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- Pessoa fisica - Rendimento bruto total zerado
conforme declaração à Receita FederaL." (TRESP)

remunerada para aprimoramento profissional Mestrado

Estaduais - Supressão

"Copa do Mundo de 2014 - Financiamento de obras

"

(STJ) (vol. 8)

terização - Caixa de Assistência dos Servidores

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (CEF) - Ver

• Ver "Concurso público - Oficial da Polícia Militar
- Ato administrativo - Exclusão do candidato

1199

CAIXA DE ASSISTNCIA DOS SERVIDORES

ATIVIDADE-MEIO - Ver "Sociedade de economia

blico - Serviços advocatícios ... " (TST) (vol. 10)

público - Serviços advocatícios..." (TST) (vol. 10)..

(vol. 12)

1448

1209
CANDIDATO

AUDIODESCRIçAo- Ver "Deficiência visual-Ação

• Ver "Propaganda eleitoral antecipada - Entrevis

civil pública - Implantação do recurso de audiodes-

ta concedida a site por atual parlamentar - Repre-

crição nas programações ..." (TRFlaR) (vol.8) .........

942

sentado

" (TRESP) (vol. 10)

1219

• Portador de necessidades especiais - Ver "Concur-

so público - Candidato portador de necessidades

AUTO DE INFRAÇAo - Ver "Multa - Processo

especiais - Reserva de 5% de 8 vagas

administrativo - Auto de infração - Fundação
educacional-Ausência

" (TST) (vol. 7)

821

1422

CAPTAÇAo ILíCITA DE SUFRÁGIO - Ver "Crime

AUTONOMIA - Ver "Defensoria Pública da União

eleitoral - Captação ilícita de sufrágio - Alegada

- Promulgação da EC nO 7412013 - Autonomia
financeira, administrativa ... " (TCU) (vol. 12) ......

" (TJMS)

(vol. 12)

1463

AUTORIDADE COMPETENTE - Ver "Militar 

infringência ao art. 299 do Código EleitoraL."
(TSE) (vol. 12)

CARGO(S) PúBLICO(S)

Pretensa promoção - Requerimento administrativo

• Perda de - Procurador da Fazenda Nacional 

encaminhado ao Ministro de Estado da Defesa

Condenação a mais de oito anos de reclusão por

"

(STJ) (vol. 10)

1418

1178

patrocínio infiel, associação criminosa e crime
contra a ordem tributária - Manutenção do cargo
de professor em universidade federal - Possibili

BENEFícIO PREVIDENCIÁRIO - Ver "Contri

dade - Efeitos da condenação trazidos no art. 92

buição previdenciária - Inativos e pensionistas
- Cumulação remunerada de aposentadoria

do CP não automáticos - Motivação necessária 

"

(TJSP) (vol. 10)

1213

1442

financeira pública - Advogado concursado - Cargo
de confiança

" (TST) (vol. 10)

• Alegada irregularidade na acumulação - Não
BUS RAPID TRANSIT (BRT) - Ver "Copa do Mun-

caracterização - Exercício do cargo de Diretor de

do de 2014 - Financiamento de obras pela CEF 

faculdade por Professor de universidade federal

Processo de revisão do modal..." (TCU) (vol. 9)....

907

• De Confiança - Ver "Assédio moral - Instituição

mento de veículo - Transporte de mercadorias
" (TRF4aR) (vol. 12)

as atribuições do cargo perdido - Observância ao
princípio da razoabilidade (STJ) (vol. 8)

BOA-FÉ - Ver "Sanção administrativa - Perdi
estrangeiras

Cargo de docente que não guarda correlação com

1086

também ocupante do cargo efetivo de Procurador

1183

I

fNOICE CUMULATIVO - NOJ - BOA - OEZl14

do Estado - Relação entre o cargo em comissão

• Concorrente - Ver "Meio ambiente - Lei esta

exercido e a atividade como docente - Função de

dual - Alteração do Código Florestal do Estado-

direção exercida em caráter pro bono na maior

-membro - Autorização

• Ver "Crimes contra a honra - Delito praticado

Erário - Acolhimento das razões de justificativa

por civil contra militar - Suposta difamação da

8.112/1990 (TCU) (voI. 11)

conduta
1334

• Em Comissão - Ver "Cargos públicos - Alegada
ção - Exercício

" (TCU) (vol. 11)

