 Ex-comandante do Corpo de Bombeiros é condenado por fraude em concurso 
 
NOTÍCIAS STF 

 Supremo julga inconstitucional norma do CTB que permite ao Contran criar sanções para 
infrações de trânsito 

 Ampliação de serviços remunerados oferecidos por cartórios de registro civil é constitucional 

 Ministros asseguram prerrogativas constitucionais a convocados para CPI de Brumadinho 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Morte de consorciado coberta por seguro prestamista impõe liberação imediata da carta de 
crédito ao beneficiário 

 Relator afeta novo recurso sobre cômputo de tempo de serviço especial durante auxílio-
doença não acidentário 

 Primeira Turma determina que banca faça novas correções em provas de concurso para juiz 
no RS 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ usará automação e inteligência artificial para destravar execução fiscal 

 Reformada decisão que não reconheceu direito de efetivação de interina 

 Justiça Presente: um terço dos estados já apoia programa do CNJ para área penal 

 Tribunal comemora um milhão de processos distribuídos no PJe 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Ações Coletivas - ações sobre cobrança para expedição de diploma e outros documentos por 
estabelecimento de ensino 

 0040741-52.2015.8.19.0002 
 0014180-07.2010.8.19.0021 
 0036405-13.2012.8.19.0001 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0113778-23.2012.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  

 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 
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Boletim SEDIF no 62                     Divulgado em 10/04/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ suspende os prazos processuais e o expediente no dia 09/04/2019 (terça-feira). 

 Desembargadora toma posse no TJRJ destacando a importância dos direitos sociais 

 Políticas públicas podem mudar perfil de jovem infrator no Rio de Janeiro, aponta estudo 

 Homens são condenados por morte de advogado na Tijuca 
 
NOTÍCIAS STF 

 Mantida ação penal contra desembargador aposentado do TJ-CE acusado de vender 
decisões judiciais 

 Ministro nega recurso de ex-presidente do Procon do Espírito Santo condenado por corrupção 

 Reconhecimento do direito de adicional noturno a militares estaduais é tema de repercussão 
geral 

 Prisão de ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras é substituída por medidas 
cautelares 

 Ministro reconsidera decisão que determinou suspensão nacional de processos envolvendo 
Plano Collor II 

 2ª Turma nega habeas corpus que pedia redução da pena de Eduardo Cunha 

 Caso de militar acusado de homicídio em ritual de magia negra será remetido à Justiça 
Comum 

 2ª Turma rejeita denúncia contra ex-deputado Nilson Leitão por ausência de justa causa 

 Ministro cassa decisão que considerou inconstitucional taxa de fiscalização do Município de 
São Paulo 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Quarta Turma mantém bebê com casal acusado de adoção irregular até julgamento do 
mérito da guarda 

 Primeira Turma suspende limite de 18 anos previsto para pensão por morte no MA 

 Anormalidade institucional na Venezuela justifica dispensa de exigências para obtenção de 
documento 

 Sexta Turma considera ilegal decisão que quebrou sigilo telefônico de ex-vereador de 
Ribeirão Preto (SP) 

 Corte Especial condena desembargador do TJCE por exigir repasses mensais de servidores 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Até a divulgação do Boletim, perdurava a instabilidade na página eletrônica 

 Mantida sanção à juíza que forneceu lanche a presos em audiência de custódia 

 Grupo de Trabalho busca maior segurança jurídica para recuperação judicial 

 Justiça Presente: Conselho Nacional de Justiça dobra infraestrutura do SEEU 

 CNJ elabora indicadores de sustentabilidade com TJs e cartórios 

 CNJ mantém arquivamento de processo de Garotinho contra juízes eleitorais 

 Questão jurisdicional não pode ser apreciada por via correcional 
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JULGADOS INDICADOS 

 0024360-07.2015.8.19.0054 - Rel. Des. Peterson Barroso Simão  
 
EMENTÁRIO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 07 
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Complementar nº 166, de 08/04/2019  

 Mensagem de Veto Total nº 113, de 09/04/2019  

 Lei Estadual nº 8372, de 04/04/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 61                     Divulgado em 08/04/2019 
 
COMUNICADO 
 

AVISO TJ nº 23/2019 
 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
Desembargador Claudio de Mello Tavares, no uso de suas atribuições legais e, 

 
CONSIDERANDO a importância de identificar e priorizar o julgamento de processos que 
tiveram decisão judicial, em tutela provisória ou definitiva, suspendendo total ou parcialmente 
grandes obras públicas; 

 
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Contas 
da União e os Tribunais de Contas dos Estados e dos Municípios, realiza diagnóstico em 
âmbito nacional com o objetivo de destravar as obras públicas paralisadas, fomentar 
campanhas de conciliação e mediação, realizar eventos e fornecer subsídios para criação de 
metas nacionais do Poder Judiciário para priorizar a solução adequada e justa desses feitos; 

 
A V I S A aos Senhores Magistrados e Juízos com competência fazendária sobre a solicitação 
do Conselho Nacional de Justiça para que encaminhem informações acerca dos processos 
em tramitação com decisões judiciais que determinam a suspensão de grandes obras públicas 
em todo território nacional, cujo valor da obra seja igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). 

 
As informações acima referidas deverão ser encaminhadas à Assessoria para assuntos 
relacionados ao CNJ, através do e-mail assessoriacnj@tjrj.jus.br até o dia 12/04/2019, 
impreterivelmente. 

 
Rio de Janeiro, 05/04/2019. 
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Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça suspende posse de deputados presos preventivamente 

 Justiça decreta prisão preventiva de acusado de abusar de filha e de enteada em Nova 
Friburgo 

 
NOTÍCIAS STF 

 Presidente do STF ressalta papel da Corte para a estabilidade democrática 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Decisão interlocutória que fixa data da separação de fato é impugnável por agravo de 
instrumento 

 Em caso de duplicidade, intimação eletrônica prevalece sobre Diário da Justiça 

 Arrematante responde por dívida de condomínio se houve ciência prévia inequívoca, ainda 
que edital seja omisso 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Ausência de falta disciplinar gera arquivamento de procedimento contra juiz 

 Corregedoria do trabalho apura participação de juíza em evento político 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Pesquisas Selecionadas. 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0137822-19.2006.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  

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

 

Boletim SEDIF no 60                     Divulgado em 05/04/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Acusados de matar Marielle e Anderson vão responder por comércio e posse ilegal de armas 

 Prefeita de Araruama é condenada por nomear mãe assessora 
 
NOTÍCIAS STF 

 Suspenso julgamento de ação que contesta uso de aeronave para pulverização de inseticida 
contra o mosquito Aedes aegypti 

 AP 470: Ministro defere progressão do publicitário Ramon Hollerbach para regime aberto 

 Ministro suspende decisão que determinou novo júri para apenas um dos crimes imputados 
ao réu 

 
NOTÍCIAS STJ 
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http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88712-corrregedoria-do-trabalho-apura-participacao-de-juiza-em-evento-politico
http://www4.tjrj.jus.br/PortalConhecimento/Consulta/#!/ConsultaPesquisas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000465F64FD456356F26335744A01136A13EC50A011C253D
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6272803/boletim-sedif-n-60-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6294400
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6292879
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407754
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407754
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407772
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407769
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407769


 

 Comprador pode ser informado sobre pagamento de taxa de corretagem no dia da assinatura 
do contrato 

 Terceira Turma fixa teses sobre técnica de ampliação do colegiado prevista no artigo 942 do 
novo CPC 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Tribunais divulgam balanço da 1ª Semana Justiça pela Paz em Casa do ano 

 Efetividade no combate à corrupção exige cooperação, diz corregedor 

 Por mais eficiência, CNJ implantará gestão por competências 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Inconstitucionalidades Indicadas – Atualização da página 
 0000784-45.2018.8.19.0000 - DES. TERESA ANDRADE 
Legislação: Lei municipal nº 7.615, de 21 de dezembro de 2017, do Município de Petrópolis. 
Ofício nº 156/2019 - SETOE-SECIV 
 0047458-18.2017.8.19.0000 - DES. HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES 
Legislação: Lei Orgânica do Município de Teresópolis, artigo 99, § 6º, com a redação dada 
pela Emenda à Lei Orgânica nº 005/2017. 
Ofício nº 147/2019 - SETOE-SECIV 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0135107-81.2018.8.19.0001 - Relª. Desª. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de 
Oliveira  

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

 

Boletim SEDIF no 59                     Divulgado em 04/04/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Direitos e garantias de atletas adolescentes do Fluminense devem ser tratados pela Justiça 
Trabalhista 

 Torcedor do Flamengo que agrediu idoso tricolor vira réu em ação penal 
 
NOTÍCIAS STF 

 Mantida decisão que determinou novo júri de brasileiro acusado de matar taxista em Portugal 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Ministro nega liminar a denunciada por lavagem de dinheiro na Operação Lama Asfáltica 

 Integralização do capital social com imóveis exige transferência no cartório imobiliário 

 Credores da recuperação podem ser divididos em subclasses por critério objetivo 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Grupo apresenta sugestões para orientar magistrados nas mídias sociais 
 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comprador-pode-ser-informado-sobre-pagamento-de-taxa-de-corretagem-no-dia-da-assinatura-do-contrato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comprador-pode-ser-informado-sobre-pagamento-de-taxa-de-corretagem-no-dia-da-assinatura-do-contrato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-fixa-teses-sobre-técnica-de-ampliação-do-colegiado-prevista-no-artigo-942-do-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-fixa-teses-sobre-técnica-de-ampliação-do-colegiado-prevista-no-artigo-942-do-novo-CPC
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88710-balanco-de-semana-paz-em-casa-e-reparam-dados-inconsistentes-sobre-o-tema
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88708-efetividade-no-combate-a-corrupcao-exige-cooperacao-diz-corregedor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88705-por-mais-eficiencia-cnj-implantara-gestao-por-competencias
http://conhecimento.tjrj.jus.br/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D134E80A260F39D1D309E3EE5425FC57C50A0F072C41
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6272803/boletim-sedif-n-59-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6291166
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6291166
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6291062
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407650
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-nega-liminar-a-denunciada-por-lavagem-de-dinheiro-na-Operação-Lama-Asfáltica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Integralização-do-capital-social-com-imóveis-exige-transferência-no-cartório-imobiliário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Credores-da-recuperação-podem-ser-divididos-em-subclasses-por-critério-objetivo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88700-midias


 

PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Revista de Direito. 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0072023-12.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes  
 

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

 

Boletim SEDIF no 58    Divulgado em 03/04/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Criminal nº 07 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Núcleo do TJRJ define medidas preventivas contra fraudes processuais 

 Justiça do Rio manda prender servidores da Receita Estadual que cobravam propina de 
empresários 

 Falso empresário acusado de atrair e escravizar modelos é condenado a 32 anos de prisão 
 
NOTÍCIAS STF 

 1ª Turma fixa regime aberto a condenado por dirigir sem habilitação em SP 

 Mantida execução da pena de empresário condenado por sonegação de contribuição 
previdenciária 

 2ª Turma substitui prisão de ex-chefe da Casa Civil do RJ por medidas cautelares 

 Liminar garante direito ao silêncio a engenheiros em depoimento na CPI sobre Brumadinho 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Ação de prestação de contas não pode ser utilizada por alimentante para fiscalizar uso da 
pensão 

 Dependente pode ser incluído em plano de previdência complementar após morte do 
segurado 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Judiciário ganha agilidade com uso de inteligência artificial 

 Combate a fake news é debatido por juízes em eventos sobre redes sociais 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Legislação Ambiental Municipal 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0004412-12.2013.8.19.0002 - Rel. Des. Maldonado de Carvalho  
 
LEGISLAÇÃO 

https://portaltj.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/revista-de-direito
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000443140E1ECCC9FF40A3CA0B1325215422C50A0D311218
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6272803/boletim-sedif-n-58-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000007&Version=1.1.1.3
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6287594
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6286877
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6286877
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6287402
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407533
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407532
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407532
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407531
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407495
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-prestação-de-contas-não-pode-ser-utilizada-por-alimentante-para-fiscalizar-uso-da-pensão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-prestação-de-contas-não-pode-ser-utilizada-por-alimentante-para-fiscalizar-uso-da-pensão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dependente-pode-ser-incluído-em-plano-de-previdência-complementar-após-morte-do-segurado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Dependente-pode-ser-incluído-em-plano-de-previdência-complementar-após-morte-do-segurado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88698-judiciario-ganha-agilidade-com-uso-de-inteligencia-artificial
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88695-combate-a-fake-news-e-debatido-por-juizes-em-eventos-sobre-redes-sociais
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DAF93F589E975FEF8D1232327DBBE47AC50A0A0F0631


 

 Lei Estadual nº 8371, de 02/04/2019  

 Lei Estadual nº 8369, de 02/04/2019 

 Lei Estadual nº 8368, de 02/04/2019  

 Lei Estadual nº 8367, de 02/04/2019. 

 Lei Estadual nº 8365, de 01/04/2019  

 Lei Estadual nº 8363, de 01/04/2019  

 Lei Estadual nº 8362, de 01/04/2019  

 Lei Estadual nº 8361, de 01/04/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 57                     Divulgado em 02/04/2019 
 
COMUNICADO 

 Primeira Seção cancela 2 (duas) súmulas sobre tributação 
 Súmula 68: A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do PIS. 
 Súmula 94: A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do Finsocial. 

 
Veja a notícia no site 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Rio será sede, em setembro, de Encontros Nacionais da Infância 
 
NOTÍCIAS STF 

 Rejeitado recurso de investigado na Operação Águas Profundas 

 Ministro suspende lei do Município de São Paulo que proíbe artefatos pirotécnicos ruidosos 

 Ministro julga inviável ADI contra instrução normativa do INSS sobre empréstimo consignado 
 
NOTÍCIAS STJ 

 É possível remarcação de curso de formação para candidata lactante, decide Primeira Turma 

 Cabe à Segunda Seção julgar disputa entre proprietários e mineradora sobre participação nos 
resultados de mineração 

 Decisão que permite emenda à inicial dos embargos à execução não é recorrível de imediato 
por meio de agravo 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Redes sociais: ficar fora é pior do que não saber como se comportar 

 CNJ promove capacitação para desenvolvedores do PJe 2.1 

 Nota de Esclarecimento 

 Prazo para modernização na infraestrutura de TI dos cartórios termina hoje 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Súmulas do TJRJ e Tribunais Superiores. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c8b835e01e88f86f832583d000696c21
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/1d87e6ac67043dac832583d10063c811
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/af4480a1b962a7ab832583d10063717a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c1b081bab6b1124f832583d10063005c
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e645d4bde207e650832583d100618df3
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/95565d670f5e631f832583d00075ea70
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0b396f30151c6a9e832583d0007547fb
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8d8d66ed96930e6a832583d000750102
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6272803/boletim-sedif-n-57-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-cancela-duas-súmulas-sobre-tributação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Seção-cancela-duas-súmulas-sobre-tributação
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6285042
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407383
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407372
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407369
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/É-possível-remarcação-de-curso-de-formação-para-candidata-lactante,-decide-Primeira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-à-Segunda-Seção-julgar-disputa-entre-proprietários-e-mineradora-sobre-participação-nos-resultados-de-mineração
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-à-Segunda-Seção-julgar-disputa-entre-proprietários-e-mineradora-sobre-participação-nos-resultados-de-mineração
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisão-que-permite-emenda-à-inicial-dos-embargos-à-execução-não-é-recorrível-de-imediato-por-meio-de-agravo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisão-que-permite-emenda-à-inicial-dos-embargos-à-execução-não-é-recorrível-de-imediato-por-meio-de-agravo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88694-redes-sociais-ficar-fora-e-pior-do-que-nao-saber-como-se-comportar
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88693-cnj-promove-capacitacao-para-desenvolvedores-do-pje-2-1
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88692-nota-de-esclarecimento
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88688-prazo-para-modernizacao-na-infraestrutura-de-ti-dos-cartorios-termina-hoje
http://conhecimento.tjrj.jus.br/sumulas/súmulas-do-tjrj-e-tribunais-superiores


 

JULGADOS INDICADOS 

 0196483-98.2011.8.19.0038 - Rel. Des. Marcos André Chut  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8343, de 01/04/2019  

 Lei Estadual nº 8344, de 01/04/2019  

 Lei Estadual nº 8345, de 01/04/2019  

 Lei Estadual nº 8346, de 01/04/2019. 

 Lei Estadual nº 8348, de 01/04/2019  

 Lei Estadual nº 8355, de 01/04/2019  

 Lei Estadual nº 8357, de 01/04/2019  

 Lei Estadual nº 8358, de 01/04/2019  

 Lei Estadual nº 8359, de 01/04/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 56                     Divulgado em 01/04/2019 
 
COMUNICADO 

 Decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 568/PR. - STF.. 

