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NOTÍCIAS

 

DIREITO ADMINISTRATIVO

PAD pode ser instaurado sem sindicância em caso de confissão ou autoria evidente

https://www.conjur.com.br/2018-jul-09/pad-nao-exige-sindicancia-confissao-ou-autoria-

evidente

Servidor não pode ser demitido após cinco anos de processo administrativo, diz TJ-SC

https://www.conjur.com.br/2018-jul-13/demissao-anos-processo-administrativo-irregular-tj

Decreto que atualiza valores dos tipos de licitação entra em vigor nesta quarta (18/7)

https://www.conjur.com.br/2018-jul-16/novos-valores-licitacao-entram-vigor-nesta-quarta-

feira

DIREITO CIVIL
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DECISÃO: Negado pedido de indenização a autor que não comprovou direito real sobre 

terrenos

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

pedido-de-indenizacao-a-autor-que-nao-comprovou-direito-real-sobre-terrenos.htm

DECISÃO: Indevido pedido de indenização a dono de loteamento não expropriado nas 

obras de duplicação da BR 040

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

pedido-de-indenizacao-a-dono-de-loteamento-nao-expropriado-nas-obras-de-duplicacao-

da-br-040.htm

TRF-1 extingue execução fiscal por prescrição de cobrança de crédito rural

https://www.conjur.com.br/2018-jul-05/trf-extingueexecucao-fiscal-prescricao-cobranca

Responder a ação penal, por si só, não dá direito a indenização

https://www.conjur.com.br/2018-jul-27/responder-acao-penal-si-nao-direito-indenizacao

Homem que recebeu descarga elétrica ao esbarrar em fio desencapado será indenizado 

pela Celg

http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/noticias/161-destaque1/18297-homem-

que-recebeu-descarga-eletrica-ao-esbarrar-em-fio-desencapado-sera-indenizado-pela-

celg

DIREITO CONSTITUCIONAL

Moraes autoriza porte de arma para guardas municipais de cidades pequenas

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI282887,31047-

Moraes+autoriza+porte+de+arma+para+guardas+municipais+de+cidades
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STF julgará impedimento de juiz quando parte é defendida por banca de parente

https://www.conjur.com.br/2018-jul-02/stf-julgara-impedimento-juiz-envolver-banca-parente

Ação pede que STF afirme direito de transexuais e travestis de cumprir pena em presídio 

feminino

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383132

CCJ da Câmara aprova PL que proíbe decisões monocráticas em ações de 

constitucionalidade e ADPFs

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283079,61044-

CCJ+da+Camara+aprova+PL+que+proibe+decisoes+monocraticas+em+acoes+de

Gebran nega liminar a Lula após receber autos por ordem do presidente do TRF-4

https://www.conjur.com.br/2018-jul-09/liminar-volta-gebran-nega-liberdade-ex-presidente-

lula

STJ: Ministra Laurita afirma incompetência de plantonista no caso de Lula

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

%C3%ADcias/STJ-nega-HC-para-Lula-e-afirma-incompet%C3%AAncia-de-

desembargador-plantonista-para-decidir-quest%C3%A3o
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PECs podem tramitar durante intervenção, mas não podem ser aprovadas, diz Toffoli

https://www.conjur.com.br/2018-jul-04/pecs-podem-tramitar-durante-intervencao-federal-

decide-toffoli

Ministro rejeita trâmite de ADPF contra normas urbanísticas de Recife (PE)

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383446

Estado não pode estabelecer o que jornalistas podem ou não dizer, afirma Fux

https://www.conjur.com.br/2018-jul-10/estado-nao-estabelecer-jornalistas-podem-dizer-fux

Cármen Lúcia manda restabelecer pensões para filhas de servidores federais

https://www.conjur.com.br/2018-jul-11/carmen-lucia-manda-restabelecer-pensoes-filhas-

servidores

STF suspende resolução da ANS sobre franquia e coparticipação em planos de saúde

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283797,31047-

STF+suspende+resolucao+da+ANS+sobre+franquia+e+coparticipacao+em

Celso julga prejudicado mais um pedido de HC a Lula apresentado por terceiro

https://www.conjur.com.br/2018-jul-20/celso-mello-julga-prejudicado-pedido-hc-lula