1334

841

1079

Observância aos princípios da razoabilidade e do
interesse público - Anulação do ato que se impõe
911

processo seletivo simplificado - Cumprimento de

"
1082

obras

" (TRF38R) (vol. 8)

948

• Ver "Governador de Estado (Ex-) - Improbidade
administrativa - Caracterização - Contratação

CÓDIGO ELEITORAL - Ver "Crime eleitoral 

"

(STJ) (vol. 9)

Captação ilícita de sufrágio - Alegada infringência
1418

1062

• Ver "Sociedade de economia mista - Estabele
cimento bancário - Concurso público - Serviços
advocatícios

CÓDIGO FLORESTAL do Estado-membro - Ver

" (TST) (vol. 10)

1199

• Ver "Professor - Pedido de licença remunerada

"Meio ambiente - Lei estadual - Alteração do Có-

para aprimoramento profissional - Mestrado

"

(TJRS) (vol. 7)

do edital convocatório, da idade mínima requerida

• Ver "Contratação temporária - Abertura de

"Direito à saúde - Cirurgia de transgenitalização

digo Florestal do Estado-membro -Autorização

o Curso de Formação - Não apresentação, na data

- Matrícula no curso confirmada (STJ) (vol. 8)...

CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO - Ver

ao art. 299 do Código Eleitoral ..." (TSE) (voI. 12)...

1463

menos de dez dias de completar dezoito anos 

sal vitalícia - "Soldado da borracha" - Art. 54,  1°,

(TRF48R) (voI. 9)

" (TCU) (voI. 12)

em cláusula restritiva - Jovem emancipado e a

CERTIDÃO DE NASCIMENTO - Ver "Pensão men

- Cumprimento pelo transexual das exigências

administrativa

Exclusão do candidato do rol dos convocados para

- Publicação em periódico de suposto envolvimen-

do ADCT - Comprovação..." (TRFl8R) (vol.9) .......

• Ver "Defensoria Pública da União - Promulga-

• Oficial da Polícia Militar - Ato administrativo 

"Servidora pública federal - Matéria jornalística
" (TJSP) (vol. 7)

1053

CONCURSO PÚBLICO

CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO - Ver

to

" (STF) (voI. 9)

ção da EC n° 7412013 - Autonomia financeira,

irregularidade na acumulação - Não caracteriza-



829

parte do tempo - Inexistência de prejuízo ao
apresentadas - Interpretação do art. 120 da Lei n°

"-,

" (TJRS) (vol. 7)

VII

829

"

(TJGO) (vol. 10)

1209

• Candidato portador de necessidades especiais 
Reserva de 5% de 8 vagas disponíveis - Percentual

CÓDIGO PENAL - Ver "Perda de cargo público 
Procurador da Fazenda Nacional - Condenação a

aplicado que resulta em número fracionado (0,4

mais de oito anos

vaga) - Pretenso arredondamento para o primeiro

" (STJ) (voI. 8)

907

número inteiro subsequente - Observância do

- Ver "Demissão 

limite máximo de 20% das vagas oferecidas 

Servidor público - Técnico Judiciário - Acesso aos

Aplicação analógica da Lei nO 8.112/1990, tendo

COMISSÃO DISCIPLINAR

sistemas eletrônicos franqueado a terceiro

em vista a ausência de previsão na legislação

" (STF)

(voI. 11)

1301

estadual - Hipótese em que, além das vagas
destinadas às pessoas com deficiência, também

COMISSÃO PROCESSANTE - Ver "Demissão 

foram reservados 10% para negros (1,04 vaga)

e 3% para índios (0,24 vaga) - Impossibilidade

Agente Penitenciário Federal- Divulgação de vídeos
de monitoramento realizados..." (STJ) (voI. 7) .......