 Ofício Eletrônico nº 2576/2019 (Ofício-circular nº 3/2019), datado de 15/03/2019, 
comunica V. Decisão proferida pelo relator Exmo. Sr. Ministro Dr. Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos: 

Íntegra da decisão 
  

 SÚMULA TJ 75 - Cancelamento 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro nega trâmite a mandado de segurança contra comemoração de 31 de março 

 Questionada lei do AM sobre cobrança por telefone de consumidores inadimplentes 

 Mantida execução provisória da pena de ex-dono do Banco Crefisul 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Negado habeas corpus a prefeito de Calçoene (AP) 

 Honorário com adoção de quota litis deve ser calculado no valor do benefício recebido pela 
parte 

 Justiça, medicamentos e o direito à vida: a história de Deborah 

 Tribunal da Cidadania condena cancelamento do bilhete de volta em caso de no show 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Tribunal do Júri: CNJ estuda ações para aprimorar julgamentos 

 CNJ Serviço: Entenda as diferença entre corrupção ativa e passiva 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049126759DB2EB5731DB9FD9DD6CB02914C50A0A471F1E
http://www3.alerj.rj.gov.br/lotus_notes/default.asp?id=53&url=L2NvbnRsZWkubnNmL2M4YWEwOTAwMDI1ZmVlZjYwMzI1NjRlYzAwNjBkZmZmL2M3NDQ3MGEwZDJlY2MzMTYwMzI1ODM3NzAwNWM3NjIyP09wZW5Eb2N1bWVudA==
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/db729f12a4ee3b19832583d0006c0f56
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/feae7c7004618cfd832583d0006cd0d7
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8afea0c844cb1ff0832583d0006d4cc0
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/df08f7b1736c8c08832583d0006e4cd2
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/34b7225a3674b61c832583d00072d98b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/45e4bc5ab38fc195832583d00073884a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f94a3332a28eae8d832583d00073e7f4
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c06b3c38a3e66f96832583d000743a97
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6272803/boletim-sedif-n-56-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5650140
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=150537&integra=1
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407283
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407270
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407246
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-habeas-corpus-a-prefeito-de-Calçoene-(AP)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Honorário-com-adoção-de-quota-litis-deve-ser-calculado-no-valor-do-benefício-recebido-pela-parte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Honorário-com-adoção-de-quota-litis-deve-ser-calculado-no-valor-do-benefício-recebido-pela-parte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça,-medicamentos-e-o-direito-à-vida:-a-história-de-Deborah
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tribunal-da-Cidadania-condena-cancelamento-do-bilhete-de-volta-em-caso-de-no-show
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88685-tribunal-do-juri-cnj-pensa-acoes-para-aprimorar-julgamento-de-homicidios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88677-cnj-servico-entenda-as-diferencas-entre-corrupcao-ativa-ou-passiva


 

 Semana da Conciliação de 2019 será de 4 a 8 de novembro 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Gestão Arquivística 
 Atos formais de gestão, 
 Gestão documental, 
 Legislação arquivística, 
 Arquivamento e desarquivamento. 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0337295-05.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8320, de 28/03/2019  

 Lei Estadual n° 8322, de 29/03/2019  

 Lei Estadual n° 8323, de 29/03/2019  

 Lei Estadual nº 8325, de 29/03/2019  

 Lei Estadual n° 8326, de 29/03/2019  

 Lei Estadual nº 8328, de 29/03/2019  

 Lei Estadual nº 8329, de 29/03/2019  

 Lei Estadual nº 8330, de 29/03/2019  

 Lei Estadual nº 8331, de 29/03/2019  

 Lei Estadual nº 8332, de 29/03/2019  

 Lei Estadual nº 8334, de 29/03/2019  

 Lei Estadual nº 8338, de 29/03/2019  

 Lei Estadual nº 8339, de 29/03/2019  

 Lei Estadual nº 8341, de 29/03/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 55                     Divulgado em 29/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Ministro Barroso encerra seminário em homenagem ao professor PCPC 

 Paulo Cezar Pinheiro Carneiro recebe homenagens em seminário sobre Processo Civil 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF declara constitucionalidade de lei gaúcha que permite sacrifício de animais em rituais 
religiosos 

 STF reafirma unicidade da representação judicial nos Estados e no DF 

 Ministro nega liminar que pedia suspensão de ação penal contra ex-deputado Eduardo Cunha 
 
NOTÍCIAS STJ 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88679-semana-da-conciliacao-de-2019-sera-de-4-a-8-de-novembro
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/gestao-arquivistica
http://conhecimento.tjrj.jus.br/atos-formais-gestao
http://conhecimento.tjrj.jus.br/gestao-documental
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/degea/legislacao-arquivistica
http://conhecimento.tjrj.jus.br/arquivamento-e-desarquivamento
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004D02784913F781E742D74E18057DAB756C50A01620F11
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fa39e665624ef41c832583cc0078b9b0
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/fcb722b1b8f7358d832583cf00583ff1
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f0b559be05f83663832583cf0058b522
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/8e1a02675ae3bcbb832583cf005991ca
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/ef684c2329dcc152832583cf005a2c1e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/07de8ab656e3203d832583cf005ad2bc
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/e17d87a908f27854832583cf005b2c1a
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f037afa2a51ad52d832583cf005b97ba
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/86de0febdf1c3315832583cf005d0d3e
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/82076ec57ccbe375832583cf005db625
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/df7e4b3ae40eb898832583cf005e8b7b
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/86fed00473d89b3f832583cf00606eae
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/75e07df1a6055555832583cf0060d962
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c74470a0d2ecc31603258377005c7622
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6272803/boletim-sedif-n-55-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6281063
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6277566
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407159
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407159
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407144
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407118


 

 Segunda Turma mantém condenação de empresa por venda privilegiada de ingressos e taxa 
de conveniência 

 Prazo para recorrer de decisão proferida após expedição da citação é contado da juntada do 
mandado 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ propõe inclusão de notários e registradores entre os informantes do Coaf 

 Magistratura está entre as carreiras com maior nível de estresse 

 Desembargador do TJSC deve prestar informações sobre conduta em vídeo 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense. - março de 2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 75, DE 27/03/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 74, DE 26/03/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 73, DE 21/03/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 72, DE 21/03/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 71, DE 21/03/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 70, DE 21/03/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 69, DE 21/03/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 68, DE 21/03/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 67, DE 21/03/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 66, DE 21/03/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 65, DE 21/03/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 62, DE 11/03/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 61, DE 28/02/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 60, DE 25/02/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 59, DE 25/02/2019 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0067862-56.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo  

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

 

Boletim SEDIF no 54                     Divulgado em 28/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Defesa do DJ Rennan da Penha não recorreu contra mandado de prisão 

 Nota pública de repúdio - Competência Eleitoral 
 
NOTÍCIAS STF 

 Mantida prisão de acusado de matar duas pessoas em atropelamento ocorrido em rodovia de 
SP 

 OAB questiona em mandado de segurança decisão que a submete ao controle e à fiscalização 
do TCU 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-mantém-condenação-de-empresa-por-venda-privilegiada-de-ingressos-e-taxa-de-conveniência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Turma-mantém-condenação-de-empresa-por-venda-privilegiada-de-ingressos-e-taxa-de-conveniência
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-para-recorrer-de-decisão-proferida-após-expedição-da-citação-é-contado-da-juntada-do-mandado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-para-recorrer-de-decisão-proferida-após-expedição-da-citação-é-contado-da-juntada-do-mandado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88672-cnj-propoe-inclusao-de-notarios-e-registradores-entre-os-informantes-do-coaf
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88673-magistratura-esta-entre-as-carreiras-com-maior-nivel-de-estresse
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88671-desembargador-do-tjsc-deve-prestar-informacoes-sobre-conduta-em-video
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/informativo-de-suspensao-de-prazos-e-de-expediente-forense
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215533&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215505&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215459&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215458&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215457&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215456&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215455&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215454&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215453&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215452&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215451&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215323&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215321&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215322&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215320&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201800290113
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6272803/boletim-sedif-n-54-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6276975
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6276147
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407031
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407031
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407010
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=407010


 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Mãe não tem legitimidade para seguir na execução de alimentos vencidos após morte do filho 

 Suspensa decisão que impedia prefeitura paulistana de demolir construções no complexo 
Anhembi 

 Segunda Seção decide que lei de 2018 não será aplicada na solução de repetitivos sobre 
atraso na entrega de imóvel 

 Lei 8.112 vale para servidores que não tinham estabilidade na época da promulgação da CF 

 Habeas corpus assegura permanência provisória de bebê com família que fez adoção 
irregular 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ mantém decisão de aposentadoria compulsória a juiz do Espírito Santo 

 Sistema Renajud de consulta a dados de veículos será atualizado 

 Projetos da Justiça visam prevenir violência que passa de pais para filhos 

 Rede Nacional de Cooperação Judiciária retoma os trabalhos 

 Resolução estabelece prazo para licença adotante no Poder Judiciário 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Precedentes  
 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0038869-60.2015.8.19.0209 - Rel. Des. Plínio Pinto Coelho Filho  

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

 

Boletim SEDIF no 53                     Divulgado em 27/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Resultado da eleição do Vasco é mantido e Alexandre Campello seguirá como presidente 

 TJRJ faz parceria com empresas para contratação de jovens de Varas da Infância e Juventude 

 Vara da Infância mapeia perfil do adolescente que comete infração no Rio 
 
NOTÍCIAS STF 

 2ª Turma restabelece sentença que rejeitou submissão de acusados ao Tribunal do Júri 

 1ª Turma: Suspenso julgamento sobre aplicação da Lei da Ficha Limpa 

 2ª Turma reconhece competência do STF para julgar litígio entre União e Estado de SP sobre 
distribuição de gás 

 Negados HCs de acusados de integrarem organização criminosa especializada em roubo de 
cargas 

 
NOTÍCIAS STJ 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mãe-não-tem-legitimidade-para-seguir-na-execução-de-alimentos-vencidos-após-morte-do-filho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensa-decisão-que-impedia-prefeitura-paulistana-de-demolir-construções-no-complexo-Anhembi
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensa-decisão-que-impedia-prefeitura-paulistana-de-demolir-construções-no-complexo-Anhembi
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-decide-que-lei-de-2018-não-será-aplicada-na-solução-de-repetitivos-sobre-atraso-na-entrega-de-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-decide-que-lei-de-2018-não-será-aplicada-na-solução-de-repetitivos-sobre-atraso-na-entrega-de-imóvel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Lei-8.112-vale-para-servidores-que-não-tinham-estabilidade-na-época-da-promulgação-da-CF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Habeas-corpus-assegura-permanência-provisória-de-bebê-com-família-que-fez-adoção-irregular
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Habeas-corpus-assegura-permanência-provisória-de-bebê-com-família-que-fez-adoção-irregular
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88670-cnj-mantem-decisao-de-aposentadoria-compulsoria-a-juiz-do-espirito-santo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88664-sistema-renajud-de-consulta-a-dados-de-veiculos-sera-atualizado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88662-projetos-da-justica-visam-prevenir-violencia-que-passa-de-pais-para-filhos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88661-rede-nacional-de-cooperacao-judiciaria-retoma-os-trabalhos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88660-resolucao-estabelece-prazo-para-licenca-adotante-no-poder-judiciario
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046B6B9EE96C8CBC4B7F5772874BDB353FC50A09373E2B
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6272803/boletim-sedif-n-53-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6275220
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6274402
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6274136
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406894
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406893
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406884
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406884
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406879
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406879


 

 Corpo de brasileiro permanecerá congelado nos Estados Unidos, decide Terceira Turma 

 Afastada responsabilidade da Blue Tree por atraso em obra de complexo hoteleiro que leva 
seu nome em SP 

 Mantido novo júri para acusado de ordenar assassinato de juiz de Mato Grosso 

 Terceira Turma fixa parâmetros para analisar ponderação de princípios no novo CPC 

 Isenção de Imposto de Importação em remessas postais para pessoa física pode ser fixada 
abaixo de US$ 100 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Tempo de contribuição de juiz convocado deve ser considerado para aposentadoria 

 PNUD e CNJ trabalham na melhoria dos dados do Sistema de Estatística do Judiciário 

 Especialistas abordam questões críticas e práticas da colaboração premiada 

 CNJ retoma encontro TIControle com foco na desburocratização de contratos 

 Corregedor edita orientação sobre peticionamento em processos da Corregedoria 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 Des. Luiz Henrique Oliveira Marques - Atualização da página – Processo nº 

0279389-86.2016.8.19.0001(2018.001.16007) 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0269234-92.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres  
 
EMENTÁRIO 

 Ementário de Jurisprudência Criminal nº 04 
 

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

 

Boletim SEDIF no 52                     Divulgado em 26/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Autoridades reafirmam a importância de ações contra a corrupção 
 
NOTÍCIAS STF 

 É “mentira deslavada” que STF quer acabar com operações contra corrupção, diz ministro 
Dias Toffoli 

 Ministro afasta restrição que impedia Tocantins de ter acesso ao Certificado de Regularidade 
Previdenciária 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Astreintes têm natureza patrimonial e podem ser transmitidas aos herdeiros, decide Primeira 
Turma 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corpo-de-brasileiro-permanecerá-congelado-nos-Estados-Unidos,-decide-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Afastada-responsabilidade-da-Blue-Tree-por-atraso-em-obra-de-complexo-hoteleiro-que-leva-seu-nome-em-SP
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%C3%ADcias/Afastada-responsabilidade-da-Blue-Tree-por-atraso-em-obra-de-complexo-hoteleiro-que-leva-seu-nome-em-SP
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantido-novo-júri-para-acusado-de-ordenar-assassinato-de-juiz-de-Mato-Grosso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-fixa-parâmetros-para-analisar-ponderação-de-princípios-no-novo-CPC
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Isenção-de-Imposto-de-Importação-em-remessas-postais-para-pessoa-física-pode-ser-fixada-abaixo-de-US$-100
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Isenção-de-Imposto-de-Importação-em-remessas-postais-para-pessoa-física-pode-ser-fixada-abaixo-de-US$-100
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88655-tempo-de-contribuicao-de-juiz-convocado-deve-ser-considerado-para-aposentadoria
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88657-pnud-e-cnj-trabalham-na-melhoria-dos-dados-do-sistema-de-estatistica-do-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88652-especialistas-abordam-questoes-criticas-e-praticas-da-colaboracao-premiada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88650-cnj-retoma-encontro-ticontrole-com-foco-na-desburocratizacao-de-contratos-de-ti
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88658-corregedor-edita-orientacao-sobre-peticionamento-em-processos-da-corregedoria
http://conhecimento.tjrj.jus.br/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/desembargador-luiz-henrique-oliveira-marques
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201800116007
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A9FBFB4C52BE9619D73EE6DF2082D42DC50A07551346
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000004&Version=1.1.1.3
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6272803/boletim-sedif-n-52-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6271922
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406737
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406737
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406710
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406710
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Astreintes-têm-natureza-patrimonial-e-podem-ser-transmitidas-aos-herdeiros,-decide-Primeira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Astreintes-têm-natureza-patrimonial-e-podem-ser-transmitidas-aos-herdeiros,-decide-Primeira-Turma


 

 Direção sob embriaguez implica presunção relativa de culpa e pode gerar responsabilidade 
civil por acidente 

 Terceira Seção afeta repetitivos e fixa tese sobre unificação de penas na mesma sessão 
virtual 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Justiça Presente: parceria com UNODC fortalecerá audiências de custódia 

 Autoridades defendem atualização legislativa para combater corrupção 

 Selo Justiça em Números recebe 420 sugestões para aprimoramento 

 Corregedor determina apuração da participação de magistrados em ato público 

 Escritório Digital: total de usuários cresceu 30% em 2018 

 Institucionalização amadurece o Estado para o combate à corrupção, diz Toffoli 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Inconstitucionalidades Indicadas  - Atualização da Página 
 Processo nº 0064401-81.2015.8.19.0000 - Relator: Des. Mauro Dickstein. 
 Processo nº 0075606-95.2012.8.19.0038 – Relatora: Des. Maria Inês da Penha 

Gaspar 
 Processo nº 0054084-53.2017.8.19.0000 - Relator designado: Des. Antônio Carlos 

Nascimento Amado - Relator vencido: Des. Jessé Torres. 
 Processo  nº 0032597-47.2005.8.19.0000 - Relatora: Des. Leila Mariano 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0030067-50.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 

LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8319, de 25/03/2019  

 Lei Estadual nº 8318, de 25/03/2019  
 

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

Boletim SEDIF no 51                     Divulgado em 25/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ promove I Fórum dos Juízes da Infância e Juventude do Estado do Rio (FOEJI-RJ) 

 Mutirão da Justiça do Rio agiliza processos de violência doméstica 

 Violência Doméstica é debatida em encontro entre juízes 

 Projeto Violeta chega a Petrópolis 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro rejeita exame de pedido de revogação de prisão de Moreira Franco 

 Mantido afastamento de promotor de GO acusado de corrupção passiva 

 Incidência de juros de mora entre expedição de precatório e efetivo pagamento é tema de 
repercussão geral 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direção-sob-embriaguez-implica-presunção-relativa-de-culpa-e-pode-gerar-responsabilidade-civil-por-acidente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Direção-sob-embriaguez-implica-presunção-relativa-de-culpa-e-pode-gerar-responsabilidade-civil-por-acidente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-afeta-repetitivos-e-fixa-tese-sobre-unificação-de-penas-na-mesma-sessão-virtual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Seção-afeta-repetitivos-e-fixa-tese-sobre-unificação-de-penas-na-mesma-sessão-virtual
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88648-justiça-presente-parceria-com-unodc-fortalecerá-audiências-de-custódia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88647-autoridades-defendem-atualização-legislativa-para-combater-corrupção
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88645-selo-justiça-em-números-recebe-420-sugestões-para-aprimoramento
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88646-corregedor-determina-apuração-da-participação-de-magistrados-em-ato-público
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88643-escritório-digital-total-de-usuários-cresceu-30-em-2018
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88644-institucionalização-amadurece-o-estado-para-o-combate-à-corrupção-diz-toffoli
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6118881/inconstitucionalidade-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201500700230
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201829200020
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201700700254
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=200500700219
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A224EF02339CED362FD7E87C6213B205C50A011C4A4B
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c74470a0d2ecc31603258377005c7622
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/cfb6ae8af2e10ca5832583c90064782c
http://www.tjrj.jus.br/documents/5736540/6272803/boletim-sedif-n-51-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6260803
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6270355
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6260362
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6259968
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406601
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406598
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406597
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406597


 

 Mantida prisão preventiva de empresários acusados de integrar esquema de corrupção no 
governo do RJ 

 
NOTÍCIAS STJ 

 É válida intimação da ECT feita na pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe, confirma 
Terceira Turma 

 Recordações do cárcere: a remição como um caminho para a ressocialização e a liberdade 

 Negado pedido de liberdade a jovem acusada de envolvimento na morte do jogador Daniel 
Corrêa 

 Emergência médica com final feliz: o socorro da jurisprudência nos momentos mais difíceis 

 Previsão de desconto de pontualidade não impede incidência de multa por atraso de aluguel 

 Emergência médica com final feliz: o socorro da jurisprudência nos momentos mais difíceis 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Aprovado projeto que cria a Vara da Saúde Pública 

 CNJ Serviço: quais são os trâmites legais após o falecimento de uma pessoa 

 Processo Judicial Eletrônico vai integrar notas técnicas do e-NatJus 

 Corregedor pede apuração de representação contra magistrada 

 Participação de magistrados em ato público é investigado pela Corregedoria 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Súmulas do TJRJ e Tribunais Superiores 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0001762-98.2014.8.19.0020 - Relª. Desª. Jacqueline Lima Montenegro  

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

 
 

Boletim SEDIF no 50                     Divulgado em 22/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Destino de bebê de vítima de violência doméstica ainda não está definido, afirma juíza de 
Barra Mansa 

 TBG terá de pagar juros de mora a empresa por aditivos de contrato de estação de 
compressão 

 Justiça condena ex-prefeito de Italva por improbidade administrativa 

 TJRJ e Governo do Estado vão trabalhar juntos pela segurança hídrica e das barragens do 
Rio 

 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro determina que MP-GO inclua relatórios do Coaf em inquérito contra João de Deus 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406585
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406585
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/É-válida-intimação-da-ECT-feita-na-pessoa-do-advogado-cadastrado-no-sistema-PJe,-confirma-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/É-válida-intimação-da-ECT-feita-na-pessoa-do-advogado-cadastrado-no-sistema-PJe,-confirma-Terceira-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Recordações-do-cárcere:-a-remição-como-um-caminho-para-a-ressocialização-e-a-liberdade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-a-jovem-acusada-de-envolvimento-na-morte-do-jogador-Daniel-Corrêa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-a-jovem-acusada-de-envolvimento-na-morte-do-jogador-Daniel-Corrêa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Emergência-médica-com-final-feliz:-o-socorro-da-jurisprudência-nos-momentos-mais-difíceis
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Previsão-de-desconto-de-pontualidade-não-impede-incidência-de-multa-por-atraso-de-aluguel
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Emergência-médica-com-final-feliz:-o-socorro-da-jurisprudência-nos-momentos-mais-difíceis
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88640-aprovado-projeto-que-cria-a-vara-da-saude-publica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88634-cnj-servico-quais-sao-os-tramites-legais-apos-o-falecimento-de-uma-pessoa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88636-processo-judicial-eletronico-vai-integrar-notas-tecnicas-do-e–natjus
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88638-corregedor-pede-apuracao-de-representacao-contra-magistrada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88637-participacao-de-magistrados-em-ato-publico-e-investigado-pela-corregedoria
http://conhecimento.tjrj.jus.br/sumulas/súmulas-do-tjrj-e-tribunais-superiores
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004267246197120C608B94F3D1404A3F5C6C50A05013D5A
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/6110637/boletim-sedif-n-50-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6260062
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6260062
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6258679
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6258679
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6258395
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6258441
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6258441
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406495


 

 Normas de SC que estabeleciam obrigações para seguradoras de veículos são 
inconstitucionais 

 Depoimento de Lula no Paraná deverá ser realizado após acesso da defesa a documentos da 
investigação 

 Ministro determina que sejam excluídas de pena condenações extintas há mais de cinco anos 

 Ministro Luiz Fux rejeita trâmite de ações por falta de legitimidade de associação 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Presidente do STJ suspende decisão que permitia reintegração de aviões da Avianca aos 
credores 

 Ministro do STJ determina internação de João de Deus em hospital de Goiânia 

 Furto de energia elétrica: pagamento antes da denúncia não justifica extinção da punibilidade 