Governo do Pará questiona lei que altera recolhimento de custas na Justiça estadual

https://www.conjur.com.br/2018-jul-27/pa-questiona-lei-altera-recolhimento-custas-justica-

estadual

Suspensa decisão que determinava pagamento de servidores da educação de MG até 

quinto dia útil do mês

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384943

DIREITO ELEITORAL 
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Eleições 2018: TSE divulga limites de gastos de campanha e de contratação de pessoal

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/eleicoes-2018-tse-divulga-limites-

de-gastos-de-campanha-e-de-contratacao-de-pessoal

TSE reconhece possibilidade de divisão de chapa em caso de impedimento de candidato 

a vice

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Junho/tse-reconhece-possibilidade-de-

divisao-de-chapa-em-caso-de-impedimento-de-candidato-a-vice

Deputado consulta TSE sobre utilização de carros de som nas eleições

https://www.conjur.com.br/2018-jul-02/deputado-consulta-tse-utilizacao-carros-som-

eleicoes

Lei Eleitoral restringe ações do poder público a partir deste sábado (7/7)

https://www.conjur.com.br/2018-jul-07/lei-eleitoral-restringe-acoes-poder-publico-partir

Em recurso do MP ao TRE, Procuradoria atua como parte e fiscal da lei

https://www.conjur.com.br/2018-jul-03/recurso-mp-tre-procuradoria-atua-parte-fiscal-lei

TSE: Recursos destinados a campanhas femininas não podem beneficiar candidaturas 

masculinas

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI282921,101048-

TSE+Recursos+destinados+a+campanhas+femininas+nao+podem+beneficiar

TSE fixa critérios sobre limites de propaganda em campanhas

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283128,11049-

TSE+fixa+criterios+sobre+limites+de+propaganda+em+campanhas

Rosa Weber nega liminares e mantém divulgação de matérias sobre Ciro Gomes

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/Julho/rosa-weber-nega-liminares-contra-

divulgacao-de-materias-supostamente-inveridicas-sobre-ciro-gomes
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Rosa Weber extingue ação do MBL que pede inelegibilidade de Lula

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI284020,91041-

Rosa+Weber+extingue+acao+do+MBL+que+pede+inelegibilidade+de+Lula

Governador do Maranhão e mais três são multados por propaganda antecipada

https://www.conjur.com.br/2018-jul-19/tre-ma-multa-governador-tres-propaganda-

antecipada

Partidos questionam proibição de showmícios em campanhas eleitorais

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384534

Elegibilidade de Demóstenes afronta Legislativo, afirma PGR

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI284551,31047-

Elegibilidade+de+Demostenes+afronta+Legislativo+afirma+PGR

TRE-DF reforma decisão que multou Mangabeira Unger por doação ilegal

https://www.conjur.com.br/2018-jul-31/tre-reforma-decisao-multou-mangabeira-unger-

doacao-ilegal

PGR pede anulação da posse de deputada federal condenada por atos de improbidade 

administrativa

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=385207

DIREITOS HUMANOS

Brasil é condenado por não investigar tortura e morte de Vladimir Herzog

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283144,81042-

Brasil+e+condenado+por+nao+investigar+tortura+e+morte+de+Vladimir

MPF reabre investigações do caso Vladimir Herzog

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI284726,11049-

MPF+reabre+investigacoes+do+caso+Vladimir+Herzog
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PGE representará governo do Rio de Janeiro junto a órgãos de direitos humanos

https://www.conjur.com.br/2018-jul-05/pge-representara-governo-rj-junto-orgaos-direitos-

humanos

DIREITO PENAL

Toffoli arquiva inquérito contra deputado por demora em investigação

https://www.conjur.com.br/2018-jul-03/toffoli-arquiva-inquerito-deputado-demora-

investigacao

Guarda de drogas permite prisão dentro de domicílio mesmo sem mandado judicial

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283336,101048-

Guarda+de+drogas+permite+prisao+dentro+de+domicilio+mesmo+sem+mandado

Advogado não comete crime ao sugerir que cliente evite apreensão de celular

https://www.conjur.com.br/2018-jul-05/advogado-nao-comete-crime-sugerir-cliente-evite-