799

de arredondamento, tendo em vista que o limite
máximo de 20% do total de vagas oferecidas foi

COMPETNCIA

extrapolado (TJMS) (vol. 12)

• Ver "Demissão - Agente Penitenciário Federal

• Ver "Presídio estadual - Superlotação - Ine

- Divulgação de vídeos de monitoramento realiza-

xistência de estrutura mínima de atendimento

dos

" (STJ) (voI. 7)

799

médico

" (TJSP) (vol. 12)

1422

1432

VIII

NOJ - BOA - DEZl14

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - Inativos

CONDENAÇÃO, Efeitos da - Ver "Perda de cargo

e pensionistas - Cumulação remunerada de apo-

público - Procurador da Fazenda Nacional - Con-

denação a mais de oito anos..." (STJ) (vol. 8) ........

907

sentadoria e pensão por morte - Lei complementar

estadual- Dispositivo que dispõe sobre a soma dos

CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL

benefícios previdenciários de um mesmo titular

• Execução fiscal- Débito com valor inferior a R$

para cálculo do teto da imunidade - Inconstitucio-

10.000,00 - Pretensa aplicação do art. 20 da Lei n°

nalidade - Hipótese de incidência tributária não

10.52212002 - Arquivamento sem baixa - Inadmis-

prevista na CF - Afronta ao disposto no  18 do

sibilidade - Determinação do dispositivo destinada

art. 40 da Lex Mater (TJSP) (vol. 10) ....................

1213

exclusivamente aos débitos inscritos como dívida
ativa da União pela Procuradoria da Fazenda

CONTROLE, Princípio do - Ver "Copa do Mundo

Nacional ou por ela cobrados - Observância ao

de 2014 - Financiamento de obras pela CEF - Pro-

princípio da especialidade - Inteligência do art. 8°
da Lei nO 12.51412011 (STJ) (vol. 7) ......................

cesso de revisão do modal..." (TCU) (voI. 9) ..........

• Treinador ou Monitor de Futebol- Ex-atletas não

nar - Terceirização de atividade-fim - Desenvolvi-

em Conselho Regional de Educação Física - Não

mento de ações de formação..." (TRT4aR) (voI. 7) ..

cabimento - Competência do profissional de educação
tisica, nos termos do art. 3° da Lei n° 9.69611998, que

845

COPA DO MUNDO DE 2014

não se confunde com as atividades táticas e técnicas

• Financiamento de obras pela CEF - Processo de

desempenhadas por Treinadores e Monitores de

revisão do modal de transportes - Alteração do

Futebol - Diploma legal que não revogou a Lei nO

Bus Rapid Transit (BRT) para Veículo Leve sobre

8.650/1993 - Inexistência dos pressupostos do art. ,

Trilhos (VLT) - Necessidade de parecer favorável

 1° e , da LINDB - Resolução sobre a matéria que

do MCidades - Nota técnica desfavorável à mo-

extrapola os limites da Lei n° 9.69611998 e deturpa
1321

dificação no processo - Subtração e substituição
por outro documento - Possível infração aos arts.
2°, inc. IV, e 22,  1° e 4°, da Lei nO 9.78411999,

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FíSICA

bem como aos princípios do controle, da lealda-

(CREF) - Ver "Conselho de fiscalização profissional

de processual, da documentação, da motivação

-Treinador ou Monitor de Futebol- Ex-atletas ..."
(STJ) (vol. 11) ...........................................................



COOPERATIVA irregular - Ver "Sistema 's' - Se-

diplomados - Alegada obrigatoriedade de registro

as disposições da lei específica (STJ) (vol. 11) .......

1086

817

1321

e da moralidade - Determinação de audiência
da ex-diretora de mobilidade urbana do Ministério em epígrafe e da ex-gerente de projetos da

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

razões de justificativa (TCU) (vol. 9) ....................