 Quinta Turma reduz pena de Elize Matsunaga por reconhecimento de confissão 

 Código Florestal prevalece em relação à Lei de Parcelamento do Solo Urbano, decide 
Segunda Turma 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Boa prática muda ambiente de unidade prisional pela conciliação 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 Des.Gilberto Campista Guarino - Atualização de página 

 Processo nº 0006376-44.2014.8.19.0054(2018.001.16296)  
 Processo nº 0145247-39.2002.8.19.0001(2014.001.12901)  
 Processo nº 0023195-17.2016.8.19.0206(2018.001.10140)  

 
JULGADOS INDICADOS 

 0279389-86.2016.8.19.0001 - Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8317, de 21/03/2019  

 Lei Estadual nº 8316, de 21/03/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 49                     Divulgado em 21/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça determina internação de menor que tentou esfaquear alunos na Zona Norte em 
hospital psiquiátrico 

 Vereador que atacou Chico, Caetano e Gil terá de se retratar nas redes sociais 
 
NOTÍCIAS STF 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406490
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406490
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406500
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406500
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406479
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406453
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-do-STJ-suspende-decisão-que-permitia-reintegração-de-aviões-da-Avianca-aos-credores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-do-STJ-suspende-decisão-que-permitia-reintegração-de-aviões-da-Avianca-aos-credores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-do-STJ-determina-internação-de-João-de-Deus-em-hospital-de-Goiânia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Furto-de-energia-elétrica:-pagamento-antes-da-denúncia-não-justifica-extinção-da-punibilidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-reduz-pena-de-Elize-Matsunaga-por-reconhecimento-de-confissão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Código-Florestal-prevalece-em-relação-à-Lei-de-Parcelamento-do-Solo-Urbano,-decide-Segunda-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Código-Florestal-prevalece-em-relação-à-Lei-de-Parcelamento-do-Solo-Urbano,-decide-Segunda-Turma
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88631-boa-prática-muda-ambiente-de-unidade-prisional-pela-conciliação
http://conhecimento.tjrj.jus.br/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-gilberto-campista-guarino
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=14990
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=14990
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=14990
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047604486B8ED3DDE3A8C3F2A1C49C2B82C50A053F1908
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c74470a0d2ecc31603258377005c7622
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/26dc839b49c36e05832583c500629884
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/6110637/boletim-sedif-n-49-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6255725
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6255725
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6255760


 

 Ministro determina retorno ao cargo de prefeito afastado de Nova Olinda (CE) 

 Ministro Alexandre de Moraes designa equipe de delegados em inquérito para apurar 
ameaças e fake news 

 Advogados pedem que acusados de tráfico tenham direito a interrogatório ao fim da instrução 
criminal 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Data da sentença define aplicação de regras referentes ao arbitramento de honorários 

 Informática e telefonia terão interrupções neste sábado (23) 

 Mutirão carcerário não ofende princípio do juiz natural, decide Quinta Turma 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Innovare tem nova rodada de boas práticas da Justiça 

 Justiça Presente: CNJ abre série de missões aos estados 

 CNJ recebe artigos para revista eletrônica 

 Inscrições para seminário da transparência encerram hoje 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Súmulas por Assuntos do CNJ 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0000341-60.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior  
 
EMENTÁRIO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 06 

 Ementário das Turmas Recursais nº 02 
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.734, de 20/03/2019  
 

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

 
 

Boletim SEDIF no 48                     Divulgado em 20/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Parceria entre TJRJ e Secretaria de Educação leva campanhas contra a violência às escolas 

 Estado terá de garantir educação a jovens internados no Degase 
 
NOTÍCIAS STF 

 1ª Turma nega MS contra ato do CNJ que invalidou titularidades de cartórios judiciais no 
Paraná 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406359
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406357
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406357
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406353
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406353
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Data-da-sentença-define-aplicação-de-regras-referentes-ao-arbitramento-de-honorários
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Informática-e-telefonia-terão-interrupções-neste-sábado-(23)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mutirão-carcerário-não-ofende-princípio-do-juiz-natural,-decide-Quinta-Turma
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88629-innovare-tem-nova-rodada-de-boas-praticas-da-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88626-justiça-presente-cnj-abre-série-de-missões-aos-estados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88627-cnj-recebe-artigos-para-revista-eletrônica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88628-inscrições-para-seminário-da-transparência-encerram-hoje
http://conhecimento.tjrj.jus.br/sumulas/súmulas-por-assuntos-do-cnj
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000418178C347F40263EA03513E713439239C50A05104F24
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215390&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215391&integra=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9734.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/6110637/boletim-sedif-n-48-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6253764
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6254027
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406227
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406227


 

 2ª Turma nega pagamento de verba de substituição a juiz do Trabalho afastado para 
tratamento de saúde 

 Restabelecida prisão preventiva de acusado de ser mandante do homicídio de professora em 
Xambioá (TO) 

 2ª Turma determina remessa de inquérito contra o ex-senador Lindbergh Farias à Justiça 
Eleitoral do RJ 

 2ª Turma: administração pública pode realizar contratação direta de serviços de logística dos 
Correios 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Sexta Turma confirma liminar e mantém revogação da prisão preventiva do ex-governador 
André Puccinelli 

 Quarta Turma condena homem a indenizar ex-companheira por transmissão do vírus HIV 

 Beach clubs terão de pagar R$ 20 mil por temporada pelos danos ambientais causados em 
Jurerê Internacional 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Análise preliminar identifica possível integração de 14 cadastros nacionais 

 PJe: Adiado prazo de inscrições para concurso 

 CNJ integra delegação brasileira na XX Cumbre Judicial em Lisboa 

 Decisões judiciais também devem considerar impacto financeiro 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Sentenças Selecionadas  
 A consulta realizada por Termo de Pesquisa permite a busca por assunto a partir de 

vocábulos contidos na sentença. Assim, para que o resultado se aproxime do assunto 
de interesse do pesquisador, recursos com o uso de aspas e a seleção do Ramo do 
Direito filtram e melhoram o resultado da busca.  

 A pesquisa com o Termo “falsidade ideológica” apresenta diversas sentenças que 
abordam a expressão na classificação ou no conteúdo da decisão. Destacamos a 
sentença abaixo, apresentada no ramo do Direito Penal:  

o Processo: 0094807-24.2011.8.19.0001 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406223
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406223
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406224
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406224
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406216
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406216
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406210
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406210
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-confirma-liminar-e-mantém-revogação-da-prisão-preventiva-do-ex–governador-André-Puccinelli
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-confirma-liminar-e-mantém-revogação-da-prisão-preventiva-do-ex–governador-André-Puccinelli
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-condena-homem-a-indenizar-ex–companheira-por-transmissão-do-vírus-HIV
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Beach-clubs-terão-de-pagar-R$-20-mil-por-temporada-pelos-danos-ambientais-causados-em-Jurerê-Internacional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Beach-clubs-terão-de-pagar-R$-20-mil-por-temporada-pelos-danos-ambientais-causados-em-Jurerê-Internacional
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88622-análise-preliminar-identifica-possivel-integração-de-14-cadastros-nacionais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88624-pje-adiado-prazo-de-inscrições-para-concurso
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88623-cnj-integra-delegacao-brasileira-na-xx-cumbre-judicial-em-lisboa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88620-decisões-judiciais-tambem-devem-considerar-impacto-financeiro
http://www4.tjrj.jus.br/PortalConhecimento/consulta/#!/PesquisaSentenca
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=201405001954


 

 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0221735-54.2010.8.19.0001 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8315, de 19/03/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 47                     Divulgado em 19/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Seminário vai debater transparência e combate à corrupção 
 
NOTÍCIAS STF 

 Adotado rito abreviado para ADI contra medida provisória de combate a fraudes no INSS 

 Questionada lei do RJ sobre interrupção de serviços de telecomunicações 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Mandado de segurança contra decisão definitiva pode ser analisado se impetração for anterior 
ao trânsito 

 Ação de paternidade que discute apenas vínculo biológico não admite extensão do pedido 
para analisar relação socioafetiva 

 Prazo decadencial para revisão de benefício originário não é renovado na concessão de 
pensão por morte 

 
NOTÍCIAS CNJ 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F216A395377D23230064B723B4BDF721C50A0156584A
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c74470a0d2ecc31603258377005c7622
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/6110637/boletim-sedif-n-47-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6251341
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406082
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406079
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mandado-de-segurança-contra-decisão-definitiva-pode-ser-analisado-se-impetração-for-anterior-ao-trânsito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mandado-de-segurança-contra-decisão-definitiva-pode-ser-analisado-se-impetração-for-anterior-ao-trânsito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-paternidade-que-discute-apenas-vínculo-biológico-não-admite-extensão-do-pedido-para-analisar-relação-socioafetiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-paternidade-que-discute-apenas-vínculo-biológico-não-admite-extensão-do-pedido-para-analisar-relação-socioafetiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-decadencial-para-revisão-de-benefício-originário-não-é-renovado-na-concessão-de-pensão-por-morte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-decadencial-para-revisão-de-benefício-originário-não-é-renovado-na-concessão-de-pensão-por-morte


 

 III Jornada de Direito da Saúde aprova 35 novos enunciados 

 Centros solução de conflitos são considerados atividade fim do Judiciário 

 Observatório finaliza curso de capacitação em negociação em causas complexas 

 Demandas judiciais relativas à saúde crescem 130% em dez anos 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Súmula da Jurisprudência Predominante 
 ordem cronológica  
 ramo do direito. 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0071015-97.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 

LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.812, de 16/03/2019  

 Decreto Federal nº 9.731, de 16/03/2019  

 Lei Estadual nº 8312, de 14/03/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 46   Divulgado em 18/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Lei sobre sistema de crédito em estacionamento de shopping continua suspensa 

 Tribunal de Justiça garante pagamento de todos os terceirizados e rescinde contratos com a 
Laquix 

 Acusados de matar Marielle têm bens bloqueados e vão para presídio federal 

 Audiência de conciliação de processo contra concessionárias municipais de ônibus será em 
abril 

 
NOTÍCIAS STF 

 Recurso que discute competência para editar normas sobre a ordem de fases de processo 
licitatório tem repercussão geral 

 Negada liminar em ação ajuizada pela defesa de Lula para ter acesso integral a acordo de 
leniência 

 Ministro suspende eficácia de acordo firmado entre procuradores da República do Paraná e 
Petrobras 

 Base de cálculo para instituição de taxas de fiscalização é tema de repercussão geral 

 Ministro determina alteração de comarca de júri para garantir imparcialidade de jurados 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Quinta Turma determina desentranhamento de provas derivadas obtidas em interceptações 
telefônicas ilícitas 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88617-iii-jornada-de-direito-da-saúde-aprova-35-novos-enunciados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88616-centros-solução-de-conflitos-são-considerados-atividade-fim-do-judiciário
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88614-observatório-finaliza-curso-de-capacitação-em-negociação-em-causas-complexas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88612-demandas-judiciais-relativas-a-saúde-crescem-130%25-em-dez-anos
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/sumulas
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/0/sumulas-2019.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/0/pesquisar-por-ramo-direito.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045845BC52C6969C062C98DE983CE760DBC50A011C2E13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13812.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9731.htm
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0d23eec98c4cdeec832583be006b8e7f
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/6110637/boletim-sedif-n-46-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6250880
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6248603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6248603
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6248471
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6247858
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6247858
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406032
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=406032
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405937
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405937
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405926
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405926
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405894
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405882
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-determina-desentranhamento-de-provas-derivadas-obtidas-em-interceptações-telefônicas-ilícitas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quinta-Turma-determina-desentranhamento-de-provas-derivadas-obtidas-em-interceptações-telefônicas-ilícitas


 

 Em execução, Fisco pode acessar dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro 
(CCS) 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Integração entre saúde e direito pode contribuir para reduzir judicialização 

 Programa Justiça Presente abre processo para biometria de presos 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 Des. Gilberto Campista Guarino - Atualização da página 

 Processo nº 0006376-44.2014.8.19.0054 (2018.001.16296)  
 Processo nº 0137822-19.2006.8.19.0001 (2018.001.08192)  
 Processo nº 0337295-05.2014.8.19.0001 (2018.001.16480)  
 Processo nº 0030067-50.2017.8.19.0000(2017.002.35779)  
 Processo nº 0071015-97.2018.8.19.0000(2018.002.94022)  
 Processo nº 0042255-41.2018.8.19.0000(2018.002.56210)  
 Processo nº 0113778-23.2012.8.19.0001(2018.001.56947)  

 
JULGADOS INDICADOS 

 0015651-44.2009.8.19.0037 - Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8311, de 14/03/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 45                     Divulgado em 15/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Cartas trocadas por Olga Benário e Luiz Carlos Prestes ficarão com a filha de ambos 

 Investigados por matar Marielle responderão por posse ilegal de armas 

 TJRJ promove seminário sobre segurança hídrica e de barragens no estado 

 Tribunal recolhe 10 mil cartões e meia tonelada de pilhas 

 Plano de sustentabilidade do TJRJ promove economia de R$ 18,7 milhões 
 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário do STF reafirma competência da Justiça Eleitoral julgar crimes comuns conexos a 
delitos eleitorais 

 Presidente do STF abre inquérito para apurar ameaças e fake news que têm a Corte como 
alvo 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Penhora sobre auxílio-doença não é admitida quando viola dignidade do devedor, decide 
Quarta Turma 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-execução,-Fisco-pode-acessar-dados-do-Cadastro-de-Clientes-do-Sistema-Financeiro-(CCS)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-execução,-Fisco-pode-acessar-dados-do-Cadastro-de-Clientes-do-Sistema-Financeiro-(CCS)
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88611-integração-entre-saúde-e-direito-pode-contribuir-para-reduzir-judicialização
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88608-programa-justiça-presente-abre-manifestacao-de-interesse-para-biometria-de-presos
http://conhecimento.tjrj.jus.br/acordaos-selecionados-por-desembargador
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-gilberto-campista-guarino
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=14990
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=14990
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=14990
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=14990
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=14990
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=14990
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultaAcordao.aspx?DES=14990
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000468095B7CA9A57494F2EBA3015910C298C509643C1045
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/3e2f5e2147d54e51832583be006b484d
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/6110637/boletim-sedif-n-45-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6246848
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6245484
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6246297
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6246167
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6246126
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405834
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405834
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405790
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405790
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Penhora-sobre-auxílio–doença-não-é-admitida-quando-viola-dignidade-do-devedor,-decide-Quarta-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Penhora-sobre-auxílio–doença-não-é-admitida-quando-viola-dignidade-do-devedor,-decide-Quarta-Turma


 

 Honorários advocatícios equiparados a créditos trabalhistas se submetem a limite fixado por 
assembleia de credores 

 STJ assegura a mães presas o direito de cuidar dos filhos, mas mantém ressalva em casos 
excepcionais 

 Idoso com direito a vaga gratuita em ônibus interestadual não precisa pagar taxas de pedágio 
e embarque 

 Relator concede liberdade a funcionários investigados no caso de Brumadinho 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Vence nesta sexta prazo para envio de dados sobre obras paradas 

 Combate à violência contra a mulher é destaque no Link CNJ 

 Observatório cria marcador específico para acompanhar casos de grande repercussão 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Sentenças Selecionadas  
 A consulta realizada por Termo de Pesquisa permite a busca por assunto a partir de 

vocábulos contidos na sentença. Assim, para que o resultado se aproxime do assunto 
de interesse do pesquisador, recursos com o uso de aspas e a seleção do Ramo do 
Direito filtram e melhoram o resultado da busca.  

 A pesquisa com as expressões “fraude” e “fortuito interno” apresenta diversas 
sentenças que abordam os termos na classificação ou no conteúdo da decisão. 
Destacamos a sentença abaixo, apresentada no ramo do Direito do Consumidor: 
 Processo: 0052563-80.2016.8.19.0203 

 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0042255-41.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 

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

 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Honorários-advocatícios-equiparados-a-créditos-trabalhistas-se-submetem-a-limite-fixado-por-assembleia-de-credores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Honorários-advocatícios-equiparados-a-créditos-trabalhistas-se-submetem-a-limite-fixado-por-assembleia-de-credores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-assegura-a-mães-presas-o-direito-de-cuidar-dos-filhos,-mas-mantém-ressalva-em-casos-excepcionais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-assegura-a-mães-presas-o-direito-de-cuidar-dos-filhos,-mas-mantém-ressalva-em-casos-excepcionais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Idoso-com-direito-a-vaga-gratuita-em-ônibus-interestadual-não-precisa-pagar-taxas-de-pedágio-e-embarque
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Idoso-com-direito-a-vaga-gratuita-em-ônibus-interestadual-não-precisa-pagar-taxas-de-pedágio-e-embarque
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-concede-liberdade-a-funcionários-investigados-no-caso-de-Brumadinho
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88593-vence-nesta-sexta-feira-prazo-para-tribunais-enviarem-dados-sobre-obras-paradas-ao-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88590-combate-à-violencia-contra-a-mulher-é-destaque-no-link-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88589-observatório-cria-marcador-específico-para-acompanhar-casos-de-grande-repercussão
http://www4.tjrj.jus.br/PortalConhecimento/consulta/#!/PesquisaSentenca
http://www4.tjrj.jus.br/numeracaoUnica/faces/index.jsp?numProcesso=0052563-80.2016.8.19.0203
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AE58B312C666907B506D98661A602961C50A011C4716


 

Boletim SEDIF no 44                     Divulgado em 14/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Lei Maria da Penha é debatida em júri simulado 

 Violência contra a mulher: TJRJ registrou 88 casos de feminicídio em 2018 

 Nupemec realiza agenda de mediação com clientes do Banco Santander 

 Desembargador determina bloqueio de bens do prefeito de Belford Roxo 
 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário inicia julgamento sobre competência de crimes comuns conexos a crimes eleitorais 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Ministro determina transferência de travesti para ala feminina de presídio 

 Crimes sexuais pela internet: a violência contra a mulher entre o real e o virtual 

 Ação de execução de título extrajudicial pode incluir parcelas a vencer no curso do processo 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Pareceres científicos ajudam magistrados frente à judicialização da saúde 

 Observatório promove curso de capacitação em Negociação em Causas Complexas 

 Consulta pública sobre Selo Justiça em Números termina nesta quinta-feira 

 Competência delegada é discutida em comissão do CNJ 

 Concluído treinamento para a implantação do PJe na Justiça Criminal 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Legislação Ambiental Municipal > Prefeituras. 
 