apreensao

Justiça absolve envolvidos no caso Cerveró

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283634,81042-

Justica+absolve+envolvidos+no+caso+Cervero

Flávio Rocha é condenado por injúria contra procuradora do Trabalho

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283653,81042-

Flavio+Rocha+e+condenado+por+injuria+contra+procuradora+do+Trabalho

Juíza reconhece inconstitucionalidade de lei que extingue majorante de roubo com arma 

branca

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283769,21048-

Juiza+reconhece+inconstitucionalidade+de+lei+que+extingue+majorante

Presidente do STJ concede liminar para afastar hediondez em tráfico privilegiado de 

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

%C3%ADcias/Presidente-do-STJ-concede-liminar-para-afastar-hediondez-em-tr

%C3%A1fico-privilegiado-de-drogas

STJ: Exercício da função de flanelinha sem registro não configura contravenção penal

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI284135,51045-

STJ+Exercicio+da+funcao+de+flanelinha+sem+registro+nao+configura

TRF-4 condena Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, por conta na Suíça

https://www.conjur.com.br/2018-jul-18/trf-condena-claudia-cruz-mulher-cunha-conta-suica

Penas restritivas de direitos devem esperar trânsito em julgado, decide Laurita

https://www.conjur.com.br/2018-jul-17/restricoes-direitos-esperar-transito-julgado-laurita

Exame toxicológico de entorpecente apreendido é necessário para comprovar 

materialidade delitiva

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

%C3%ADcias/Exame-toxicol%C3%B3gico-de-entorpecente-apreendido-%C3%A9-necess

%C3%A1rio-para-comprovar-materialidade-delitiva

DIREITO PREVIDENCIÁRIO 

DECISÃO: Concedida pensão por morte a companheiro homoafetivo de ex-servidor 

público federal

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

concedida-pensao-por-morte-a-companheiro-homoafetivo-de-ex-servidor-publico-

federal.htm

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Tramitação eletrônica não afasta intimação pessoal de representante da Fazenda

https://www.conjur.com.br/2018-jul-03/tramite-eletronico-nao-afasta-intimacao-pessoal-

membro-fazenda
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AMB questiona no STF regra do CPC sobre impedimento de juízes

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI282954,11049-

AMB+questiona+no+STF+regra+do+CPC+sobre+impedimento+de+juizes

Citação de parte ilegítima não interrompe prazo prescricional da pretensão em relação à 

parte legítima

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI282939,21048-

Citacao+de+parte+ilegitima+nao+interrompe+prazo+prescricional+da

CPC/2015 não afasta honorários em execução individual de ação coletiva

https://www.conjur.com.br/2018-jul-02/cpc-nao-afasta-honorarios-execucao-individual-

acao-coletiva

Terceira Turma não admite novas provas sobre fato antigo apresentadas em momento 

processual inoportuno

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

%C3%ADcias/Terceira-Turma-n%C3%A3o-admite-novas-provas-sobre-fato-antigo-

apresentadas-em-momento-processual-inoportuno

Recurso em conjunto e preparo único inviabilizam pretensão de prazo em dobro

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

%C3%ADcias/Recurso-em-conjunto-e-preparo-%C3%BAnico-inviabilizam-pretens

%C3%A3o-de-prazo-em-dobro

Envio de enunciados para II Jornada de Direito Processual Civil é prorrogado para 23 de 

julho

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

%C3%ADcias/Envio-de-enunciados-para-II-Jornada-de-Direito-Processual-Civil-

%C3%A9-prorrogado-para-23-de-julho
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DECISÃO: Não há previsão legal para pedido de reconsideração das decisões colegiadas

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

previsao-legal-para-pedido-de-reconsideracao-das-decisoes-colegiadas.htm

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

TRF-5 paralisa execução penal porque lei da organização criminosa não retroage

https://www.conjur.com.br/2018-jul-05/trf-barra-processo-porque-lei-organizacao-

criminosa-nao-retroage

DIREITO DO TRABALHO

Justiça amplia licença para mãe de gêmeos internados pós-parto

https://www.conjur.com.br/2018-jul-03/justica-amplia-licenca-mae-gemeos-internados-pos-

parto

DIREITO TRIBUTÁRIO

STJ: Parcelamento tributário simplificado não pode ter limite fixado por portaria

