
INFORMATIVO CEJUR MAIO/2018

INSTITUCIONAL

Instrução normativa 

Instrução normativa 01 /2018 01-PGE - Regulamenta o procedimento de expropriação de bens em
ações de execuções fiscais propostas pela administração pública estadual.

Notas técnicas 

Nota técnica 03 /2018 (SEI) - Obra Pública e Serviço de Engenharia. Competência para definição.
Anteprojeto  de  engenharia.  Projeto  básico.  Diretrizes  componentes.  Atos  normativos  e  notas
técnicas orientadoras.

Nota Técnica 02 /2018 (SEI)- Licitação. Pregão. Definição de bens e serviços comuns. Encargo da
unidade requisitante. Definição do objeto. Restrições. Utilização de marca de referência.

Nota Técnica 01 /2018 (SEI) - Contratos semipúblicos de energia elétrica, água e esgoto, Correios,
Diário Oficial e vales-transporte.

Portaria

Portaria 183 -GAB - Altera a Portaria nº 138 -GAB/2018, que dispõe sobre a reconfiguração das
Procuradorias Regionais.
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NOTÍCIAS 

Direito Administrativo 

MS não é cabível para discutir sanção administrativa imposta a servidor 
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI279491,91041-
MS+nao+e+cabivel+para+discutir+sancao+administrativa+imposta+a 

Servidor estatutário deve comprovar contribuições para ter direito à contagem recíproca do tempo
de atividade rural 
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI279549,41046-
Servidor+estatutario+deve+comprovar+contribuicoes+para+ter+direito+a

Informativo de jurisprudência aborda adicional de insalubridade para o servidor público 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not
%C3%ADcias/Informativo-de-Jurisprud%C3%AAncia-aborda-adicional-de-insalubridade-para-o-
servidor-p%C3%BAblico

Classificação em cadastro de reserva não garante direito à nomeação 
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI280677,101048-
Classificacao+em+cadastro+de+reserva+nao+garante+direito+a+nomeacao

Direito Civil e Processual Civil 

CPC/15: STJ define que apelação é recurso cabível se decisão impugnada extinguiu execução 
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI280635,81042-
CPC15+STJ+define+que+apelacao+e+recurso+cabivel+se+decisao+impugnada
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Sem  prejuízo,  convenção  de  ação  de  cobrança  do  rito  sumário  para  o  ordinário  não  acarreta
nulidade 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not
%C3%ADcias/Sem-preju%C3%ADzo,-convers%C3%A3o-de-a%C3%A7%C3%A3o-de-cobran
%C3%A7a-do-rito-sum%C3%A1rio-para-o-ordin%C3%A1rio-n%C3%A3o-acarreta-nulidade

Intenção de lesar credor não é imprescindível para caracterizar fraude
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not
%C3%ADcias/Inten%C3%A7%C3%A3o-de-lesar-credor-n%C3%A3o-%C3%A9-imprescind
%C3%ADvel-para-caracterizar-fraude

MP pode pedir remédio e tratamentos para pessoas específicas, define STJ 
https://www.conjur.com.br/2018-mai-03/mp-pedir-remedio-tratamento-pessoas-especificas-stj

Direito Constitucional 

Não cabe ADC para discutir leis estaduais ou do Distrito Federal
https://www.conjur.com.br/2018-mai-07/nao-cabe-adc-discutir-leis-estaduais-afirma-celso-mello

Decano rejeita trâmite de ação sobre aplicação de teto remuneratório em estatais do DF 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=377570

Ministro  do  STJ  aplica  entendimento  do  STF a  respeito  do  foro  privilegiado e  determina  que
Governador do Estado responda o processo criminal em 1ª instância. 
http://www.dizerodireito.com.br/2018/05/ministro-do-stj-aplica-entendimento-do.html

STF julga constitucional redução de juros compensatórios em desapropriação 
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=378758

Direito Penal e Processual Penal 

STF anula decisão padronizada em ação penal que nem identificou gênero do réu 
https://www.conjur.com.br/2018-mai-30/stj-anula-decisao-padronizada-nem-citou-genero-reu

Pena deve ser unificada se restritiva de direito for incompatível com prisão 
https://www.conjur.com.br/2018-mai-31/pena-unificada-restritiva-for-incompativel-prisao

Direito do Trabalho 

Não compete à Justiça do Trabalho julgar contribuição de estatutário
https://www.conjur.com.br/2018-mai-04/nao-compete-justica-trabalho-julgar-contribuicao-
estatutario

Reclamação trabalhista não precisa apresentar valor líquido na inicial, diz TRT-4
https://www.conjur.com.br/2018-mai-06/acao-trabalhista-nao-apresentar-valor-liquido-inicial

Servidor desviado de função deve receber diferença salarial por progressão 
https://www.conjur.com.br/2018-mai-05/servidor-desviado-funcao-receber-diferenca-salarial
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Mudança na nomenclatura de função não pode resultar em perda salarial 
https://www.conjur.com.br/2018-mai-06/mudanca-nome-funcao-nao-resultar-perda-salarial

Não há preclusão do direito de produção de prova testemunhal, diz TST 
https://www.conjur.com.br/2018-mai-22/nao-preclusao-direito-producao-prova-testemunhal-tst

Número incompleto em guia de custas não gera deserção, decide TST 
https://www.conjur.com.br/2018-mai-22/numero-incompleto-guia-custas-nao-gera-desercao-decide-
tst

OIT classifica reforma trabalhista brasileira como violadora de direitos 
https://www.conjur.com.br/2018-mai-29/brasil-entra-lista-suja-oit-causa-reforma-trabalhista

Outros 

Primeira Seção aprova cinco novas súmulas 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not
%C3%ADcias/Primeira-Se%C3%A7%C3%A3o-aprova-cinco-novas-s%C3%BAmulas

Câmara dos Deputados aprova proposta para regular uso de dados pessoais 
https://www.conjur.com.br/2018-mai-30/camara-deputados-aprova-lei-regula-uso-dados-pessoais

Conselho da Justiça Federal promove seminário sobre inteligência artificial 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not
%C3%ADcias/Conselho-da-Justi%C3%A7a-Federal-promove-semin%C3%A1rio-sobre-intelig
%C3%AAncia-artificial

Pesquisa vai avaliar sistemas eletrônicos da Justiça Federal 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not
%C3%ADcias/Pesquisa-vai-avaliar-sistemas-eletr%C3%B4nicos-da-Justi%C3%A7a-Federal

Novo peticionamento eletrônico elimina barreiras de configuração do computador 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not
%C3%ADcias/Novo-peticionamento-eletr%C3%B4nico-elimina-barreiras-de-configura
%C3%A7%C3%A3o-do-computador

Em cenário de crise, legal techs podem melhorar o rendimento da advocacia
https://www.conjur.com.br/2018-mai-05/proliferacao-legal-services-empobreceu-classe-advogado
Seminário discute impacto das ações judiciais desnecessárias  na eficiência do Judiciário 
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not
%C3%ADcias/Semin%C3%A1rio-discute-impacto-das-a%C3%A7%C3%B5es-judiciais-desnecess
%C3%A1rias-na-efici%C3%AAncia-do-Judici%C3%A1rio

Inteligência artificial vai agilizar a tramitação de processos no STF
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=380038

 Claudiney Rocha Rezende
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