 

 
 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0030341-24.2013.8.19.0042 - Rel. Desig. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho  

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/6110637/boletim-sedif-n-44-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6242355
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6243533
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6243265
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6243504
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405731
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-determina-transferência-de-travesti-para-ala-feminina-de-presídio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Crimes-sexuais-pela-internet:-a-violência-contra-a-mulher-entre-o-real-e-o-virtual
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-de-execução-de-título-extrajudicial-pode-incluir-parcelas-a-vencer-no-curso-do-processo
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88580-pareceres-científicos-ajudam-magistrados-frente-à-judicialização-da-saúde
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88581-observatório-promove-curso-de-capacitação-em-negociação-em-causas-complexas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88582-consulta-pública-sobre-selo-justiça-em-números-termina-nesta-quinta-feira
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88579-competência-delegada-é-discutida-em-comissão-do-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88578-concluído-treinamento-para-a-implantação-do-pje-na-justica-criminal
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-44-2019.pdf


 

 
EMENTÁRIO 

 Ementário de Jurisprudência Civil nº 05 
 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 876, de 13/03/2019  

 Decreto Federal nº 9.725, de 12/03/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 43                     Divulgado em 13/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça declara inconstitucionais leis sobre adicional de desempenho para servidores de São 
Gonçalo 

 TJRJ revoga preventivas de prefeito de Niterói e de quatro presos na Operação Alameda 
 
NOTÍCIAS STF 

 Liminar suspende obrigatoriedade de legista mulher em perícia de menores de idade vítimas 
de estupro no RJ 

 Mantida aposentadoria compulsória de desembargadoras por negligência em caso que 
envolveu golpe contra o Banco do Brasil 

 1ª Turma do STF determina bloqueio de bens de Aécio Neves e de sua irmã 

 2ª Turma nega recurso de defesa ex-deputado que pretendia participar de depoimento de 
testemunhas em inquérito 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Terceira Turma considera ilegal cobrança de taxa de conveniência na venda de ingressos on-
line 

 Atualização monetária de pensão entre ex-cônjuges exige previsão expressa no acordo 

 Julgamentos na área penal trazem efetividade às leis contra violência de gênero 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Semana Justiça pela Paz em Casa: Rio pauta 1202 audiências no estado 

 Cartilha internacional sobre violência de gênero é traduzida para o português 

 Defensores públicos e CNJ unem esforços para conter superlotação prisional 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Coletânea dos Atos Oficiais do PJERJ. 
 Estrutura e Funcionamento 
 Fiscalização e Disciplina 
 Serventias Judiciais 
 Serventias Extrajudiciais 

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000005&Version=1.1.1.3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv876.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9725.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-43-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6241745
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6241745
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6241268
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405679
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405679
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405622
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405622
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405623
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405624
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405624
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-considera-ilegal-cobrança-de-taxa-de-conveniência-na-venda-de-ingressos-on–line
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-considera-ilegal-cobrança-de-taxa-de-conveniência-na-venda-de-ingressos-on–line
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Atualização-monetária-de-pensão-entre-ex–cônjuges-exige-previsão-expressa-no-acordo
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Julgamentos-na-área-penal-trazem-efetividade-às-leis-contra-violência-de-gênero
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciário/88566-semana-justiça-pela-paz-em-casa-rio-pauta-1202-audiências-no-estado
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88572-cartilha-internacional-sobre-violência-de-gênero-é-traduzida-para-o-português
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88570-defensores-públicos-e-cnj-unem-esforços-para-conter-superlotação-prisional
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletânea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletânea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletânea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletânea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletânea-atos-oficiais.pdf


 

 Matéria de Pessoal 
 Pareceres e Decisões Administrativas 
 Grupo Emergencial de Auxílio Programado - GEAP 
 Grupo Regional Especial de Apoio Cartório - GREAC 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0183347-72.2016.8.19.0001 - Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto  
 
EMENTÁRIO 

 Ementário de Jurisprudência Civil nº 05 
 Apelação 0016583-46.2012.8.19.0063 - Segunda Câmara Cível - Des(a) Jessé 

Torres Pereira Júnior 
 Apelação 0064160-36.2017.8.19.0001 - Sexta Câmara Cível - Des(a) Benedicto Ultra 

Abicair 
 

LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal n° 13.811 de 12/03/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 42                     Divulgado em 12/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Caxias lidera o ranking de violência doméstica no início do ano 

 Desembargador Carlos Santos de Oliveira é o novo presidente do TRE-RJ 

 Liminar libera uso parcial do Centro de Treinamento do Flamengo 

 Ônibus Violeta leva ao Centro e à Barra informações sobre a violência doméstica 

 TJRJ prevê realização de mais de 1.200 audiências de processos de violência doméstica 
 
NOTÍCIAS STF 

 1ª Turma suspende trâmite de processos sobre extensão de adicional de 25% a aposentados 

 Inviável habeas de acusado de integrar grupo especializado em roubo de máquinas agrícolas 
em Goiás 

 1ª Turma declara extinção da punibilidade de ex-deputado Wladimir Costa pelo crime de 
ameaça 

 Mantida prisão de condenados por envolvimento em esquema de propina no Município de 
Aracruz (ES) 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Regra geral de prescrição incide em cobrança de dívida ilíquida que não se enquadra em 
conceito de contrato de constituição de renda 

 Primeira Turma aplica desconsideração da personalidade jurídica para permitir defesa de 
sócio em execução fiscal 

https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletânea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletânea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletânea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletânea-atos-oficiais.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00049E5EAF2F2FF0E9AECA66A656B038B7D9C50964321337
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000005&Version=1.1.1.3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13811.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-42-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6237468
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6238039
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6237287
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6237545
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6237236
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405560
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405543
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405543
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405542
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405542
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405473
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405473
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regra-geral-de-prescrição-incide-em-cobrança-de-dívida-ilíquida-que-não-se-enquadra-em-conceito-de-contrato-de-constituição-de-renda
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regra-geral-de-prescrição-incide-em-cobrança-de-dívida-ilíquida-que-não-se-enquadra-em-conceito-de-contrato-de-constituição-de-renda
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-aplica-desconsideração-da-personalidade-jurídica-para-permitir-defesa-de-sócio-em-execução-fiscal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Primeira-Turma-aplica-desconsideração-da-personalidade-jurídica-para-permitir-defesa-de-sócio-em-execução-fiscal


 

 Decisões judiciais estendem benefícios previdenciários a trabalhadoras informais do meio 
rural 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 PJe começa a atender à Justiça Criminal 

 Nova versão do SEEU traz mais segurança e novas opções de gestão de dados 

 Seminário no Rio de Janeiro debate transparência e combate à corrupção 

 Corregedor determina apuração de reclamação de Ciro Gomes contra juíza 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Suspensão de Prazos  
 feriados municipais das Comarcas do 5º Núcleo Regional. 

 
 
 

FERIADOS MUNICIPAIS 

 
 

COMARCAS 

 
 

EMANCOPIAÇÃO/ 
ANIVERSÁRIO DA 

CIDADE 

 
 

PADROEIRO 

 
Barra Mansa 

 

03/10 20/01 - São Sebastião 

 
Barra do Piraí 

 

10/03 26/07 - N.S. Santana 

 
Itatiaia 

 

01/06 19/03 - São José 

 
Pinheiral 

 

13/06 08/12 - N. S. Conceição 

 
Porto Real 

 

05/11 15/09 - N.S. das Dores 

 
Quatis 

 

15/11 07/10 - N.S. do Rosário 

 
Resende 

 

29/09 08/12 - N.S. da Conceição 

 
Rio das Flores 

17/03 15/10 - Santa Tereza 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisões-judiciais-estendem-benefícios-previdenciários-a-trabalhadoras-informais-do-meio-rural
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Decisões-judiciais-estendem-benefícios-previdenciários-a-trabalhadoras-informais-do-meio-rural
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88562-PJE-começa-a-atender-à-Justica-Criminal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88565-nova-versão-do-SEEU-traz-mais-segurança-e-novas-opçõs-de-gestão-de-dados
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88561-seminário-no-rio-de-janeiro-debate-transparência-e-combate-à-corrupção
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88560-corregedor-determina-apuração-de-reclamação-formulada-por-ciro-gomes-contra-juíza
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/informativo-de-suspensao-de-prazos-e-de-expediente-forense
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/5736540/6175653/calend-5-nurc.pdf


 

 

 
Valença 

 

29/09 15/08 - N.S. da Glória 

 
Volta Redonda 

 

17/07 13/06 - Santo Antônio 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0003399-95.2012.8.19.0039 - Relª. Desª. Mônica Sardas  
 

LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.723, de 11/03/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 41                     Divulgado em 11/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Cinco irmãos, duas novas famílias 
 
NOTÍCIAS STF 

 Liminar mantém exigência de regularidade previdenciária para recompra de títulos do FIES 
 
NOTÍCIAS STJ 

 O trabalhador rural e a luta pela aposentadoria em regime especial 

 Mantida decisão que fixou em R$ 20 mil o valor da causa em ação que pedia reparação de 
prejuízo de R$ 2 milhões 

 Jurisprudência sobre concurso busca compensar diferenças e igualar oportunidades 

 Aprovados em concursos conquistam vitórias também nas cortes superiores 

 Jurisprudência em Teses trata da prisão em flagrante 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ Serviço: como é feita a gestão financeira da saúde no Brasil? 

 Participação feminina: Superior Tribunal de Justiça atualiza normas 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Sentenças Selecionadas 
 Direito autoral - Processo: 0047215-76.2014.8.19.0001 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0308109-29.2017.8.19.0001 - Rel. Des. João Ziraldo Maia  
 
LEGISLAÇÃO 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B4A31A6BB2418DE872C7231CFE4DCF8CC5096030450A
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9723.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-41-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6234007
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405309
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/O-trabalhador-rural-e-a-luta-pela-aposentadoria-em-regime-especial
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-fixou-em-R$-20-mil-o-valor-da-causa-em-ação-que-pedia-reparação-de-prejuízo-de-R$-2-milhões
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-decisão-que-fixou-em-R$-20-mil-o-valor-da-causa-em-ação-que-pedia-reparação-de-prejuízo-de-R$-2-milhões
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Jurisprudência-sobre-concurso-busca-compensar-diferenças-e-igualar-oportunidades
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/notícias/Notícias/Aprovados-em-concursos-conquistam-vitórias-também-nas-cortes-superiores
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/notícias/Notícias/Jurisprudência-em-Teses-trata-da-prisão-em-flagrante
http://www.cnj.jus.br/notícias/cnj/88545-cnj-serviço-como-é-feita-a-gestão-financeira-da-saúde-no-brasil?
http://www.cnj.jus.br/notícias/judiciário/88541-igualdade-de-gênero-superior-tribunal-de-justiça-atualiza-normas-internas
http://www4.tjrj.jus.br/PortalConhecimento/consulta/#!/PesquisaSentenca
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=0047215-76.2014.8.19.0001
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004292F36777F572E51263C4C5A1F12C868C5095F4A514F


 

 Lei Federal nº 13.810, de 08/03/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 40                     Divulgado em 08/03/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Novos membros do TRE tomam posse nesta segunda-feira 

 Dia da Mulher: o poder feminino na Justiça do Rio 

 CEVIJ promove 4ª Semana de Valorização da Primeira Infância 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro determina redução de área de reserva extrativista ampliada após a realização de 
consultas públicas 

 Mantida prisão de empresário acusado de crimes na prestação de serviço de transporte 
escolar na Bahia 

 Afastada aplicação de regime inicial fechado fixado fora dos parâmetros legais 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Ciclista que perdeu a perna em acidente de trânsito receberá R$ 100 mil de indenização 

 Proposta da nova Lei de Drogas combina descriminalização com mais repressão para o tráfico 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ levanta processos de desastres em Brumadinho, Mariana, Unaí e da Boate Kiss 

 Cresce número de processos de feminicídio e de violência doméstica em 2018 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Inconstitucionalidades Indicadas > 2019 

 Emenda nº 66, de 06/07/2016 - 0127062-30.2014.8.19.0001- Des. Jesse Torres Pereira 

Junior - Voto vencido: Des Nagib Slaibi Filho 

 Proposta de inclusão de Verbetes Sumulares em Matéria Penal. - 0037801-
52.2017.8.19.0000 - Des. Marcos Alcino de Azevedo Torres - Designado p/ Acórdão: Des. 
Antonio Carlos Nascimento Amado. Vencidos integralmente o Des. Marcos Alcino de 
Azevedo Torres, Relator, e o Desembargador Mauro Martins. Vencidos parcialmente os 
Desembargadores Cláudio de Mello Tavares e Otávio Rodrigues. 

 Lei nº 5.692 de 24/03/2014 do Município do Rio de Janeiro - 0065146-61.2015.8.19.0000 - 

Des. Nildson Araujo da Cruz 

 Lei nº 6060, de 31/03/2016, do Município do Rio de Janeiro - 0066355-31.2016.8.19.0000- 

Des. Adriano Celso Guimaraes 

 Emenda n° 38, de 15/08/2017, que deu nova redação ao art. 168, caput, da Lei Orgânica do 

Município de Angra dos Reis. 0000696-07.2018.8.19.0000- Des. Antonio Eduardo Ferreira 

Duarte 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13810.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-40-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6233180
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6232994
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6230673
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405183
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405183
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405200
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=405200
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404909
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ciclista-que-perdeu-a-perna-em-acidente-de-trânsito-receberá-R$-100-mil-de-indenização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proposta-da-nova-Lei-de-Drogas-combina-descriminalização-com-mais-repressão-para-o-tráfico
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88538-cnj-levanta-dados-processuais-de-desastres-em-brumadinho-mariana-unaí-e-da-boate-kiss
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88539-cresce-número-de-processos-de-feminicídio-e-de-violência-doméstica-em-2018
http://conhecimento.tjrj.jus.br/jurisprudência/inconstitucionalidades-indicadas
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/6118881/inconstitucionalidade-2019.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004E2C9AB455104715180A8CD39CD18FAE7C509154E081E
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004817E69D47B9675BF436B2AAE908CE713C50862145120
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004817E69D47B9675BF436B2AAE908CE713C50862145120
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004448FE7DED8E06E24F2CAC7C691907CFAC509124C2210
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00042DEC43E1A106575857307FAD716D9F49C50810222302
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046F1774C8A995BFA603030983DF6A5F3FC50911133A59


 

JULGADOS INDICADOS 

 0025289-89.2017.8.19.0209 - Rel. Des. Antônio Iloízio Barros Bastos  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8309, de 28/02/2019  

 Lei Estadual nº 8307, de 28/02/2019. 

 Lei Estadual nº 8306, de 28/02/2019  

 Lei Estadual nº 8303, de 28/02/2019  

 Lei Estadual nº 8302, de 28/02/2019  

 Lei Estadual nº 8301, de 28/02/2019 
(*) Os links podem sofrer alterações por serem extraídos de fonte original. 

 

Boletim SEDIF no 39                     Divulgado em 07/03/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Civil nº 04 
 Clique aqui e acesse todas as ementas desta edição. 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Ensino da mediação e conciliação nos cursos de Direito é compatível com a nova realidade 
social e jurídica, diz desembargador 

 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário ajusta tese de repercussão geral para esclarecer que ISS não incide nos seguros de 
saúde 

 STF decide que teto remuneratório de procuradores municipais é o subsídio de 
desembargador de TJ 

 Mantida prisão preventiva de vereador de Japeri acusado de integrar organização criminosa 

 Inviável ADI contra portaria do Ministério da Saúde que regulamenta procedimentos para 
doação de sangue 

 Confederação pede liminar para suspender feriado bancário no RJ na Quarta-feira de Cinzas 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Não compete à vara de recuperação analisar acordo para conclusão das obras do velódromo 
da Rio 2016 

 Prazo para pedir devolução por cobrança indevida de serviços de telefonia não contratados é 
de dez anos 

 Para Terceira Turma, não cabe indenização em casos de roubo e sequestro em rodovia 
pedagiada 

 16ª edição do Prêmio Innovare recebe inscrições até 25 de abril 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Startup brasileira de mediação digital vence prêmio Conciliar é Legal 2018 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004AF295D33FE8ADFF0C327EC0C3BE960B8C5095F1C3C16
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c74470a0d2ecc31603258377005c7622
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/0838108f3934b4cc832583b600727d02
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/77b3021bf9262fe4832583b600722750
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/be63f44ddd807517832583b6007143c0
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/88b0339b44379b4b832583b60070fa26
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/998cb21d7d9bb434832583b60070a6e9
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-39-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000004&Version=1.1.1.3
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000004&Version=1.1.1.3
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6216702
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6216702
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404728
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404728
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404724
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404724
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404723
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404714
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404714
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404863
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-compete-à-vara-de-recuperação-analisar-acordo-para-conclusão-das-obras-do-velódromo-da-Rio-2016
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-compete-à-vara-de-recuperação-analisar-acordo-para-conclusão-das-obras-do-velódromo-da-Rio-2016
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-para-pedir-devolução-por-cobrança-indevida-de-serviços-de-telefonia-não-contratados-é-de-dez-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prazo-para-pedir-devolução-por-cobrança-indevida-de-serviços-de-telefonia-não-contratados-é-de-dez-anos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-não-cabe-indenização-em-casos-de-roubo-e-sequestro-em-rodovia-pedagiada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Terceira-Turma,-não-cabe-indenização-em-casos-de-roubo-e-sequestro-em-rodovia-pedagiada
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/16ª-edição-do-Prêmio-Innovare-recebe-inscrições-até-25-de-abril
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88527-startup-brasileira-de-mediação-digital-vence-prêmio-conciliar-é-legal-2018


 

 Especialistas reforçam necessidade de cooperação entre órgãos de segurança 

 CNJ lança concurso para mudar identidade visual do PJe 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Revista de Direito 
 Volume 113 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0000764-87.2017.8.19.0065 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo  

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

 

Boletim SEDIF no 38                     Divulgado em 28/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Suspeitos de integrar facções criminosas de Casimiro de Abreu têm prisão preventiva 
decretada 

 Folia e descanso sem dor de cabeça 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro determina remessa de denúncia contra Eduardo Bolsonaro à Justiça do DF 

 Rejeitada aplicação do princípio da insignificância em caso de pesca ilegal em praia de Vitória 

 Mais uma investigação contra Temer é enviada para Justiça Federal do DF 

 Plenário reafirma jurisprudência sobre responsabilidade civil do Estado pelas atividades de 
cartórios 

 
NOTÍCIAS STJ 

 STJ suspende decisão que permitia apreensão de aeronaves da Avianca 

 Relator determina soltura de oito funcionários da Vale investigados na tragédia de Brumadinho 

 Ministro Nefi Cordeiro nega novo pedido de liberdade do médium João de Deus 

 Condenação transitada em julgado não é fundamento idôneo para inferir a personalidade do 
agente 

 Demora em fila de banco não gera dano moral individual para consumidor, decide Quarta 
Turma 

 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 56, DE 27/02/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 55, DE 27/02/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 54, DE 25/02/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 53, DE 27/02/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 52, DE 20/02/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 44, DE 13/02/2019 
 *ATO EXECUTIVO TJ Nº 43, DE 12/02/2019 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88529-especialistas-reforçam-necessidade-de-cooperação-entre-órgaos-de-segurança
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88524-cnj-lança-concurso-para-mudar-identidade-visual-do-pje
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/revista-de-direito
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000409E9A43D8AD5EE010F3F35667C2433DEC5095F522310
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-38-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6220317
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6220317
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6218230
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404618
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404613
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404572
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404603
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404603
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-suspende-decisão-que-permitia-apreensão-de-aeronaves-da-Avianca
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Relator-determina-soltura-de-oito-funcionários-da-Vale-investigados-na-tragédia-de-Brumadinho
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ministro-Nefi-Cordeiro-nega-novo-pedido-de-liberdade-do-médium-João-de-Deus
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenação-transitada-em-julgado-não-é-fundamento-idôneo-para-inferir-a-personalidade-do-agente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Condenação-transitada-em-julgado-não-é-fundamento-idôneo-para-inferir-a-personalidade-do-agente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Demora-em-fila-de-banco-não-gera-dano-moral-individual-para-consumidor,-decide-Quarta-Turma
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Demora-em-fila-de-banco-não-gera-dano-moral-individual-para-consumidor,-decide-Quarta-Turma
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/informativo-de-suspensao-de-prazos-e-de-expediente-forense
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215260&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215259&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215258&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215257&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215225&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215041&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214978&integra=1


 

 ATO EXECUTIVO TJ Nº 37 DE 07/02/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 36, DE 07/02/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 35, DE 07/02/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 31, DE 05/02/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 30, DE 05/02/2019 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0008071-55.2012.8.19.0037 - Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva  

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

 

Boletim SEDIF no 37                     Divulgado em 27/02/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Criminal nº 03 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Prefeitura do Rio não poderá retirar imagens religiosas de locais públicos 

 TJRJ vai realizar audiências de custódia no Sambódromo 

 Comitê Executivo de Cooperação Judiciária do CNJ tem nova composição 

 Decretada a prisão preventiva de empresário acusado de tentativa de estupro em bar do 
Leblon 

 Justiça aceita denúncia e decreta prisão de lutador que espancou paisagista 

 Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher debate ações para 2019 
 
NOTÍCIAS STF 

 2ª Turma anula provas decorrentes de infiltração policial realizada sem autorização da Justiça 

 1ª Turma condena ex-deputado Alfredo Kaefer por crime contra sistema financeiro nacional 

 Anulada condenação da Justiça Militar que não observou regra que garante interrogatório do 
réu ao final da instrução criminal 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Mantida condenação que suspendeu direitos políticos do deputado federal Herculano Passos 
(MDB-SP) 

 Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo só é válida com motivação idônea 

 Petição que menciona conteúdo de decisão não publicada revela ciência inequívoca e abre 
prazo para recurso 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Mudanças processuais podem ampliar a recuperação de ativos internacionais 

 Segurança de fóruns e magistrados: polícias integradas e ações inteligentes 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Súmulas do TJRJ e Tribunais Superiores. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214863&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214862&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214861&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214771&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214770&integra=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000479F2D92312315F68640B2EFB3666468AC5095F28401C
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-37-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000003&Version=1.1.1.3
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6217220
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6215523
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6216240
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6216226
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6216226
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6216201
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6214810
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404478
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404481
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404485
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404485
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-que-suspendeu-direitos-políticos-do-deputado-federal-Herculano-Passos-(MDB%E2%80%93SP)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-condenação-que-suspendeu-direitos-políticos-do-deputado-federal-Herculano-Passos-(MDB%E2%80%93SP)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Rescisão-unilateral-de-plano-de-saúde-coletivo-só-é-válida-com-motivação-idônea
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Petição-que-menciona-conteúdo-de-decisão-não-publicada-revela-ciência-inequívoca-e-abre-prazo-para-recurso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Petição-que-menciona-conteúdo-de-decisão-não-publicada-revela-ciência-inequívoca-e-abre-prazo-para-recurso
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88510-mudanças-processuais-podem-ampliar-a-recuperação-de-ativos-internacionais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88501-segurança-de-fóruns-e-magistrados-polícias-integradas-e-ações-inteligentes
http://conhecimento.tjrj.jus.br/sumulas/súmulas-do-tjrj-e-tribunais-superiores


 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0001383-47.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Celso Luiz de Matos Peres  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.716, de 26/02/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 36                     Divulgado em 26/02/2019 
 
COMUNICADO 

 Aviso TJ nº 14/2019, 
 decisão do Ministro Luiz Fux - Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.956/DF. 
 íntegra da decisão. 