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI282949,11049-

STJ+Parcelamento+tributario+simplificado+nao+pode+ter+limite+fixado

Associação questiona cobrança de ICMS sobre programas de computador

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=384437

Declaração de dívida pelo contribuinte é suficiente para execução, diz TRF-1

https://www.conjur.com.br/2018-jul-17/declaracao-contribuinte-suficiente-execucao-trf

Norma do Confaz autoriza Rio de Janeiro a reduzir dívidas de ICMS de contribuintes

https://www.conjur.com.br/2018-jul-20/norma-autoriza-rj-reduzir-dividas-icms-contribuintes

OUTROS

Agente de segurança socioeducativo pode se registrar na OAB

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI282932,71043-

Agente+de+seguranca+socioeducativo+pode+se+registrar+na+OAB
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STF e tribunais superiores entram em recesso e suspendem prazos em julho

https://www.conjur.com.br/2018-jul-02/recesso-tribunais-suspendem-prazos-processuais-

julho

STJ e Enfam lançam “Manual Prático de Decisões Penais”

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

enfam-lancam-manual-pratico-de-decisoes-penais.htm

Gilberto Marques Filho participa de posse dos novos integrantes do CNPG

http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/noticias/119-tribunal/18121-gilberto-

marques-filho-participa-de-posse-dos-novos-integrantes-do-cnpg

TJGO aprova criação de estrutura permanente para Turmas Recursais dos Juizados 

Especiais

http://www.tjgo.jus.br/index.php/home/imprensa/noticias/119-tribunal/18115-tjgo-aprova-

criacao-de-estrutura-permanente-para-turmas-recursais-dos-juizados-especiais

Ministra Cármen Lúcia assina protocolo para ampliar atendimento a mulheres em situação

de violência doméstica

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383200

Fachin afasta ministro do Trabalho por suspeita de fraudes sindicais

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283167,91041-

Fachin+afasta+ministro+do+Trabalho+por+suspeita+de+fraudes+sindicais

Determinado retorno ao cargo de conselheiro do TCE-BA afastado pelo STJ

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383268

Ministro convoca audiência sobre destinação de recursos de loterias para Fundo Nacional

de Segurança Pública

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=383360

OAB considera "abusiva e truculenta" ação da PM contra advogado em Caruaru
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http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283252,91041-

OAB+considera+abusiva+e+truculenta+acao+da+PM+contra+advogado+em

Desembargador aposentado Caio Vieira de Mello assumirá Ministério do Trabalho

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283363,41046-

Desembargador+aposentado+Caio+Vieira+de+Mello+assumira+Ministerio+do

Temer sanciona lei que cria Ministério da Segurança Pública

http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI283486,31047-

Temer+sanciona+lei+que+cria+Ministerio+da+Seguranca+Publica

PGR afirma que desembargador Rogério Favreto agiu por interesse pessoal

https://www.conjur.com.br/2018-jul-11/pgr-afirma-favreto-decidiu-interesse-pessoal

Estado deve ressarcir honorários pagos por réu absolvido em ação ajuizada pelo MP

https://www.conjur.com.br/2018-jul-18/estado-ressarcir-honorarios-reu-absolvido-acao-mp

Abertas inscrições para o XIII Seminário Ítalo-Ibero-Brasileiro

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

%C3%ADcias/Abertas-inscri%C3%A7%C3%B5es-para-o-XIII-Semin%C3%A1rio-

%C3%8Dtalo%E2%80%93Ibero%E2%80%93Brasileiro

CNJ manda TJ de Santa Catarina expedir gratuitamente certidão a advogado

https://www.conjur.com.br/2018-jul-20/cnj-manda-tj-sc-expedir-gratuitamente-certidao-

advogado

Decreto garante vagas de emprego a presos em empresa com contrato público

https://www.conjur.com.br/2018-jul-25/decreto-garante-emprego-presos-empresa-contrato-

publico

Claudiney Rocha Rezende
Procurador-Chefe do Cejur
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