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NOTÍCIAS

 

DIREITO ADMINISTRATIVO

Nomeação de candidato fora das vagas do edital pode ser justificada por necessidade da 

administração

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI285321,101048-

Nomeacao+de+candidato+fora+das+vagas+do+edital+pode+ser+justificada

Ação de reintegração em cargo público por ex-preso político é imprescritível     

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not

%C3%ADcias/A%C3%A7%C3%A3o-de-reintegra%C3%A7%C3%A3o-em-cargo-p

%C3%BAblico-por-ex%E2%80%93preso-pol%C3%ADtico-%C3%A9-imprescrit

%C3%ADvel

Proibição de parentes de agentes públicos contratarem com município é tema de 

repercussão geral

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386492
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STJ divulga tese sobre antecipação de tutela para posse em cargo público

https://www.conjur.com.br/2018-ago-14/stj-divulga-tese-antecipacao-tutela-posse-

candidato

DECISÃO: Auxílio-transporte é devido aos custeios das despesas realizadas por servidor 

independente da utilização de veículo próprio

https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-social/imprensa/noticias/decisao-auxilio-

transporte-e-devido-aos-custeios-das-despesas-realizadas-por-servidor-independente-da-

utilizacao-de-veiculo-proprio.htm

DECISÃO: É permitida a aplicação da teoria do fato consumado em situações 

consolidadas no tempo

https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/comunicacao-social/imprensa/noticias/decisao-e-

permitida-a-aplicacao-da-teoria-do-fato-consumado-em-situacoes-consolidadas-no-

tempo.htm

STJ garante nomeação de candidato recusada devido à responsabilidade fiscal

https://www.conjur.com.br/2018-ago-27/stj-garante-nomeacao-recusada-devido-

responsabilidade-fiscal

DIREITO CONSTITUCIONAL

STF: São imprescritíveis ações de ressarcimento por ato doloso de improbidade

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI285289,91041-

STF+Sao+imprescritiveis+acoes+de+ressarcimento+por+ato+doloso+de

STF: MP pode ajuizar ACP para obrigar o Estado a fornecer medicamento

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI285668,41046-

STF+MP+pode+ajuizar+ACP+para+obrigar+o+Estado+a+fornecer+medicamentos

Ministro Celso de Mello divulga acórdão de julgamento que impede réus na 

substituição da Presidência da República

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388059

DIREITO ELEITORAL 

MPE impugna pedido de registro de candidatura de Lula
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https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI285697,31047-

MPE+impugna+pedido+de+registro+de+candidatura+de+Lula

Edson Fachin toma posse como ministro efetivo do TSE

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Agosto/edson-fachin-toma-posse-como-

ministro-efetivo-do-tse

Parlamentares recorrem de ADI sobre cautelares contra políticos

https://www.conjur.com.br/2018-ago-16/juiz-proibe-pedro-taques-promover-programa-

social-campanha

Ministra Rosa confirma Barroso como relator do registro da candidatura de Lula

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI285783,11049-

Ministra+Rosa+confirma+Barroso+como+relator+do+registro+da

MPF identifica 1.077 registros de candidaturas com irregularidades

https://www.conjur.com.br/2018-ago-24/mpf-identifica-1077-registros-candidaturas-

irregularidades

TRE/GO recebe 1122 requerimentos de registro de candidatura

http://www.tre-go.jus.br/imprensa/noticias-tre-go/2018/Agosto/tre-go-recebe-1122-

requerimentos-de-registro-de-candidatura

Por maioria, TSE nega candidatura de Lula com base na Lei da Ficha Limpa

https://www.conjur.com.br/2018-set-01/lula-candidatura-negada-tse-sessao-horas

DIREITO HUMANOS

Comitê de Direitos Humanos ONU defende direito de Lula de concorrer à Presidência

https://www.conjur.com.br/2018-ago-17/comite-onu-defende-direito-lula-concorrer-

presidencia

DIREITO PENAL

Policial que agride para obter informação comete tortura, define STJ

https://www.conjur.com.br/2018-ago-26/policial-agride-obter-informacao-comete-tortura-

define-stj

STJ considera crime de apropriação indébita não pagar valores declarados de ICMS
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https://www.conjur.com.br/2018-ago-25/stj-considera-crime-nao-pagar-valores-declarados-

icms

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

PGE-GO consegue desbloqueio de conta de convênios da Secretaria da Mulher

http://www.rotajuridica.com.br/pge-consegue-desbloqueio-de-conta-de-convenios-da-

secretaria-da-mulher/

Para AGU, juízes não devem julgar casos em que escritórios de familiares atuem

https://www.conjur.com.br/2018-ago-27/agu-juiz-nao-julgar-banca-familiar-atue

STF valida encontro fortuito de provas contra autoridade com foro

https://www.conjur.com.br/2018-ago-27/stf-valida-encontro-fortuito-provas-autoridade-foro

DIREITO PROCESSUAL PENAL

STJ garante a réu direito de apresentar razões recursais em segundo grau

https://www.conjur.com.br/2018-ago-13/stj-garante-direito-apresentar-razoes-recursais-

segundo-grau

DIREITO TRABALHISTA 

STF decide que é lícita a terceirização em todas as atividades empresariais

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=388429

DIREITO TRIBUTÁRIO

Seguro garantia não suspende cobrança de multa do Procon

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI285720,31047-

Seguro+garantia+nao+suspende+cobranca+de+multa+do+Procon

OUTROS

STJ reduz número de processos em tramitação após criação de força-tarefa

https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI285442,41046-

STJ+reduz+numero+de+processos+em+tramitacao+apos+criacao+de
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Ministro convoca audiência entre União e estados sobre acesso a sistemas de controle do

FPE

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=386671

STJ divulga tese sobre antecipação de tutela para posse em cargo público

https://www.conjur.com.br/2018-ago-14/stj-divulga-tese-antecipacao-tutela-posse-

candidato

STJ lança vídeo para explicar tramitação processual na corte 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not

%C3%ADcias/STJ-lan%C3%A7a-v%C3%ADdeo-para-explicar-tramita

%C3%A7%C3%A3o-processual-na-corte

STJ divulga entendimentos sobre honorários recursais e ação rescisória

https://www.conjur.com.br/2018-ago-20/stj-divulga-teses-honorarios-recursais-acao-

rescisoria

Lei dos Recursos Repetitivos completa dez anos com quase 800 acórdãos

https://www.conjur.com.br/2018-ago-20/lei-recursos-repetitivos-faz-dez-anos-800-

acordaos

Mudar jurisprudência em função do réu é coisa de país de compadrio, diz Barroso

https://www.conjur.com.br/2018-ago-24/mudar-jurisprudencia-reu-coisa-pais-compadrio-

barroso

Ministro do STJ defende a criação de uma lei de Habeas Corpus

https://www.conjur.com.br/2018-ago-25/ministro-stj-defende-criacao-lei-habeas-corpus
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