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Esaj realiza primeira turma de 2019 do curso de formação de peritos judiciais 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro rejeita ação contra atos que concederam aumento automático a membros do 
Judiciário e do MP estaduais 

 Liminar veda bloqueio de valores para pagamento de débitos trabalhistas da Ceasa/PA 

 Ministra aplica rito abreviado em ação sobre isenção do pagamento do IPVA a portadores de 
doenças graves em RR 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Município de Três Barras (PR) receberá diferenças do FPM por erro no censo de 2007 

 Presidente do STJ diz que Judiciário é fundamental para garantir políticas de segurança 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Pesquisa mapeia tramitação de processos de corrupção na Justiça 

 Ministro Toffoli propõe plano de atuação do Judiciário na segurança pública 

 Conciliar É Legal: TRF3 vence com Núcleo de Ações Sensíveis e Complexas 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Acórdãos Selecionados por Desembargador - Atualização de página 
 Desembargador Otávio Rodrigues,  

 
JULGADOS INDICADOS 

 0219778-71.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior  
 

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

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-37-2019.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9716.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-36-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215224&integra=1
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https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6212538
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404352
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404352
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404350
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404346
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=404346
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Município-de-Três-Barras-(PR)-receberá-diferenças-do-FPM-por-erro-no-censo-de-2007
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-do-STJ-diz-que-Judiciário-é-fundamental-para-garantir-políticas-de-segurança
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88486-pesquisa-mapeia-tramitação-de-processos-de-corrupção-na-justiça
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88483-ministro-toffoli-propõe-plano-de-atuação-do-judiciário-na-segurança-pública
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88487-conciliar-é-legal-trf3-vence-com-núcleo-de-ações-sensíveis-e-complexas
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Boletim SEDIF no 35                     Divulgado em 25/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Plantão do TJRJ no Carnaval 

 Carnaval: TJRJ lança campanha educativa nas redes sociais 

 Esaj lança plataforma de ensino a distância 

 TJ do Rio edita ato com regras para as licitações na modalidade pregão 

 Palestra alerta integrantes dos projetos sociais do TJRJ sobre DST e Aids 

 Funcionamento da Exposição “Mulheres, a Hora e a Voz – Direitos, Conquistas e Desafios” 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro suspende lei de RR sobre revalidação de diplomas emitidos por universidades 
estrangeiras 

 Direito à nomeação de estrangeiro aprovado em concurso para cargo de professor em instituto 
federal é tema de repercussão geral 

 Negado pedido de anulação de júri de viúva condenada por matar marido vencedor da Mega-
Sena 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Como fica o expediente durante o Carnaval 

 Ministro Noronha defende valorização da jurisprudência pelas instâncias ordinárias 

 Importação direta do canabidiol é vitória para pacientes com epilepsia intratável 

 Taça das Bolinhas: novela de 30 anos terminou com final feliz para os torcedores do Sport 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Portal do CNJ sairá do ar por duas horas na noite desta segunda-feira 

 CNJ aprova e encaminha nota técnica sobre audiências de custódia ao Congresso 

 CNJ Serviço: como funciona o atendimento de saúde no Brasil? 

 Corregedor nacional defende implementação de sistema de correição unificado 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Inconstitucionalidades Indicadas 
 Arguição Incidental de Inconstitucionalidade nº 0046969-15.2016.8.19.0000, Rel. r 

Des. Jose Carlos Maldonado de Carvalho. 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0046069-61.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio  
 

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

 

Boletim SEDIF no 34                     Divulgado em 22/02/2019 
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http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-34-2019.pdf


 

NOTÍCIAS TJRJ 

 Cinco planos de saúde terão que fornecer internação domiciliar a clientes com prescrição 
médica 

 Familiares de vítimas de incêndio desistem de mediação com Flamengo 

 Mediação familiar em debate no TJRJ 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro prorroga prazo para edição de norma sobre compensações da Lei Kandir 

 Ministro julga inviável HC de Lula contra decisão do STJ que não admitiu recurso especial 

 Ministro Fachin vota pela aplicação da Lei do Racismo à homofobia e à transfobia até edição 
de lei específica 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Falta de recolhimento do preparo é vício formal que não pode ser suprido pelo julgamento do 
recurso 

 Não cabe indenização de lucros cessantes se a atividade empresarial não teve início 

 Situações excepcionais podem impedir prisão domiciliar para mães mesmo após alterações 
do CPP 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedor revoga liminar que suspendia os efeitos da Recomendação n. 31 

 Processo eletrônico: CNJ suspende contratação da Microsoft pelo TJSP 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Acórdãos Selecionados por Desembargador - Atualização de página 
 Desembargador Sérgio Nogueira de Azeredo - Apelação 0080844-41.2014.8.19.0001 

(2017.001.81188) 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0001187-89.2015.8.19.0203 - Rel. Des. Celso Luiz de Matos Peres  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.809, de 21/02/2019  

 Decreto Federal nº 9.713, de 21/02/2019  
 

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

 

Boletim SEDIF no 33                     Divulgado em 21/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ promove audiência de mediação entre Flamengo e representantes das vítimas do 
incêndio no Ninho do Urubu 
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NOTÍCIAS STF 

 1ª Turma mantém execução da pena de fazendeiro condenado pelo assassinato de Dorothy 
Stang 

 Decano declara omissão legislativa e afirma que homofobia representa forma contemporânea 
de racismo 

 
NOTÍCIAS STJ 

 STJ atualiza banco de dados da Legislação Aplicada 

 Relatora nega suspensão de ações contra acusados de promover o Estado Islâmico 

 Continuidade delitiva reduz pena de empresário condenado por falsificar publicação de editais 

 Empresas em recuperação podem celebrar contratos de factoring, decide Terceira Turma 

 Decisão interlocutória sobre prescrição ou decadência deve ser impugnada por agravo de 
instrumento 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Consulta pública para simplificar cadastros nacionais termina na próxima semana 

 Cadastro Nacional de Adoção ajudou a formar mais de 12 mil famílias desde 2008 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Inconstitucionalidades Indicadas - Atualização de Página 
 Arguição Incidental de Inconstitucionalidade nº 0072776-68.2015.8.19.0001 – Rel. Des. 

Mauro Pereira Martins 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0003847-51.2016.8.19.0064 - Re. Des. Eduardo de Azevedo Paiva  

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

 

Boletim SEDIF no 32                     Divulgado em 20/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Acusado de matar mulher em Cabo Frio é condenado a 14 anos de prisão 

 Imunidade parlamentar faz pedido de indenização de Bolsonaro a Jean Willys ser negado 
 
NOTÍCIAS STF 

 1ª Turma mantém pagamento de pensão por morte à família de policial federal empossado 
mediante liminar 

 Suspenso julgamento de HC em que se discute redução da pena de condenado por tráfico 
internacional de drogas 

 Negado recurso de Jair Bolsonaro contra condenação por danos morais a deputada Maria do 
Rosário 

 
NOTÍCIAS STJ 
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 Informativo de Jurisprudência aborda analogia entre interceptação telefônica e espelhamento 
do WhatsApp 

 Não cabe intervenção de terceiros na modalidade de oposição em ação de usucapião 

 Confirmados danos morais a mulher que comprou bombom com larvas, mesmo sem ter 
comido 

 Participação nos lucros não entra no cálculo da pensão alimentícia, decide Terceira Turma 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ arquiva representação por excesso de prazo por perda de objeto 

 Prorrogado prazo da consulta pública sobre Selo Justiça em Números 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 Suspensão de Prazos no Carnaval 

 Decreto nº 46.577, de 14/02/2019 
 Aviso TJ nº 13/2019 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0045711-89.2015.8.19.0004 - Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna  
 
EMENTÁRIO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 03 

 Ementário das Turmas Recursais nº 01 
 

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

 

Boletim SEDIF no 31                     Divulgado em 19/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Tribunal convoca 191 concursados para a 1ª instância 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro determina remessa de inquérito contra ex-senador Edison Lobão à Justiça Federal 
de São Paulo 

 Ministro nega pedido para suspender decisão que assegurou adicional de 25% a aposentada 
por idade do INSS 

 Pendências do Legislativo não podem impedir renegociação da dívida pública do Estado do 
Pará 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Corte Especial reafirma nova sistemática relacionada aos recursos repetitivos 

 Repetitivo definirá tese sobre prescrição para recebimento de benefício previdenciário 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Informativo-de-Jurisprudência-aborda-analogia-entre-interceptação-telefônica-e-espelhamento-do-WhatsApp
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Informativo-de-Jurisprudência-aborda-analogia-entre-interceptação-telefônica-e-espelhamento-do-WhatsApp
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Não-cabe-intervenção-de-terceiros-na-modalidade-de-oposição-em-ação-de-usucapião
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Confirmados-danos-morais-a-mulher-que-comprou-bombom-com-larvas,-mesmo-sem-ter-comido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Confirmados-danos-morais-a-mulher-que-comprou-bombom-com-larvas,-mesmo-sem-ter-comido
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Participação-nos-lucros-não-entra-no-cáculo-da-pensão-alimentícia,-decide-Terceira-Turma
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88460-cnj-arquiva-representação-por-excesso-de-prazo-por-perda-de-objeto
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88458-prorrogado-prazo-da-consulta-pública-sobre-selo-justiça-em-números
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/informativo-de-suspensao-de-prazos-e-de-expediente-forense
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215123&integra=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000495FE8A546558CA6AF5AF02091A56D914C50639393042
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215122&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215121&integra=1
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-31-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6199300
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403672
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403672
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403671
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403671
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403656
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403656
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 Reserva de 40% dos honorários do administrador judicial se aplica apenas à falência, não à 
recuperação 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Acordo vai aprimorar dados do Judiciário sobre educação 

 Conciliação será matéria obrigatória nos cursos de direito 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0164080-46.2018.8.19.0001 - Relª. Desª. Maria Angélica G. Guerra Guedes  
 

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

 

Boletim SEDIF no 30                     Divulgado em 18/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça decreta prisão preventiva de acusado de tentativa de feminicídio 
 
NOTÍCIAS STF 

 Mantida prisão de vereador de Mangaratiba (RJ) acusado de associação criminosa e peculato 

 Ministro nega liminar a desembargadora do TJ-MS que pretendia retornar ao cargo 

 Ministro considera que nova prisão de prefeito de Mauá (SP) afrontou decisão do STF 

 OAB questiona limitação de valores de indenizações por danos morais nas relações de 
trabalho 

 Ministra acolhe pedido da PGR e determina arquivamento de inquérito contra políticos do RN 
 
NOTÍCIAS STJ 

 A palavra do músico: streaming e a decisão do STJ sobre direitos autorais 

 Regulamento de previdência complementar pode exigir joia para concessão de pensão pós-
morte 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ Serviço: o que é o crime de importunação sexual? 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 sentenças selecionadas 
 DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO  

 Domínio Público / Patrimônio Histórico / Tombamento - Processo: 0000427-
40.2002.8.19.0028 

 Intervenção do Estado na Propriedade / Desapropriação Indireta - Processo: 
0081536-08.2012.8.19.0002 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reserva-de-40%25-dos-honorários-do-administrador-judicial-se-aplica-apenas-à-falência,-não-à-recuperação
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Reserva-de-40%25-dos-honorários-do-administrador-judicial-se-aplica-apenas-à-falência,-não-à-recuperação
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88451-acordo-vai-aprimorar-dados-do-judiciário-sobre-educação
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88448-conciliação-será-matéria-obrigatória-nos-cursos-de-direito
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/informativo-de-suspensao-de-prazos-e-de-expediente-forense
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00046C8F059C5D8422397A5D93ED67B10B8FC509565F3F3E
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-30-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/6198167
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403645
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403497
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403506
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403531
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403531
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403521
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/A-palavra-do-músico:-streaming-e-a-decisão-do-STJ-sobre-direitos-autorais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regulamento-de-previdência-complementar-pode-exigir-joia-para-concessão-de-pensão-pós–morte
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Regulamento-de-previdência-complementar-pode-exigir-joia-para-concessão-de-pensão-pós–morte
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88445-cnj-serviço-o-que-é-o-crime-de-importunação-sexual
http://www4.tjrj.jus.br/PortalConhecimento/consulta/#!/PesquisaSentença


 

 APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 0000427-40.2002.8.19.0028 - Autuado em 
15/02/2018 

 AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÍVEL: 0045872-14.2015.8.19.0000 - Autuado em 
20/08/2015 

 APELAÇÃO: 0003129-32.2011.8.19.0031 - Autuado em 13/07/2016 
 Lei ordinária Nº 12651/2012 - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as 

Leis nos 6.938, de 31/08/1981, 9.393, de 19/12/1996, e 11.428, de 22/12/2006; revoga  
 
JULGADOS INDICADOS 

 0051604-68.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira  

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

 

Boletim SEDIF no 29                     Divulgado em 15/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Caso João Roberto: ex-PM é absolvido 
 
NOTÍCIAS STF 

 Decano do STF inicia voto sobre omissão do Congresso Nacional em criminalizar homofobia 

 Íntegra do voto do ministro Alexandre de Moraes sobre ensino domiciliar 

 Ministro acolhe recurso do MPF e autoriza execução provisória de pena restritiva de direitos 

 Plenário rejeita recurso de ex-vereador de Marília (SP) condenado por uso de documento falso 

 Negada liminar para suspender ação penal contra desembargador aposentado do Ceará 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Terceira Turma reafirma dano moral coletivo contra banco por demora excessiva em filas 

 Honorários devem seguir regra objetiva; equidade é critério subsidiário 

 Criança mandada a abrigo deve ficar com pai registral até decisão final sobre veracidade do 
registro 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ intima juízes por não realizar audiência de custódia 

 Prêmio Conciliar é Legal: DNA gratuito e sem burocracia 

 Grupo de trabalho debate modelos de formulário para prevenir feminicídio 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Legislação Selecionada/ Legislação por Assunto 
 

Legislação Federal 

Legislação Ementa 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2015.002.49202
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-30-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-29-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6186599
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403375
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403371
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403362
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403352
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403336
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-reafirma-dano-moral-coletivo-contra-banco-por-demora-excessiva-em-filas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Honorários-devem-seguir-regra-objetiva;-equidade-é-critério-subsidiário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Criança-mandada-a-abrigo-deve-ficar-com-pai-registral-até-decisão-final-sobre-veracidade-do-registro
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Criança-mandada-a-abrigo-deve-ficar-com-pai-registral-até-decisão-final-sobre-veracidade-do-registro
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88440-cnj-intima-juízes-por-não-realizar-audiência-de-custódia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88437-prêmio-conciliar-é-legal-dna-gratuito-e-sem-burocracia
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88441-grupo-de-trabalho-debate-modelos-de-formulário-para-prevenir-feminicídio
http://conhecimento.tjrj.jus.br/legislacao/legislação-selecionada


 

 Lei nº 12.319, de 01/09/2010. Regulamenta a profissão de Tradutor e 

Intérprete da Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS. 

 Decreto nº 13.609, de 21/10/1943 

 

 Revogado pelo Decreto de 

05/09/1991. 

 Revogação tornada sem efeito 

pelo Decreto de 22/06/1993. 

Estabelece novo Regulamento para o ofício de 

Tradutor Público e Intérprete Comercial no 

território da República. 

