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Suspenso julgamento de recurso que discute aplicação de regra do 
CPC no âmbito dos Juizados Especiais Federais  
 
 
Obtenção de dados fiscais de servidor por comissão do PAD não 
configura quebra de sigilo  
 
 
Rescisória não permite analisar violação de lei não apontada pelo 
autor, mesmo em caso de ordem pública  
 
 
Observatório da Estratégia da Justiça Federal amplia dados sobre a 
participação feminina na magistratura federal 
 
 
Prorrogado prazo para envio de enunciados para a I Jornada de 
Direito Tributário 
 
 
Abertas inscrições para palestras públicas da I Jornada de Direito 
Administrativo  

 

 

Prorrogada seleção de trabalhos para publicação na Série 
Monografias do CEJ 
 
 
Informativo STF - Nº 967 
 
Plenário 

 

Lei complementar estadual e Gaeco  
 

Prorrogação de contrato de concessão de ferrovia e serviço 
adequado 
 

Cessão de contratos pela Petrobras e decreto 
 

Repercussão Geral 

 

Julgamento de concessão de aposentadoria: prazo decadencial, 
contraditório e ampla defesa 
 

1ª Turma 

 

Prisão domiciliar: condenada com filho menor e decisão transitada 
em julgado 
 
Contrato de cessão de royalties de petróleo e gás natural e 
repartição de ganhos inesperados 
 
Crime de incêndio e fonte de prova 
 

Ações penais em andamento e causa de diminuição da pena  
 

2ª Turma 

 

Inquérito: declínio de competência e não encerramento de 
instrução processual 
 

Atuação de advogado como testemunha e sigilo profissional  
 

 

 

Indicações literárias 
 
 
Pesquisa CAJU 
 
A Central de Atendimento ao Juiz Federal disponibilizará, periodicamente, as principais 

pesquisas solicitadas pelos magistrados. 

 

Jurisdição constitucional: efeito backlash 
 

 

Conheça a CAJU 

Para acessar as edições anteriores do InfoCAJU, clique aqui 
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