Auto de infração - Fundação educacional- Ausência ..." (TST) (voI. 7) ................................................



mesma pasta ministerial para apresentação das

(CLT) - Ver "Multa - Processo administrativo 821

1086

• Construção, reforma ou ampliação dos estádios
de futebol para o Mundial - Inobservância do percentual mínimo de espaços e assentos destinados a

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - Abertura de

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzi-

processo seletivo simplificado - Cumprimento de
obras e projetos do Governo Federal, dentre eles

da, nos termos do Dec. nO 5.296/2004 - Prevalência

o PAC - Ausência de necessidade temporária de

do percentual mínimo de 1% estipulado pelo Dec. n°

excepcional interesse público - Inaplicabilidade da

7.783/2012, que regulamenta a Lei Geral da Copa-

al. i do inc. VI do art.  da Lei n° 8.745/1993 - Afron-

Caráter específico do regulamento que afasta tem-

ta à regra do concurso público - Previsão de remune-

porariamente o de caráter geral, que prevê o per-

ração contrária aos dispositivos legais - Nulidade da

centual de 4% - Adequação dos espaços após o even-

portaria ministerial e do certame (TRF3"R) (voL 8) ..

948

to - Pretenso comprometimento dos responsáveis
pelas arenas - Não cabimento (TCU) (voI. 10) ....

1223

CONTRATO DE TRABALHO, Rescisão indireta de

CORRUPÇÃO passiva - Ver "Crime eleitoral -

- Ver "Assédio moral- Instituição financeira públi-

Captação ilícita de sufrágio - Alegada infringência

ca-Advogado concursado - Cargo de confiança ..."
(TST) (vol. 10) ............................................................

1183

ao art. 299 do Código Eleitoral ..." (TSE) (vol. 12) ...

1418

fNDICE CUMULATIVO - NDJ - BOA - DEZl14

CRIME(S)

o Existencial- Caracterização - Caixa de Assistên-

o Contra a ordem tributária - Ver "Perda de cargo

cia dos Servidores Estaduais - Supressão de direitos

público - Procurador da Fazenda Nacional- Con-

trabalhistas - Não concessão de férias a empregada

denação a mais de oito anos ..." (STJ) (vol. 8) .........

907

projetos de vida da obreira - Afronta aos direitos da

sabilidade subjetiva - Não caracterização - Aten-

personalidade - Indenização devida (TST) (vol. 8) ...

tado..." (TJRS) (vol. 8) ...............................................

o Materiais - Ver "Assédio moral - Instituição fi-

937

1183

o Morais - Ver "Assédio moral - Instituição finan-

profissional de tenente dentista por pensionista -

ceira pública - Advogado concursado - Cargo de

Envio de e-mail ao comandante da base aérea com

confiança ..." (TST) (vol. 10) .....................................

emprego de expressões injuriosas para descrever

1183

o Morais - Ver "Direito da comunicação - Magistra-

o atendimento odontológico recebido - Possível

do - Publicação de matéria jornalística noticiando

mácula da honra subjetiva do oficial, não abran-

o suposto ..." (STJ) (vol. 12) .....................................

gidas as instituições militares - Competência da
Justiça comum para julgamento (STF) (vol. 9) .......

915

nanceira pública - Advogado concursado - Cargo
de confiança ..." (TST) (vol. 10) ................................

contra militar - Suposta difamação da conduta

"

por dez anos - Prejuízo às relações sociais e aos

o Ver "Responsabilidade civil do Estado - Respon-

o Contra a honra - Delito praticado por civil

IX

1053

o Ambiental - "Rinhas de galo" - Denúncia apre-

1410

DECLARAÇÃO RETIFICADORA - Ver "Doação
eleitoral - Pessoa fisica - Rendimento bruto total

sentada contra Desembargador - Sócio-fundador e

zerado conforme declaração à Receita FederaL."