JULGADOS INDICADOS 

 0334007-78.2016.8.19.0001 - Rel. Antônio Iloízio Barros Bastos  

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

 

Boletim SEDIF no 28                     Divulgado em 14/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Crianças e adolescentes não poderão entrar no Ninho do Urubu, decide Justiça 
 
NOTÍCIAS STF 

 Mantida pena de aposentadoria compulsória imposta a juíza do Amazonas 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Despesas de perícia determinada de ofício pelo magistrado devem ser rateadas 
antecipadamente pelas partes 

 Quarta Turma autoriza penhora de 10% do rendimento líquido de aposentado para quitar 
honorários advocatícios 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 PJe vai incorporar sistema de penhora on-line 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Artigos Jurídicos do Portal do Conhecimento 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0072981-95.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho  
 

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

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/A5AA32FA19C8C63483257792003D044C
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D13609.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/Anterior%20a%202000/Dnn7-05-09-91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/Anterior%20a%202000/Dnn7-05-09-91.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/Anterior%20a%202000/Dnn1-22-06-93.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/Anterior%20a%202000/Dnn1-22-06-93.htm
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000450B39D3C26394D00CD7ABD2418A17C01C2C509522145
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-28-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/6185710
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403234
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Despesas-de-perícia-determinada-de-ofício-pelo-magistrado-devem-ser-rateadas-antecipadamente-pelas-partes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Despesas-de-perícia-determinada-de-ofício-pelo-magistrado-devem-ser-rateadas-antecipadamente-pelas-partes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-autoriza-penhora-de-10%25-do-rendimento-líquido-de-aposentado-para-quitar-honorários-advocatícios
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-autoriza-penhora-de-10%25-do-rendimento-líquido-de-aposentado-para-quitar-honorários-advocatícios
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88433-pje-vai-incorpor-bacenjud-e-tornar-penhora-on-line-mais-ágil
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/artigos-jurídicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047A789131AE46874AD414ED93204446A2C50952513B2A


 

Boletim SEDIF no 27                     Divulgado em 13/02/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 02,  
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Cabral e Picciani têm bens bloqueados pela Justiça do Rio 

 Ex-governador Pezão tem direitos políticos suspensos por cinco anos 
 
NOTÍCIAS STF 

 2ª Turma assegura acesso a imagens de câmeras de segurança requeridas pela defesa de 
réu 

 1ª Turma mantém decisão do CNJ que invalidou titularidades de cartórios judiciais no Paraná 

 Caberá ao Plenário julgar Reclamação sobre audiências de custódia em casos de prisões 
cautelares 

 2ª Turma mantém aposentadoria compulsória de juiz do RN que participava de esquema de 
venda de liminares 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Crime da 113 Sul: STJ mantém julgamento de Adriana Villela no tribunal do júri 

 Na vigência do CPC de 1973, não há obrigação de intimar devedor de alimentos representado 
pela DP 

 Terceira Turma afasta regra protetiva para evitar que prescrição prejudique interesse de 
menor 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Mais 10 tribunais aderem à programa para enfrentar crise do sistema prisional 

 Tribunais começam a passar ao CNJ dados sobre obras públicas paradas 

 CNJ disponibiliza nova versão do PJe para tribunais 

 Decisão judicial de sustação de protesto não pode ser modificada pela Corregedoria 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Legislação Áreas do Direito. 
 Direito Administrativo 
 Direito Ambiental 
 Direito Civil 
 Direito Constitucional 
 Direito da Criança do Adolescente e do Idoso 
 Direito do Consumidor 
 Direito Econômico 
 Direito Empresarial 
 Direito Financeiro 
 Direito Penal 
 Direito Previdenciário 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-27-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000002&Version=1.1.1.2
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6181640
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6181529
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403137
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403137
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403147
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403146
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403146
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403124
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403124
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Crime-da-113-Sul:-STJ-mantém-julgamento-de-Adriana-Villela-no-Tribunal-do-Júri
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Na-vigência-do-CPC-de-1973,-não-há-obrigação-de-intimar-devedor-de-alimentos-representado-pela-DP
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Na-vigência-do-CPC-de-1973,-não-há-obrigação-de-intimar-devedor-de-alimentos-representado-pela-DP
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-regra-protetiva-para-evitar-que-prescrição-prejudique-interesse-de-menor
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceira-Turma-afasta-regra-protetiva-para-evitar-que-prescrição-prejudique-interesse-de-menor
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88429-mais-10-tribunais-aderem-à-programa-para-enfrentar-crise-do-sistema-prisional
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88426-tribunais-começam-a-passar-ao-cnj-dados-sobre-obras-públicas-paradas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88427-cnj-disponibiliza-nova-versão-do-PJe-para-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88428-decisão-judicial-de-sustação-de-protesto-não-pode-ser-modificada-pela-Corregedoria
http://conhecimento.tjrj.jus.br/legislacao/legislacao-selecionada
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/18193/dir-adm.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/18230/dir-amb.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/18381/dir-civ.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/18404/dir-const.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/1908711/dir-crian-adol.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/18409/dir-consu.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/1393406/dir-econ.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/18460/dir-emp.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/18459/dir-fin.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/18461/dir-pen.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/18462/dir-pre.pdf


 

 Direito Processual Civil 
 Direito Tributário 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0006594-64.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Cintia Santarém Cardinali  
 

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

 

Boletim SEDIF no 26                     Divulgado em 12/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Pesquisa “Quem somos. A magistratura que queremos” traça perfil dos magistrados 
brasileiros 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Falta de intimação do MP para atuar como fiscal da lei em ação de sua autoria pode gerar 
nulidade 

 Corte Especial desafeta recurso para rediscutir Tabela Price e mantém tese de 2014 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Cejuscs garantem pagamento de quase R$ 200 milhões em acordos 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Legislação Selecionada 
 Acesso à Informação 

o Decreto nº 9.690, de 23/01/2019, que altera o Decreto nº 7.724, de 16/05/2012, 
que, por sua vez, regulamenta a Lei nº 12.527, de 18/11/2011 (Lei de Acesso à 
Informação). 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0039686-67.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  
 

LEGISLAÇÃO 

 Decreto nº 9.706, de 08/02/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 25                     Divulgado em 11/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ acolhe recurso de Garotinho contra prefeito de Campos 

 Dono de égua que morreu no Jockey vai receber indenização 
 

http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/18465/dir-pro-civ.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/18512/dir-tri.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00040E812335DFD7AB94323D3D266DD2EA7BC50955172819
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-26-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6179867
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6179867
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-intimação-do-MP-para-atuar-como-fiscal-da-lei-em-ação-de-sua-autoria-pode-gerar-nulidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-intimação-do-MP-para-atuar-como-fiscal-da-lei-em-ação-de-sua-autoria-pode-gerar-nulidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-desafeta-recurso-para-rediscutir-Tabela-Price-e-mantém-tese-de-2014
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88423-cejuscs-garantem-pagamento-de-quase-r-200-milhões-em-acordos
http://conhecimento.tjrj.jus.br/legislacao/legislacao-selecionada
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/18524/acesso-informacao.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F695DB69DBE8CE0B33E415562A24D73AC509351D303A
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9706.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-25-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6173900
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6176840


 

NOTÍCIAS STF 

 Ministro concede prazo para Município de Tietê reverter migração de regime jurídico de 
servidores 

 Ministro suspende decisão contrária à livre manifestação de ideias em ambiente acadêmico 

 Ministra rejeita nulidade de pena de condenado por sequestro de criança em São Paulo 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Ex-sócio não é responsável por obrigação contraída após sua saída da empresa 

 Cirurgia plástica reparadora para paciente de bariátrica deve ser paga pelo plano de saúde 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Sistema do CNJ já armazena dados sobre mais 125 mil condenações 

 Projeto que auxilia imigrantes venezuelanos vence Prêmio Conciliar é legal 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense. 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0004791-36.2017.8.19.0026 - Rel. Des. Des. Gilberto Campista Guarino  
 

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

 

Boletim SEDIF no 24                     Divulgado em 08/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Acusado de derrubar helicóptero no Morro dos Macacos é condenado a 225 anos de reclusão 

 TJRJ acolhe recurso de Garotinho contra prefeito de Campos 

 Temporal no Rio: TJRJ decide suspender prazos processuais nesta quinta 

 Justiça nega liminar para aumento do pedágio na Linha Amarela 
 
NOTÍCIAS STF 

 Plenário julga ações sobre piso salarial de médicos, legitimidade de associações e controle 
constitucional de normas municipais 

 Honorários advocatícios em ação coletiva não podem ser fracionados, decide STF 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Afastada responsabilidade de concessionária por acidente fatal na Rodovia Ayrton Senna 

 Comissão entrega anteprojeto para atualização da Lei de Drogas 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Seminário vai debater saúde de magistrados e servidores do Judiciário 

 Violência doméstica: tornozeleiras garantem cumprimento de medidas protetivas 
 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403001
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=403001
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402881
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402866
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ex–sócio-não-é-responsável-por-obrigação-contraída-após-sua-saída-da-empresa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cirurgia-plástica-reparadora-para-paciente-de-bariátrica-deve-ser-paga-pelo-plano-de-saúde
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88419-sistema-do-cnj-já-armazena-dados-sobre-mais-125-mil-condenações
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88417-projeto-que-auxilia-imigrantes-venezuelanos-vence-prêmio-conciliar-é-legal
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/informativo-de-suspensao-de-prazos-e-de-expediente-forense
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00047C264640868B27E16050BBCFF09A5EDAC509351D3848
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-24-2019.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/6174640
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6173900
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6173782
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6173868
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402768
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402768
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402754
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Afastada-responsabilidade-de-concessionária-por-acidente-fatal-na-Rodovia-Ayrton-Senna
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Comissão-entrega-anteprojeto-para-atualização-da-Lei-de-Drogas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88412-seminário-vai-debater-saúde-de-magistrados-e-servidores-do-judiciário
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88413-violência-doméstica-tornozeleiras-garantem-cumprimento-de-medidas-protetivas


 

PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Manual de Elaboração de Atos Formais de Gestão Administrativa. 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0080844-41.2014.8.19.0001 - Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo  
 

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

 

Boletim SEDIF no 23                     Divulgado em 07/02/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Cível nº 01 
 
NOTÍCIAS STF 

 STF confirma inaplicabilidade do prazo em dobro para recurso em processo de controle de 
constitucionalidade 

 Plenário reafirma jurisprudência sobre degravação de interceptações telefônicas 

 Ministro Fachin determina remessa de mais um inquérito contra Temer à Justiça Federal do 
DF 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Notificação extrajudicial pode ser usada para constituir donatário em mora em caso de doação 
com encargo sem prazo determinado 

 Conselheiro do TCE de Alagoas é condenado à perda do cargo por prevaricação e declaração 
falsa 

 Quarta Turma decide que é preciso perícia para verificar imitação de trade dress 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Consulta pública trata sobre novo Selo Justiça em Números 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Acórdãos Selecionados por Desembargador 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0045112-60.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Adolpho Correa de Andrade Mello Junior  

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

 

Boletim SEDIF no 22                     Divulgado em 06/02/2019 
 
NOTÍCIAS STF 

 2ª Turma anula provas apreendidas em domicílios que não constavam do mandado judicial 

http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/5736540/5958719/MANUAL-ATOS-NORMATIVOS-ECOFONT.pdf/2a9b2029-0fef-3889-9ce7-e2dda1cfd257
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00043D83105A7A65362E474299EA27A03597C50951611838
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-23-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=3&NumEmentario=2019000001&Version=1.1.1.2
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402644
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402644
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402637
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402649
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402649
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Notificação-extrajudicial-pode-ser-usada-para-constituir-donatário-em-mora-em-caso-de-doação-com-encargo-sem-prazo-determinado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Notificação-extrajudicial-pode-ser-usada-para-constituir-donatário-em-mora-em-caso-de-doação-com-encargo-sem-prazo-determinado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Conselheiro-do-TCE-de-Alagoas-é-condenado-à-perda-do-cargo-por-prevaricação-e-declaração-falsa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Conselheiro-do-TCE-de-Alagoas-é-condenado-à-perda-do-cargo-por-prevaricação-e-declaração-falsa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Quarta-Turma-decide-que-é-preciso-perícia-para-verificar-imitação-de-trade-dress
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88409-consulta-pública-trata-sobre-novo-selo-justiça-em-números
http://conhecimento.tjrj.jus.br/acórdãos-selecionados-por-desembargador
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004CADE169EB7A2CAC8D880FA40ACB5C57CC50951390723
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-22-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402524


 

 1ª Turma mantém punição de juíza envolvida no caso de prisão de adolescente em cela 
masculina no Pará 

 Suspenso julgamento que discute se importação de arma de pressão configura contrabando 
ou descaminho 

 Ministro rejeita trâmite de habeas corpus impetrado em favor de ex-secretário de Saúde do 
RJ 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Segunda Seção é competente para julgar restituição de valores pagos por extensão de rede 
elétrica 

 Hospital vai indenizar família impedida de amamentar bebê por falso diagnóstico de HIV 

 Sexta Turma concede liberdade a engenheiros presos após rompimento de barragem em 
Brumadinho (MG) 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Conciliar é Legal: CNJ entrega prêmios aos vencedores da IX edição 

 CNJ instaura processo disciplinar e afasta juiz acusado de assédio sexual 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 01, DE 07/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 02, DE 07/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 03, DE 08/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 04, DE 08/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 05, DE 08/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 06, DE 09/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 07, DE 10/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 08, DE 11/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 09, DE 14/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 11, DE 15/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 12, DE 15/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 13, DE 16/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 14, DE 16/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 15, DE 16/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 18, DE 17/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 20, DE 22/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 21, DE 22/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 22, DE 25/01/2019 
 ATO EXECUTIVO TJ Nº 121, DE 24/01/2019 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0017393-50.2016.8.19.0008 - Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira  

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

 

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402542
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402542
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402540
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402540
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402578
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402578
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-é-competente-para-julgar-restituição-de-valores-pagos-por-extensão-de-rede-elétrica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-é-competente-para-julgar-restituição-de-valores-pagos-por-extensão-de-rede-elétrica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Hospital-vai-indenizar-família-impedida-de-amamentar-bebê-por-falso-diagnóstico-de-HIV
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-concede-liberdade-a-engenheiros-presos-após-rompimento-de-barragem-em-Brumadinho-(MG)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Sexta-Turma-concede-liberdade-a-engenheiros-presos-após-rompimento-de-barragem-em-Brumadinho-(MG)
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88403-conciliar-é-legal-cnj-entrega-prêmios-aos-vencedores-da-ix-edição
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88402-cnj-instaura-processo-administrativo-e-afasta-juiz-acusado-de-assédio-sexual
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/revistas-informativos/informativo-suspensao
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214070&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214069&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214142&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214141&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214195&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214196&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214214&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214252&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214296&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214330&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214331&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214356&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214358&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214359&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214364&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214467&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214468&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214605&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214581&integra=1
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041C645A3A6547D099BB9FB9DD0D1DA6B7C5094C294618


 

Boletim SEDIF no 21                     Divulgado em 05/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Audiência especial vai buscar solução para taxas do Detran-RJ 

 Justiça concede nova liminar restabelecendo cobrança de pedágio na Linha Amarela 

 Jovens baleados por policiais militares em São Gonçalo têm prisão revogada 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Fachin determina baixa de inquéritos envolvendo ex-presidente Temer a instâncias 
ordinárias 

 Ministro Barroso remete denúncia contra Michel Temer para Justiça Federal do DF 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Negado recurso do jornal O Estado de S. Paulo contra condenação por notícia considerada 
ofensiva 

 Segunda Seção fixa em repetitivo três novas teses sobre direito bancário 

 Homem acusado de matar ex-amante com faca de cozinha vai continuar preso 

 Para Primeira Turma, perda do cargo por improbidade está vinculada à função que serviu para 
prática do ato ilícito 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Sessão plenária: CNJ julga questionamentos a atos de tribunais 

 Plataforma que acompanha gastos eleitorais facilita fiscalização do cidadão 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Coletânea dos Atos Oficiais. 
 Estrutura e Funcionamento 
 Fiscalização e Disciplina 
 Serventias Judiciais 
 Serventias Extrajudiciais 
 Matéria de Pessoal 
 Pareceres e Decisões Administrativas 
 Grupo Emergencial de Auxílio Programado - GEAP 
 Grupo Regional Especial de Apoio Cartório - GREAC 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0072430-06.2015.8.19.0038 - Relª. Desª. Cristina Tereza Gaulia  
 

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

 

Boletim SEDIF no 20                     Divulgado em 01/02/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-21-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6163818
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6163834
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6167085
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402435
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402435
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402426
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-recurso-do-jornal-O-Estado-de-S.-Paulo-contra-condenação-por-notícia-considerada-ofensiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-recurso-do-jornal-O-Estado-de-S.-Paulo-contra-condenação-por-notícia-considerada-ofensiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Segunda-Seção-fixa-em-repetitivo-três-novas-teses-sobre-direito-bancário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homem-acusado-de-matar-ex–amante-com-faca-de-cozinha-vai-continuar-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Primeira-Turma,-perda-do-cargo-por-improbidade-está-vinculada-à-função-que-serviu-para-prática-do-ato-ilícito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Para-Primeira-Turma,-perda-do-cargo-por-improbidade-está-vinculada-à-função-que-serviu-para-prática-do-ato-ilícito
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88386-sessão-plenária-cnj-julga-questionamentos-a-atos-de-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88390-plataforma-que-acompanha-gastos-eleitorais-facilita-fiscalização-do-cidadão-4
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/legislacao
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/legislacao
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/legislacao
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/legislacao
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/legislacao
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/legislacao
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/legislacao
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/legislacao
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A478E6834477C106E3FA02CB41029253C5094C39644F
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-20-2019.pdf


 

 Justiça bloqueia mais de R$1 milhão da Prefeitura do Rio 

 Músico acusado de morte de turista argentino tem pedido de relaxamento de prisão negado 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro Marco Aurélio nega trâmite a reclamação de Flávio Bolsonaro 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Andamento de ação penal contra Beto Richa e irmão é suspenso até julgamento de habeas 
corpus 

 Restabelecida liberdade provisória a homem flagrado com arma de uso restrito 

 Concedida liberdade ao ex-governador Beto Richa; salvo-conduto evita nova prisão 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ e USP se reúnem para diagnóstico da judicialização da saúde no país 

 Maria da Penha: RJ cumpre 95% das deliberações judiciais em 2 anos 

 Acordo acaba com 30 anos de litígio e encerra quase 1 milhão de processos 

 CNJ e CNMP criam observatório para dar resposta célere a catástrofes 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Artigos Jurídicos do Portal do Conhecimento < Publicações < Doutrina. 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0003563-39.2015.8.19.0206 - Rel. Desª. Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de 
Oliveira  

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

 

Boletim SEDIF no 19                     Divulgado em 31/01/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça impõe medidas cautelares a médico acusado por morte de paciente 
 
NOTÍCIAS STF 

 Negada liminar a viúva de ex-titular de serventia extrajudicial que buscava manter-se como 
tabeliã interina 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Suspensas execuções trabalhistas contra Galileo Educacional 

 Morte de consignante não extingue dívida, e espólio deve ser usado no pagamento 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Súmulas 
 Súmulas por Assuntos do CNJ 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/6161687
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6162413
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402190
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Andamento-de-ação-penal-contra-Beto-Richa-e-irmão-é-suspenso-até-julgamento-de-habeas-corpus
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Andamento-de-ação-penal-contra-Beto-Richa-e-irmão-é-suspenso-até-julgamento-de-habeas-corpus
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Restabelecida-liberdade-provisória-a-homem-flagrado-com-arma-de-uso-restrito
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Concedida-liberdade-ao-ex–governador-Beto-Richa;-salvo–conduto-evita-nova-prisão
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88378-cnj-e-usp-se-reúnem-para-diagnóstico-da-judicialização-da-saúde-no-país
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88371-maria-da-penha-rj-cumpre-95-das-deliberações-judiciais-em-2-anos
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88354-acordo-que-acaba-com-30-anos-de-litígio-ganha-prêmio-innovare
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88383-cnj-e-cnmp-criam-observatório-para-dar-resposta-célere-a-catástrofes
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/artigos-jurídicos
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A00D9BC936DF20A0CE0C17E55C438887C5094E320212
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-19-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6158216
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402057
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402057
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Suspensas-execuções-trabalhistas-contra-Galileo-Educacional
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Morte-de-consignante-não-extingue-dívida,-e-espólio-deve-ser-usado-no-pagamento
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/sumulas
http://conhecimento.tjrj.jus.br/sumulas/súmulas-por-assuntos-do-cnj


 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0039610-52.2009.8.19.0002 - Rel. Des. Horácio dos Santos Ribeiro Neto  

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

 

Boletim SEDIF no 18                     Divulgado em 30/01/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Criminal nº 02 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça revoga prisão de mototaxista acusado de roubo 

 Desembargador Claudio de Mello Tavares tomará posse na Presidência do TJRJ no próximo 
dia 4 

 
NOTÍCIAS STF 

 Negada liminar que buscava impedir candidatura de senadores que figurem como réus no 
STF 

 Toffoli autoriza encontro de Lula com familiares em razão do falecimento do irmão do ex-
presidente 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Obrigação de pagar alimentos não pode ser transferida ao espólio 

 STJ substitui prisão de chefe de gabinete do ex-governador Beto Richa por medidas 
alternativas 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ e tribunais iniciam diagnóstico das obras paralisadas 

 PJe: Equipe do CNJ discute adesão da Justiça fluminense à plataforma 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Legislação Ambiental Municipal 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0153525-10.1994.8.19.0001 - Rel. Des. Edson Vasconcelos  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8298, de 21/01/2019  

 Lei Estadual nº 8297, de 21/01/2019  

 Lei Estadual nº 8291, de 21/01/2019  

 Lei Estadual nº 8290, de 21/01/2019  

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

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000426AC850ADD25CC061EA7F268ADBE08ADC5094C432860
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-18-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000002&Version=1.1.1.2
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6149050
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6151798
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6151798
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=401955
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=401955
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=401988
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=401988
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Obrigação-de-pagar-alimentos-não-pode-ser-transferida-ao-espólio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-substitui-prisão-de-chefe-de-gabinete-do-ex–governador-Beto-Richa-por-medidas-alternativas
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-substitui-prisão-de-chefe-de-gabinete-do-ex–governador-Beto-Richa-por-medidas-alternativas
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88367-cnj-e-tribunais-iniciam-diagnóstico-das-obras-paralisadas
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88368-pje-equipe-do-cnj-discute-adesao-da-justica-fluminense-a-plataforma
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/banco-conhecimento/legislacao/leg-amb-municipal
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000420DE2B6F1BC684BB6D5E61EA7D02DB87C5094B310F17
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c74470a0d2ecc31603258377005c7622
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/a3cd36a9b47374328325839200583d69
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/983bd15579e498cb832583920055c7fa
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/f0623341953153248325839200552f0f


 

 

Boletim SEDIF no 17                     Divulgado em 29/01/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Condenado ex-presidente da Câmara dos Vereadores de Casimiro de Abreu por exigir parte 
dos vencimentos de servidores 

 TJ do Rio dispensa terno e gravata para advogados no verão 
 
NOTÍCIAS STF 

 Suspensa decisão do TJ-AM que determinou a retirada do ar de reportagens sobre senador 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Espólio tem legitimidade para propor anulação de doação e restabelecer bens da herança 

 Mantida prisão preventiva de acusado de fraudar concursos no Pará 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Depoimento especial: Volta Redonda forma entrevistadores especializados 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense. 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0002483-37.2019.8.19.0000 - Rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo  
 

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

 

Boletim SEDIF no 16                     Divulgado em 28/01/2019 
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto nº 9.692, de 25/01/2019  
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Liminar suspende cobrança de taxas de licenciamento do Detran-RJ 

 CNJ faz reunião com equipe do TJRJ sobre implantação do Processo Judicial Eletrônico 
(PJe) 

 Coem promove reunião com representantes da Polícia Civil 
 
NOTÍCIAS STF 

 Repercussão geral: 27 temas tiveram suspensão nacional de processos determinada por 
relatores 

 
NOTÍCIAS STJ 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-17-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6143591
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6143591
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6148508
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=401844
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Espólio-tem-legitimidade-para-propor-anulação-de-doação-e-restabelecer-bens-da-herança
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-preventiva-de-acusado-de-fraudar-concursos-no-Pará
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88352-depoimento-especial-volta-redonda-forma-entrevistadores-especializados
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/informativo-de-suspensao-de-prazos-e-de-expediente-forense
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004F96128C1FB7778B1AA324F03F70B2805C5094B383D63
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-16-2019.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9692.htm
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6142269
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6142742
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6142742
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6143830
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=401689
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=401689


 

 Data de publicação dos embargos de declaração determina regra para contagem do prazo 
recursal 

 Mantida prisão de acusado de feminicídio em Contagem (MG) 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Aberta consulta pública para atualização de oito cadastros nacionais 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Legislação Ambiental. 
 Resíduos Sólidos  

 
JULGADOS INDICADOS 

 0202462-50.2014.8.19.0001 - Relª. Desª. Cristina Tereza Gaulia  

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

 

Boletim SEDIF no 15                     Divulgado em 25/01/2019 
 
COMUNICADO 

 Aviso TJ nº 07/2019 
 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0021143-84.2016.8.19.0000 
 Leia a Aviso na íntegra 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Policial condenado por matar amigo da ex-mulher em Macapá deve continuar preso 

 Renúncia ao direito em ação renovatória não exime autor do pagamento de aluguéis devidos 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Judicialização da saúde: Rio prepara plataforma online de conciliação 

 Justiça se prepara para aderir aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 PJe: sistema chega a todas as zonas eleitorais do país até o fim de 2019 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Súmulas 
 Súmulas por Assuntos do CNJ > Correlação dos assuntos relacionados na Tabela 

Unificada do CNJ com os Verbetes Sumulares. 
 

JULGADOS INDICADOS 

 0039728-42.2016.8.19.0209 - Rel. Des. Werson Rêgo  
 

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

 

Boletim SEDIF no 14                     Divulgado em 24/01/2019 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Data-de-publicação-dos-embargos-de-declaração-determina-regra-para-contagem-do-prazo-recursal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Data-de-publicação-dos-embargos-de-declaração-determina-regra-para-contagem-do-prazo-recursal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-de-acusado-de-feminicídio-em-Contagem-(MG)
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88360-aberta-consulta-pública-para-atualização-oito-cadastros-nacionais
http://conhecimento.tjrj.jus.br/legislacao/legislacao-ambiental
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/1201831/residuos-solidos.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004186730E09A6E44879D0899291778D24FC50948443A39
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-15-2019.pdf
file://///dgcom-sedif01/SEDIF-2007/2019/7C636840434747231055&sdata=Z1Z5ufIv2xCX/PY9XRQer71b5cu8sWXbGvghf/qraDA=&reserved=0
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Policial-condenado-por-matar-amigo-da-ex–mulher-em-Macapá-deve-continuar-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Renúncia-ao-direito-em-ação-renovatória-não-exime-autor-do-pagamento-de-aluguéis-devidos
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88343-judicialização-da-saúde-rio-prepara-plataforma-online-de-conciliação
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88347-justiça-prepara-adaptacao-aos-objetivos-de-desenvolvimento-sustentável
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88336-pje-sistema-chega-a-todas-as-zonas-eleitorais-do-país-até-o-fim-de-2019
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/sumulas
http://conhecimento.tjrj.jus.br/sumulas/súmulas-por-assuntos-do-cnj
http://conhecimento.tjrj.jus.br/sumulas/súmulas-por-assuntos-do-cnj
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004817C15BD03B44976EE7F29CCE73D0308C509485D5214
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-14-2019.pdf


 

 
 
NOTÍCIAS STF 

 Regimento Interno disciplina normas de tramitação e de julgamento de processos e serviços 
do STF 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Exclusão de cobertura securitária em complicações de gravidez e tratamentos médicos é 
abusiva 

 Presidente do STJ nega liminar a suposto líder de organização criminosa de Porto Alegre 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ e PNUD avançam em programa voltado a superar crise no sistema prisional 

 CNJ abrirá consulta pública para atualização de oito cadastros nacionais 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Sentenças Selecionadas 
 0152843-83.2016.8.19.0001 
 0262169-41.2017.8.19.0001 
 0320097-86.2013.8.19.0001 
 0204683-40.2013.8.19.0001 
 0273870-72.2012.8.19.0001 
 0409114-02.2014.8.19.0001 
 0084167-28.2013.8.19.0021 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0087843-39.2016.8.19.0001 - Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto nº 9.690, de 23/01/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 13                     Divulgado em 23/01/2019 
 
COMUNICADO 

 Ementário de Jurisprudência Criminal nº 01 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Oficiais da PM são condenados por corrupção em licitação do Fundo de Saúde da corporação 

 Bloqueados bens de Eduardo Paes por licitação de serviço médico na visita do Papa ao Rio 

 Justiça manda soltar rapaz confundido com assassino em Guaratiba 
 
NOTÍCIAS STJ 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.stf.jus.br%2Fnoticias%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D401531&data=02%7C01%7C%7C6f1dae6f55dc47d8c98f08d681fe01fe%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636839325314066584&sdata=I5HE%2BCu4mEFPlYNhwwo96%2FDLWH2tTJdA%2FU6biefWgno%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fportal.stf.jus.br%2Fnoticias%2FverNoticiaDetalhe.asp%3FidConteudo%3D401531&data=02%7C01%7C%7C6f1dae6f55dc47d8c98f08d681fe01fe%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636839325314066584&sdata=I5HE%2BCu4mEFPlYNhwwo96%2FDLWH2tTJdA%2FU6biefWgno%3D&reserved=0
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exclusão-de-cobertura-securitária-em-complicações-de-gravidez-e-tratamentos-médicos-é-abusiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Exclusão-de-cobertura-securitária-em-complicações-de-gravidez-e-tratamentos-médicos-é-abusiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-do-STJ-nega-liminar-a-suposto-líder-de-organização-criminosa-de-Porto-Alegre
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88338-cnj-e-pnud-avancam-em-programa-voltado-a-superar-crise-no-sistema-prisional
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88341-cnj-abrira-consulta-publica-para-atualizacao-de-oito-cadastros-nacionais
http://www4.tjrj.jus.br/PortalConhecimento/consulta/#!/PesquisaSentenca
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=0152843-83.2016.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=0262169-41.2017.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=0320097-86.2013.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=0204683-40.2013.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=0273870-72.2012.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=0409114-02.2014.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=0084167-28.2013.8.19.0021
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000416900DFA2BE8563F84F874FA83104AC9C50948411F43
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.planalto.gov.br%2Fccivil_03%2F_Ato2019-2022%2F2019%2FDecreto%2FD9690.htm&data=02%7C01%7C%7C8c6083bd475f448700ad08d681f9c184%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636839307067113280&sdata=C0TRqTkLze3DPHzgmsBFMwdMn%2FIiwqAVNxjSMRhd7e8%3D&reserved=0
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-13-2019.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/consementpornum.aspx?CodTipPubl=1&NumEmentario=2019000001&Version=1.1.1.2
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6137324
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6138329
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6138057


 

 Georreferenciamento de imóvel rural só é obrigatório em caso de alteração de registro 
imobiliário 

 Acusado de liderar quadrilha de tráfico na Região dos Lagos (RJ) vai continuar na prisão 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Por pressão do crime organizado, processos de júri popular mudam de comarca 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Coletânea dos Atos Oficiais do PJERJ 
 Estrutura e Funcionamento 
 Fiscalização e Disciplina 
 Serventias Judiciais 
 Serventias Extrajudiciais 
 Matéria de Pessoal 
 Pareceres e Decisões Administrativas 
 Grupo Emergencial de Auxílio Programado - GEAP 
 Grupo Regional Especial de Apoio Cartório - GREAC 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0067073-57.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Antonio José Ferreira Carvalho  
 

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

 

Boletim SEDIF no 12                     Divulgado em 22/01/2019 
 
NOTÍCIAS STF 

 Ministro remete à Justiça Federal ação popular contra candidatura de Renan Calheiros à 
Presidência do Senado 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Cabe à Justiça castrense julgar crime de militar contra patrimônio militar anterior à Lei 13.491 

 STJ mantém secretário municipal de Fazenda de São Miguel de Guaporé (RO) suspenso do 
exercício da função 

 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Legislação Ambiental Municipal 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0016316-69.2017.8.19.0008 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  

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

 

Boletim SEDIF no 11                     Divulgado em 21/01/2019 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Georreferenciamento-de-imóvel-rural-só-é-obrigatório-em-caso-de-alteração-de-registro-imobiliário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Georreferenciamento-de-imóvel-rural-só-é-obrigatório-em-caso-de-alteração-de-registro-imobiliário
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acusado-de-liderar-quadrilha-de-tráfico-na-Região-dos-Lagos-(RJ)-vai-continuar-na-prisão
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88334-por-pressão-do-crime-organizado-processos-de-júri-popular-mudam-de-comarca
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045D6CAE8FA4DF4E0227D1E636E4027EA7C5093A4D0B59
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-12-2019.pdf
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Cabe-à-Justiça-castrense-julgar-crime-de-militar-contra-patrimônio-militar-anterior-à-Lei-13.491
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-mantém-secretário-municipal-de-Fazenda-de-São-Miguel-de-Guaporé-(RO)-suspenso-do-exercício-da-função
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-mantém-secretário-municipal-de-Fazenda-de-São-Miguel-de-Guaporé-(RO)-suspenso-do-exercício-da-função
http://conhecimento.tjrj.jus.br/documents/10136/1344808/prefeituras.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004316199819047D2ABBBB6A723FBFB412DC509351D3231
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-11-2019.pdf


 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Negado pedido para corte no ponto de servidores grevistas de Natal - RN 

 Terceiro interessado também pode propor ação de levantamento de curatela 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 sentenças selecionadas 
 0010380-25.2015.8.19.0011 
 0024879-87.2017.8.19.0061 
 0007666-18.2013.8.19.0026 
 0003410-08.2014.8.19.0055 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0203413-39.2017.8.19.0001 - Rel. Des. Luiz Roberto Ayoub  
 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 871, de 18/01/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 10                     Divulgado em 18/01/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Desembargador esclarece dúvidas na nova legislação sobre contrato imobiliário 

 Justiça condena chefe de tráfico por comandar, por celular, tortura de adolescente 
 
NOTÍCIAS STF 

 Partido questiona no STF decreto sobre posse de armas 

 Fux defere medida cautelar até que o relator analise a Reclamação do senador Flávio 
Bolsonaro 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Acusado de participar da “Chacina do Uber” permanecerá em prisão preventiva 

 Interesse do menor não pode ser invocado para justificar adoção irregular sem consentimento 
dos pais 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Audiência de custódia: com 19 mil, Rio triplica atendimento em 2018 

 Campanha de incentivo à adoção tardia vence o Prêmio Innovare 

 CNJ soma esforço com União Europeia para enfrentar violência contra a mulher 

 CNJ abre procedimento para apurar manifestação de desembargadora do TJRJ 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-para-corte-no-ponto-de-servidores-grevistas-de-Natal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Terceiro-interessado-também-pode-propor-ação-de-levantamento-de-curatela
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FPortalConhecimento%2Fconsulta%2F%23!%2FPesquisaSentenca&data=02%7C01%7C%7Cf8c8d98dea344b2bd0ee08d67fd28874%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636836939532783142&sdata=R8kcJ9Hxx2HTDg6qgWgZIyYJPoVIh43UQqqRdGKFdP0%3D
https://www3.tjrj.jus.br/segweb/faces/login.jsp?indGet=true&SIGLASISTEMA=PORTALCONHECIME
https://www3.tjrj.jus.br/segweb/faces/login.jsp?indGet=true&SIGLASISTEMA=PORTALCONHECIME
https://www3.tjrj.jus.br/segweb/faces/login.jsp?indGet=true&SIGLASISTEMA=PORTALCONHECIME
https://www3.tjrj.jus.br/segweb/faces/login.jsp?indGet=true&SIGLASISTEMA=PORTALCONHECIME
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004BEA5A20E2536798E2533B156B10C73D3C5093A44104C
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv871.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-10-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6123875
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6123630
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=401108
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=401084
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=401084
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acusado-de-participar-da-%E2%80%9CChacina-do-Uber%E2%80%9D-permanecerá-em-prisão-preventiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Interesse-do-menor-não-pode-ser-invocado-para-justificar-adoção-irregular-sem-consentimento-dos-pais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Interesse-do-menor-não-pode-ser-invocado-para-justificar-adoção-irregular-sem-consentimento-dos-pais
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88314-audiência-de-custódia-com-19-mil-rio-triplica-atendimento-em-2018
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88315-campanha-de-incentivo-à-adoção-tardia-do-tjsp-vence-o-prêmio-innovare
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88317-cnj-soma-esforço-com-união-européia-para-enfrentar-violência-contra-a-mulher
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88318-cnj-abre-procedimento-para-apurar-manifestação-de-desembargadora-do-tjrj


 

 Correlação dos Verbetes Sumulares 
 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0072250-02.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro  
 

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

 

Boletim SEDIF no 9                     Divulgado em 17/01/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Desembargador indica cuidados para o consumidor aproveitar o verão 

 Juiz destaca importância de depoimento especial de crianças vítimas de violência 
 
NOTÍCIAS STJ 

 STJ nega liberdade provisória a homem cuja acusação usou provas obtidas do WhatsApp 

 Negada liminar a policial acusado de homicídio motivado por briga entre famílias em Floresta 
(PE) 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 CNJ realiza primeira sessão plenária do ano em 5 de fevereiro 
 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Informativo de Suspensão de Prazos e de Expediente Forense. 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0051635-87.2015.8.19.0002 - Rel. designado Des. Fernando Cerqueira Chagas  

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

 

Boletim SEDIF no 8                     Divulgado em 16/01/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça do Rio atinge a marca de quase 20 mil audiências de custódia 
 
NOTÍCIAS STJ 

 STJ indefere pedido de transferência de Delúbio Soares para presídio de Goiás ou do DF 

 STJ nega revogação de prisão temporária a investigado na Operação Pityocampa 

 Banco não responde por dano a terceiro que recebe cheque sem fundos de seu correntista 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Ministro Aloysio Corrêa da Veiga assume Corregedoria do CNJ interinamente 
 

http://conhecimento.tjrj.jus.br/sumulas/súmulas-do-tjrj-e-tribunais-superiores
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004795294D34AFB026C2A4A83EA3D9F94FDC5094414073D
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-09-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6123165
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6122918
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-nega-liberdade-provisória-a-homem-cuja-acusação-usou-provas-obtidas-do-WhatsApp
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-liminar-a-policial-acusado-de-homicídio-motivado-por-briga-entre-famílias-em-Floresta-(PE)
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negada-liminar-a-policial-acusado-de-homicídio-motivado-por-briga-entre-famílias-em-Floresta-(PE)
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88311-cnj-realiza-primeira-sessão-plenária-do-ano-em-5-de-fevereiro
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/informativo-de-suspensao-de-prazos-e-de-expediente-forense
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/6110637/boletim-sedif-n-09-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-08-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6119195
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/STJ-indefere-pedido-de-transferência-de-Delúbio-Soares-para-presídio-de-Goiás-ou-do-DF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-nega-revogação-de-prisão-temporária-a-investigado-na-Operação-Pityocampa
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Banco-não-responde-por-dano-a-terceiro-que-recebe-cheque-sem-fundos-de-seu-correntista
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88312-ministro-aloysio-correa-da-veiga-assume-corregedoria-do-cnj-interinamente


 

PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Inconstitucionalidades Indicadas 
 0026836-15.2017.8.19.0000 - Des. Carlos Santos de Oliveira 
 0026894-82.1998.8.19.0000 (1998.007.00047) - Des. Dilson Navarro 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0321501-80.2010.8.19.0001 - Rel. Des. Adriano Celso Guimarães  
 
LEGISLAÇÃO 

 Decreto Federal nº 9.685, de 15/01/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 7                     Divulgado em 15/01/2019 
 
COMUNICADO 

 Portal do Conhecimento  
 http://conhecimento.tjrj.jus.br/.  