"superintendente jurídico" da entidade promotora

(TRESP) (vol. 12) ....................................................

1448

dos embates entre os galináceos - Materialidade
delitiva comprovada por laudo técnico elaborado

DECRETO FEDERAL

pela Polícia Federal e pela perícia realizada por téc-

o N° 5.296/2004 - Ver "Copa do Mundo de 2014 -

nicos do Ibama, que corroboraram a narrativa da

Construção, reforma ou ampliação dos estádios de

autoridade policial condutora da diligência no local

futebol para o Mundial..." (TCU) (vol. 10) ............

- Aves com esporas artificiais e biqueiras metáli-

o N° 7.783/2012 - Ver "Copa do Mundo de 2014-

cas - Maus-tratos a animais - Justa causa para a

Construção, reforma ou ampliação dos estádios de

deflagração da persecução penal (STJ) (vol. 10) ..

1173

futebol para o Mundial..." (TCU) (vol. 10) ............

1223

1223

o Ver "Servidor público - Oficial de Inteligência da

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - Promul-

Abin - Alegada revelação de segredos funcionais..."
(STJ) (vol. 11) ...........................................................

"

1309

administrativa e funcional assegurada - Desvin-

o Eleitoral- Captação ilícita de sufrágio -Alegada

culação da estrutura do Ministério da Justiça -

infringência ao art. 299 do Código Eleitoral- De-

Definição sobre a competência para elaboração do

núncia - Ausência da adequada identificação do

relatório de gestão, dos documentos, certificados e

corruptor passivo - Merição da qualidade de eleitor

pareceres de auditoria na prestação de contas do

obstada - Inépcia da inicial acusatória - Ausência
de justa causa para a ação penal (TSE) (vol. 12) ....

1418

CURSO DE FORMAÇÃO - Ver "Concurso público
911

plantação do recurso de audiodescrição nas programações das exploradoras dos serviços de radiodifude televisão - Cronograma fixado em norma

o Morais - Ver "Servidora pública federal - Ma-

complementar - Superveniente regulamentação

téria jornalística - Publicação em periódico de

da matéria por portaria - Não ocorrência de perda
841

o Morais - Coletivo - Ver "Sistema 's' - Senar -

do objeto - Conteúdo restritivo em relação ao ato
normativo anterior - Grave violação aos princípios

Terceirização de atividade-fim - Desenvolvimento
de ações de formação ..." (TRT4aR) (vol. 7) ............

de Contas - Considerações (TCU) (vol.12) ..........

são de sons e imagens e do serviço de retransmissão

DANO(S)

suposto envolvimento..." (TJSP) (vol. 7) ...............

órgão - Relatoria dos processos da DPU na Corte

DEFICIí:NCIA VISUAL - Ação civil pública - Im-

- Oficial da Polícia Militar - Ato administrativo Exclusão do candidato ... " (STJ) (vol. 8) ..................

gação da EC nO 7412013 - Autonomia financeira,

da não discriminação, da proibição do retrocesso e
845

da isonomia - Afronta ao princípio da dignidade

1463

l

X

NDJ - BDA - DEZl14

da pessoa humana - Impossibilidade, ademais, em

DEVIDO PROCESSO LEGAL - Ver "Demissão 

falar-se em violação da reserva do possível- Fixa

Agente Penitenciário Federal- Divulgação de vídeos

ção de prazo à União, por meio do Ministério das

de monitoramento realizados..." (STJ) (vol. 7) .......