 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Estado é condenado a indenizar duas famílias por desapropriação na Serra da Tiririca 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Capitão da PM acusado de matar adolescente e ferir outro por vingança continua em 
preventiva 

 Seguro habitacional cobre vícios ocultos mesmo após quitação do contrato 

 Estado de saúde justifica concessão de prisão domiciliar para deputado Chiquinho da 
Mangueira 

 
PORTAL DO CONHECIMENTO 

 Ementários de Jurisprudência do PJERJ, : 81.875 acessos em 2018 
 

JULGADOS INDICADOS 

 0011138-32.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Estadual nº 8287, de 14/01/2019  

 Lei Estadual nº 8289, de 14/01/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 6                     Divulgado em 14/01/2019 
 

http://conhecimento.tjrj.jus.br/jurisprudencia/inconstitucionalidades-indicadas
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000488BB8E4338354F2B1F2516419C7419D2C509420D3611
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000488BB8E4338354F2B1F2516419C7419D2C509420D3611
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9685.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-07-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento
http://conhecimento.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6118215
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Capitão-da-PM-acusado-de-matar-adolescente-e-ferir-outro-por-vingança-continua-em-preventiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Capitão-da-PM-acusado-de-matar-adolescente-e-ferir-outro-por-vingança-continua-em-preventiva
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seguro-habitacional-cobre-vícios-ocultos-mesmo-após-quitação-do-contrato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estado-de-saúde-justifica-concessão-de-prisão-domiciliar-para-deputado-Chiquinho-da-Mangueira
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Estado-de-saúde-justifica-concessão-de-prisão-domiciliar-para-deputado-Chiquinho-da-Mangueira
http://conhecimento.tjrj.jus.br/web/portal-conhecimento/ementario
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000484E1B2B099AF76477D08C0717511625AC5093833525A
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/5aca7016eb7929d383258383005c6e4f
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/c74470a0d2ecc31603258377005c7622
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-06-2019.pdf


 

NOTÍCIAS TJRJ 

 No Juizado Especial de Copacabana quase 30% das ações envolve idosos 

 Notícia falsa sobre Plantão Judiciário está circulando nas redes sociais 
 

NOTÍCIAS STF 

 Liminar restabelece efeitos de decreto presidencial sobre exploração de petróleo e venda de 
ativos da Petrobras 

 
NOTÍCIAS STJ 

 Negado pedido de liberdade a policial acusado de lucrar com transporte irregular de 
passageiros no DF 

 Falta de comprovação de boa-fé impede reconhecimento de união estável com homem 
casado não separado de fato 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Defensores públicos asseguram direitos à população de rua 

 Corregedor do CNJ não reconhece violação ao Provimento 71 em tuíte de juiz 
 
BANCO DO CONHECIMENTO 

 Sentenças selecionadas, 
 0301574-60.2012.8.19.0001  
 0308924-26.2017.8.19.0001  

 
JULGADOS INDICADOS 

 0067495-66.2017.8.19.0000 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  

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

 

Boletim SEDIF no 5                     Divulgado em 11/01/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Decisão bloqueia bens de ex-governadores Cabral e Pezão, além de parlamentares da Alerj 
 
NOTÍCIAS STJ 

 STJ mantém prisão preventiva de suspeito investigado por roubo a lotérica 

 Vereador de Londrina (PR) investigado por suspeita de propina continuará a usar tornozeleira 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Crimes ambientais: projeto prevê recuperação de áreas degradadas 
 
BANCO DO CONHECIMENTO 

 Banco do Conhecimento do PJERJ: -  4.454.087 acessos à página em 2018 
 
JULGADOS INDICADOS 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6115475
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6112036
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=400736
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=400736
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-a-policial-acusado-de-lucrar-com-transporte-irregular-de-passageiros-no-DF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-a-policial-acusado-de-lucrar-com-transporte-irregular-de-passageiros-no-DF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-comprovação-de-boa–fé-impede-reconhecimento-de-união-estável-com-homem-casado-não-separado-de-fato
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Falta-de-comprovação-de-boa–fé-impede-reconhecimento-de-união-estável-com-homem-casado-não-separado-de-fato
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88292-defensores-públicos-asseguram-direitos-à-população-de-rua
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88293-corregedor-do-cnj-não-reconhece-violação-ao-provimento-71-em-tuíte-de-juiz
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww4.tjrj.jus.br%2FPortalConhecimento%2Fconsulta%2F%23!%2FPesquisaSentenca&data=02%7C01%7C%7C75b82c6ff2634260b13f08d67a5b1625%7Cce4e1164986f413285d11e3c17cf7d6e%7C0%7C0%7C636830928952623035&sdata=9QpR4Q6b1F%2BJmZ1IMDLlxDzRBs%2FaWC6cu9iRGK%2FLWJE%3D&reserved=0
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=0301574-60.2012.8.19.0001
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaProc.do?numProcesso=0308924-26.2017.8.19.0001
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004FFB631A0F44F8C8E7C3291EDF26615C2C50935364A47
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-05-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6109444
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-mantém-prisão-preventiva-de-suspeito-investigado-por-roubo-a-lotérica
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Vereador-de-Londrina-(PR)-investigado-por-suspeita-de-propina-continuará-a-usar-tornozeleira
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88288-crimes-ambientais:-projeto-prevê-recuperação-de-áreas-degradadas


 

 0017976-97.2014.8.19.0204 - Rel. Des. Adriano Celso Guimarães  
 
LEGISLAÇÃO 

 Lei Federal nº 13.806, de 10/01/2019  

 Lei Federal nº 13.805, de 10/01/2019  

 Lei Federal nº 13.804, de 10/01/2019. - Mensagem de veto 

 Lei Federal nº 13.803, de 10/01/2019  

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

 

Boletim SEDIF no 4                     Divulgado em 10/01/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 TJRJ começa a pagar precatórios do Estado do Rio referentes a 2017 

 Justiça determina execução de obras de acessibilidade em estação da SuperVia 

 Liminar suspende interdição de cemitérios de Duque de Caxias 

 Clarissa Garotinho é condenada a pagar indenização por danos morais 

 Bens do ex-governador Luis Fernando Pezão são bloqueados em decisão liminar 
 
NOTÍCIAS STF 

 Liminar mantém votação secreta para cargos da Mesa Diretora do Senado 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Negado pedido de liberdade a empresário preso por suposta participação em fraudes na Bahia 

 Seguradora não pode recusar contratação por pessoa com restrição de crédito disposta a 
pagar à vista 

 
NOTÍCIAS CNJ 

 Inserção de detentos no mercado de trabalho é destaque no Link CNJ 

 Grupo de trabalho vai simplificar e atualizar cadastros nacionais do CNJ 
 
BANCO DO CONHECIMENTO 

 Ementário de Jurisprudência - edições especiais. 
 Erro Médico 

 
JULGADOS INDICADOS 

 0071932-19.2018.8.19.0000 - Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro  
 

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

 

Boletim SEDIF no 3                     Divulgado em 09/01/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-05-2019.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13806.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13805.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13804.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-21.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13803.htm
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-04-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6108908
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6105825
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6105311
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6105839
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6106573
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=400534
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Negado-pedido-de-liberdade-a-empresário-preso-por-suposta-participação-em-fraudes-na-Bahia
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seguradora-não-pode-recusar-contratação-por-pessoa-com-restrição-de-crédito-disposta-a-pagar-à-vista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Seguradora-não-pode-recusar-contratação-por-pessoa-com-restrição-de-crédito-disposta-a-pagar-à-vista
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88281-insercao-de-detentos-no-mercado-de-trabalho-e-destaque-no-link-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88283-grupo-de-trabalho-vai-simplificar-e-atualizar-cadastros-do-cnj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/ementarios-de-jurisprudencia-edicoes-especias
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18199/erro-medico.pdf
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004DA4C0F8C24B4033A5D74363C4A914412C50940035C13
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-03-2019.pdf


 

 Justiça decreta prisão preventiva de acusado da morte da motorista de Uber 

 Homem que tentou assaltar lutadora de MMA tem prisão preventiva decretada 
 
 
NOTÍCIAS STF 

 Rejeitada ação direta de inconstitucionalidade proposta por entidade de caráter regional 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Acusado de mandar matar o sogro para ter acesso a herança não consegue liminar 

 CEF pode cobrar taxa de administração e de risco de crédito nos contratos do SFH 
 
BANCO DO CONHECIMENTO 

 Correlação dos Verbetes Sumulares 
 
JULGADOS INDICADOS 

 0067015-54.2018.8.19.0000 - Relª. Desª. Marcia Perrini Bodart  
 

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

 

Boletim SEDIF no 2                     Divulgado em 08/01/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Violência contra a mulher: mais processos, mais atendimentos 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Mantida prisão de homem acusado de comércio clandestino de gado no Acre 

 Credor fiduciário é responsável por despesa com estadia do veículo alienado em pátio privado 

 Homem que aplicava golpe do falso padre para furtar pertences de idosos vai continuar preso 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Presídio Federal de Mossoró prepara adesão ao controle digital de penas 
 
BANCO DO CONHECIMENTO 

 Coletânea dos Atos Oficiais. 
 Estrutura e Funcionamento 
 Fiscalização e Disciplina 
 Serventias Judiciais 
 Serventias Extrajudiciais 
 Matéria de Pessoal 
 Pareceres e Decisões Administrativas 
 Grupo Emergencial de Auxílio Programado - GEAP 
 Grupo Regional Especial de Apoio Cartório - GREAC 

 
JULGADOS INDICADOS 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6103614
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6101867
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=400386
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Acusado-de-mandar-matar-o-sogro-para-ter-acesso-a-herança-não-consegue-liminar
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/CEF-pode-cobrar-taxa-de-administração-e-de-risco-de-crédito-nos-contratos-do-SFH
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/correlacao-verbetes
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004A80C51E1632604BFE5D6BEB4C3E46D77C5093A333111
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-02-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6065325
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Mantida-prisão-de-homem-acusado-de-comércio-clandestino-de-gado-no-Acre
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Credor-fiduciário-é-responsável-por-despesa-com-estadia-do-veículo-alienado-em-pátio-privado
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Homem-que-aplicava-golpe-do-falso-padre-para-furtar-pertences-de-idosos-vai-continuar-preso
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88265-presidio-federal-de-mossoro-prepara-adesao-ao-controle-digital-de-penas
https://portaltj.tjrj.jus.br/documents/10136/18187/coletanea-atos-oficiais.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/atos-oficiais-pjerj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/atos-oficiais-pjerj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/atos-oficiais-pjerj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/atos-oficiais-pjerj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/atos-oficiais-pjerj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/atos-oficiais-pjerj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/atos-oficiais-pjerj
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/banco-conhecimento/atos-oficiais-pjerj


 

 0009549-85.2012.8.19.0203 - Rel. Des. Gilberto Campista Guarino  

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

 

Boletim SEDIF no 1                     Divulgado em 07/01/2019 
 
NOTÍCIAS TJRJ 

 Justiça decreta prisão preventiva de filho de Fernandinho Beira-Mar 

 Mantida decisão de que Polícia Civil deve ouvir Fábio Felippe 

 TJRJ assina convênio com Estado para reforma e uso de prédio da antiga estação da 
Leopoldina 

 Justiça restabelece cobrança de pedágio da Linha Amarela 

 Rio terá de regularizar pagamento a abrigos de crianças e adolescentes 

 Governo federal sanciona lei que substitui prisão de gestantes e mães de pessoas com 
deficiência 

 
NOTÍCIAS STF 

 Mantidas medidas cautelares alternativas impostas a bispo acusado de desvios na Diocese 
de Formosa (GO) 

 Negado HC a ex-bispos da Igreja Renascer condenados por lavagem de dinheiro 

 Ministro-presidente aplica jurisprudência e determina em HC a revisão de regime inicial para 
cumprimento da pena por tráfico de drogas 

 Ministra rejeita HC impetrado pela defesa de Jorge Picciani 

 Julgada incabível ADI sobre presos em penitenciárias de segurança máxima 
 
NOTÍCIAS STJ 

 Banco pode cobrar por manutenção de título vencido desde que pessoa jurídica tenha 
solicitado o serviço 

 Ex-agente acusado de receber propina para não fiscalizar menores em eventos continua 
preso 

 Metrô paulista não terá de indenizar passageira molestada em vagão 

 STJ suspende liminar e Grupo Oi pode retomar atividades e participar de licitações sem 
apresentar negativas fiscais 

 Aumento justificado do capital social da controlada por decisão da controladora não configura 
abuso, mesmo com diluição da participação minoritária 

 Entidade de previdência privada não pode descontar do pecúlio saldo de empréstimo 
contraído por participante que faleceu 

 Justiça federal é competente para julgar uso de documento falso apresentado à justiça 
estadual investida de delegação federal 

 Proprietário atual só responde por dívida condominial antiga se posterior ao registro do 
condomínio 

 Ações individuais deverão ficar suspensas até o trânsito em julgado de ações coletivas sobre 
exposição à contaminação ambiental 

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004267CEA807509DDF04477164A1CBC91D2C509351D381A
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-01-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6085158
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6081546
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6080411
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6080411
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6077025
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/6076381
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/6072848
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/10136/6072848
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-01-2019.pdf
http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/4788091/boletim-sedif-n-01-2019.pdf
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=399789
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=399565
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=399565
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=399300
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=399235
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Banco-pode-cobrar-por-manutenção-de-título-vencido-desde-que-pessoa-jurídica-tenha-solicitado-o-serviço
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Banco-pode-cobrar-por-manutenção-de-título-vencido-desde-que-pessoa-jurídica-tenha-solicitado-o-serviço
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ex–agente-acusado-de-receber-propina-para-não-fiscalizar-menores-em-eventos-continua-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ex–agente-acusado-de-receber-propina-para-não-fiscalizar-menores-em-eventos-continua-preso
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Metrô-paulista-não-terá-de-indenizar-passageira-molestada-em-vagão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-suspende-liminar-e-Grupo-Oi-pode-retomar-atividades-e-participar-de-licitações-sem-apresentar-negativas-fiscais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/STJ-suspende-liminar-e-Grupo-Oi-pode-retomar-atividades-e-participar-de-licitações-sem-apresentar-negativas-fiscais
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aumento-justificado-do-capital-social-da-controlada-por-decisão-da-controladora-não-configura-abuso,-mesmo-com-diluição-da-participação-minoritária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Aumento-justificado-do-capital-social-da-controlada-por-decisão-da-controladora-não-configura-abuso,-mesmo-com-diluição-da-participação-minoritária
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Entidade-de-previdência-privada-não-pode-descontar-do-pecúlio-saldo-de-empréstimo-contraído-por-participante-que-faleceu
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Entidade-de-previdência-privada-não-pode-descontar-do-pecúlio-saldo-de-empréstimo-contraído-por-participante-que-faleceu
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-federal-é-competente-para-julgar-uso-de-documento-falso-apresentado-à-justiça-estadual-investida-de-delegação-federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Justiça-federal-é-competente-para-julgar-uso-de-documento-falso-apresentado-à-justiça-estadual-investida-de-delegação-federal
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proprietário-atual-só-responde-por-dívida-condominial-antiga-se-posterior-ao-registro-do-condomínio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Proprietário-atual-só-responde-por-dívida-condominial-antiga-se-posterior-ao-registro-do-condomínio
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ações-individuais-deverão-ficar-suspensas-até-o-trânsito-em-julgado-de-ações-coletivas-sobre-exposição-à-contaminação-ambiental
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ações-individuais-deverão-ficar-suspensas-até-o-trânsito-em-julgado-de-ações-coletivas-sobre-exposição-à-contaminação-ambiental


 

 Fornecedor aparente deve responder por defeito em notebook fabricado pela Toshiba 
International 

 Ação rescisória não pode alterar sanções fixadas em condenação por improbidade 

 Prefeito de Niterói e empresário envolvidos na Operação Alameda continuarão presos 

 Em atenção ao interesse do menor, é possível suprimir direito de visita do avô 

 Atores devem indenizar família de dramaturgo por turnê na Europa sem autorização 

 Embriaguez do condutor não afasta dever da seguradora de indenizar terceiro vítima de 
acidente 

 Responsável pela morte de jovem em túnel no Rio deve cumprir pena de prisão 

 Presidente do STJ suspende liminar que obrigava Correios a atuar em áreas de risco na 
capital paulista 

 Corte Especial reafirma possibilidade de cumulação de honorários nos embargos e na própria 
execução 

 Tutela inibitória pode ser usada para impedir que ex-empregado acesse dados da empresa 
 
NOTÍCIAS CNJ 

 Corregedor proíbe participação de juízes em conselhos fora do Judiciário 

 Definidos os vencedores do IX Prêmio Conciliar é Legal 

 Corregedoria publica recomendação sobre pagamento de auxílios por tribunais 

 Corregedor decide: aumento de cargos nos TJs deve ser submetido ao CNJ 

 BacenJud amplia bloqueio de valores para quitar dívidas 

 Maria da Penha: Justiça do Rio tem recorde de casos e atendimentos 
 
BANCO DO CONHECIMENTO 

 Acórdãos Selecionados por Desembargador. 
 Gilberto Campista Guarino - Atualização de página 

o 0009549-85.2012.8.19.0203(2015.001.83693)  
o 0016316-69.2017.8.19.0008(2018.001.59721)  
o 0039686-67.2018.8.19.0000(2018.002.52567)  
o 0004791-36.2017.8.19.0026(2018.001.79324)  
o 0091264-15.2008.8.19.0002(2017.001.41326)  

 
JULGADOS INDICADOS 

 0001352-39.2016.8.19.0030 - Relª. Desª. Suely Lopes Magalhães  
 
LEGISLAÇÃO 

 Medida Provisória nº 869, de 27/12/2018  

 Lei Federal nº 13.798, de 03/01/2019  

 Lei Federal nº 13.796, de 03/01/2019  

 Lei Federal nº 13.793, de 03/01/2019  

 Lei Federal nº 13.792, de 03/01/2019  

 Lei Federal nº 13.787, de 27/12/2018  

 Lei Federal nº 13.786, de 27/12/2018  

 Lei Federal nº 13.785, de 27/12/2018  

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fornecedor-aparente-deve-responder-por-defeito-em-notebook-fabricado-pela-Toshiba-International
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Fornecedor-aparente-deve-responder-por-defeito-em-notebook-fabricado-pela-Toshiba-International
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Ação-rescisória-não-pode-alterar-sanções-fixadas-em-condenação-por-improbidade
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Prefeito-de-Niterói-e-empresário-envolvidos-na-Operação-Alameda-continuarão-presos
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Em-atenção-ao-interesse-do-menor,-é-possível-suprimir-direito-de-visita-do-avô
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Atores-devem-indenizar-família-de-dramaturgo-por-turnê-na-Europa-sem-autorização
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Embriaguez-do-condutor-não-afasta-dever-da-seguradora-de-indenizar-terceiro-vítima-de-acidente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Embriaguez-do-condutor-não-afasta-dever-da-seguradora-de-indenizar-terceiro-vítima-de-acidente
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Responsável-pela-morte-de-jovem-em-túnel-no-Rio-deve-cumprir-pena-de-prisão
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-do-STJ-suspende-liminar-que-obrigava-Correios-a-atuar-em-áreas-de-risco-na-capital-paulista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Presidente-do-STJ-suspende-liminar-que-obrigava-Correios-a-atuar-em-áreas-de-risco-na-capital-paulista
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-reafirma-possibilidade-de-cumulação-de-honorários-nos-embargos-e-na-própria-execução
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Corte-Especial-reafirma-possibilidade-de-cumulação-de-honorários-nos-embargos-e-na-própria-execução
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunicação/noticias/Notícias/Tutela-inibitória-pode-ser-usada-para-impedir-que-ex–empregado-acesse-dados-da-empresa
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88259-corregedor-proibe-participacao-de-juizes-em-conselhos-fora-do-judiciario
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88238-definidos-os-vencedores-do-ix-premio-conciliar-e-legal
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88239-corregedoria-publica-recomendacao-sobre-pagamento-de-auxilios-por-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88246-corregedor-decide-aumento-de-cargos-nos-tjs-deve-ser-submetido-ao-cnj
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88247-bacenjud-amplia-bloqueio-de-valores-para-quitar-dividas
http://www.cnj.jus.br/noticias/judiciario/88256-maria-da-penha-justiça-fluminense-tem-recorde-de-casos-e-atendimento
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-gilberto-campista-guarino
https://portaltj.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/curriculo-desembargador/des-gilberto-campista-guarino
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=000421824880C15A50C9B756818776881214ACC5093A3563
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