799

Comunicações, para cumprimento do cronograma,
sob pena de multa (TRF1BR) (vol. 8)

942

DIFAMAÇÃO - Ver "Crimes contra a honra - De
lito praticado por civil contra militar - Suposta

DEMISSÃO

difamação da conduta

" (STF) (vol. 9)

1053

• Agente Penitenciário Federal - Divulgação de
vídeos de monitoramento realizados no interior

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, Princípio

de presídio contendo conversas entre advogados e

da - Ver "Deficiência visual - Ação civil pública

seus clientes - Art. 132, inc. IX, da Lei nO 8.112/1990

- Implantação do recurso de audiodescrição nas

- Pretensa nulidade do PAD - Não cabimento

programações

" (TRF1BR) (vol. 8)

942

- Competência para aplicação da pena e para

DIREITO A SAÚDE - Cirurgia de transgenitaliza

instauração do PAD - Regularidade da Comissão
Processante - Inexistência de afronta ao devido
processo legal e à ampla defesa (STJ) (volo 7) ......

ção - Cumprimento pelo transexual das exigências
799

previstas em portaria do MS - Confirmação do

• Ver "Assédio moral- Instituição financeira públi-

diagnóstico por perícia médico-judicial- Determi

ca - Advogado concursado - Cargo de confiança

nação para realização do procedimento cirúrgico

"

(TST) (volo 10)

1183

• Servidor público - Técnico Judiciário - Acesso

pela União, por meio do SUS, no prazo de noventa

dias (TRF4BR) (volo 9)

1082

aos sistemas eletrônicos franqueado a terceiro
estranho ao quadro funcional - Registro de ponto

DIREITO DA COMUNICAÇÃO - Magistrado

eletrônico por outrem com o intuito de obter horas

- Publicação de matéria jornalística noticiando

extras - Configuração da infração disposta no inc.

o suposto envolvimento do Juiz com o narcotrá

IX do art. 132 da Lei n° 8.112/1990 - Impugnação

fico - Alegada inveracidade da notícia e ofensa à

da composição da comissão disciplinar devido à

honra, além da não utilização de termo técnico

presença de membros não estáveis - Ausência de

-jurídico adequado na reportagem - Aplicação da

provas - Alegada violação do princípio da pro

sanção administrativa de disponibilidade erronea

porcionalidade - Não ocorrência - Gravidade da
transgressão (STF) (volo 11)

mente denominada na matéria de exclusão ou
1301

• Ver "Servidor público - Oficial de Inteligência da

Abin - Alegada revelação de segredos funcionais

"

(STJ) (vol. 11)

afastamento das funções - Pretensa indenização
por danos morais - Não cabimento - Informação

verdadeira, fidedigna, bem como relevante ao
1309

interesse público - Não cabimento de rigorismos
próprios de procedimento judicial - Inexistência

DENÚNCIA

de ilicitude na conduta (STJ) (vol. 12)

1410

• Ver "Crime ambiental - 'Rinhas de galo' - De
núncia apresentada contra Desembargador Sócio-fundador " (STJ) (volo 10)

DIREITO DE INFORMAR, Exercício do - Ver
1173

• Ver "Crime eleitoral - Captação ilícita de sufrá-

- Publicação em periódico de suposto envolvimen-

gio - Alegada infringência ao art. 299 do Código
Eleitoral..." (TSE) (volo 12)

"Servidora pública federal - Matéria jornalística
to

" (TJSP) (vol. 7)

841

1418

DIREITO DE PRECEDí:NCIA - Ver "Militar 
DEPOIMENTO - Ver "Responsabilidade civil do

Pretensa promoção - Requerimento administrativo

Estado - Responsabilidade subjetiva - Não carac-

encaminhado ao Ministro de Estado da Defesa

terização - Atentado

" (TJRS) (volo 8)

937

"

(STJ) (vol. 10)

DESEMBARGADOR - Ver "Crime ambiental

DIREITOS DA PERSONALIDADE, Afronta aos

- 'Rinhas de galo' - Denúncia apresentada con-

- Ver "Dano existencial - Caracterização - Caixa

tra Desembargador - Sócio-fundador

(volo 10)

" (STJ)

1178

de Assistência dos Servidores Estaduais - Supres-

1173

são

" (TST) (vol. 8)

915

fNDICE CUMULATIVO - NDJ - BOA - DEZl14

EFICIí:NCIA - Ver "Sociedade de economia mista
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