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criminal- Exame psicotécnico - Candidato consi-

derado " (TRF2aR) (vol. 1) 126

• Ver "Saúde - Pretenso fornecimento pelo Estado

de medicamentos específicos e insumos para o

tratamento " (STJ) (voI. 7) 816

• Ver "Demissão - Servidor público - Processo

administrativo disciplinar - Omissão de rendimen-

tos " (STJ) (voI. 12) 1341

CONTRATO DE CESSÃO - Ver "Terrenos de

marinha e acrescidos - Celebração de contrato de

cessão entre a União e Estado-Membro " (TRF�R)

(voI. 2) 240

CONTRATO DE LOCAÇÃO - Ver "Policial civil 

Transgressão disciplinar - Celebração de contrato

de locação com detenta " (TJPR) (voI. 7) 821
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CONTROLE JURISDICIONAL DALEGALIDADE

- Ver "Concurso público - Controle jurisdicional

da legalidade - Hipótese na qual os temas abor-

dados " (STF) (voI. 7) 803

CRIANÇA

• Ver "Estatuto da Criança e do Adolescente - Art.

149 da Lei n° 8.069/1990 - Poder normativo "

(STJ) (vol. 2) 223

• Enferma - Ver "Responsabilidade civil do Estado

- Caracterização - Motorista de ambulância - Veí-

culo " (TJDFT) (vol.4) 487

• E adolescente - Ação civil pública - Legitimidade

do Ministério Público para a promoção - Emissora

de televisão proibida de veicular imagens conten-

do cenas de espancamento e tortura praticados

por adulto contra infante - Mronta à dignidade

dos menores - Alegada caracterização de censura

- Não ocorrência - Divulgação da notícia e sua

repercussão não vedadas (STJ) (voI. 11) 1238

CRIME

• Contra a honra - Ver "Calúnia - Crime supos

tamente cometido contra a honra de membro do

Ministério Público " (STJ) (voI. 1) 121

• Ver "Gestão temerária - Crimes contra o sis-

tema financeiro nacional - Empregado da CEF

cedido " (STJ) (voI. 4) 483

• Formal - Ver "Propaganda eleitoral irregular

- Caracterização - Arremesso de 'santinhos' de

candidatos " (TREMS) (voI. 4) 492

• Militar - Estelionato - Art. 251 do CPM - Filha

de servidor militar falecido que informa ostentar

a condição de solteira para receber pensão - Com

petência para processo e julgamento da Justiça

Castrense - Patrimânio sob a administração militar

(STF) (vol. 9) 1041

• De mera conduta - Ver "Meio ambiente - Crimes

contra a Administração Ambiental- Art. 68 da Lei

n° 9.605/1998 - Desmate " (TJMT) (voI. 10) 1154

CULPA

•Ver "Gestor público - Empresa Brasileira de Cor

reios e Telégrafos (ECT) - Aquisição de imóveis

- Pagamento de Imposto sobre a Transmissão "

(STF) (vol. 8) 939

• Ver "Responsabilidade subsidiária - Caracte

rização - Entes integrantes da Administração

Pública " (TRT2aR) (voI. 9) 1064
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DANO MATERIAL - Ver "Meio ambiente - Maus

-tratos a passeriformes - Manutenção de pássaros

da fauna silvestre em " (TRFIBR) (vaI. 7) 824

DANO MORAL

• Ver "Responsabilidade civil do Estado - Carac-

terização - Motorista de ambulância - Veículo "

(TJDFT) (vaI. 4) 487

• Instituição financeira pública - Espera do con

sumidor em fila de agência bancária por mais de

uma hora - Insuficiência da invocação da legis-

lação local sobre a matéria - Diploma legal de

natureza administrativa - Hipótese, entretanto,

em que, além da demora desarrazoada, a cliente

se encontrava com a saúde debilitada - Ausência

de disponibilização de sanitário para os clientes -

Indenização que se impõe (STJ) (vaI. 6) 716

• Ver "Meio ambiente - Maus-tratos a passerifor-

mes - Manutenção de pássaros da fauna silvestre

em " (TRFIBR) (vaI. 7) 824

• Ver "Ordenador de despesas - Tomada de con-

tas especial instaurada no âmbito do TribunaL."

(TRFIBR) (vaI. 8) 963

• Ver "Responsabilidade civil do Estado - Respon-

sabilidade subjetiva - Professora - Agressão "

(TJDFT) (vaI. 10) 1144

• Ver "Anistiado político - Líder estudantil - Per

seguição política - Regime cívico-militar - Repa-

ração " (STJ) (vaI. 11) 1242

DECRETO FEDERAL N° 7.724/2012 - Ver "Direito

à informação - Imprensa - Solicitação de dados

relativos aos valores gastos pela..." (STJ) (vaI. 9).. 1046

DEMISSÃO

• Servidor público - Processo administrativo disci

plinar - Portaria de instauração - Desnecessidade

de descrição minuciosa e individualizada dos fatos

imputados - Imprescindibilidade quando do indicia

mento - Princípio da hierarquia - Observância pelo

presidente do Colegiado - Secretário da comissão

- Ausência de termo de compromisso - Irrelevância

- Presunção da legitimidade e veracidade dos atos

- Interceptação telefõnica - Prova emprestada do

processo penal - Possibilidade - Redistribuição do

cargo ocupado pelo funcionário - Advento da Lei n°

11.457/2007 - Não ocorrência de alteração da com

petência da comissão processante - Observância às

garantias da ampla defesa e do contraditório - Cer

ceamento de defesa inexistente (STJ) (vaI. 1) ......... 112

'Ij"

• Ver "Concurso público - Candidato aprovado

para o exercício de cargo no serviço público esta-

duaL." (STJ) (vaI. 2) 230

• Servidor público - Processo administrativo

disciplinar - Penalidade aplicada pela autori-

dade competente - Pretensa anulação parcial

do processo - Inadmissibilidade - Indiciado que

se defende dos fatos que lhe são atribuídos, e não

de seu enquadramento legal - Imposição, pela

autoridade julgadora, de sanção mais gravosa

do que aquela sugerida pela comissão proces-

sante - Possibilidade, desde que apresentada

suficiente motivação (STJ) (vaI. 3) 357

• Ver "Servidor público - Demissão - Reintegração

resultante de sentença, proferida em sede de revi-

são " (STJ) (vaI. 7) 812

• Anulação de - Ver "Policial civil - Transgressão

disciplinar - Celebração de contrato de locação com

detenta " (TJPR) (vaI. 7) 821

• Ver "Processo administrativo disciplinar - Policial

rodoviário federal- Demissão - Submissão " (STJ)

(vaI. 8) 943

• Porjusta causa - Carteiro - Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos (ECT) - Empregado portador

de alcoolismo crônico - Caracterização como doença

pelo Código Internacional de Doenças (CID) da Or

ganização Mundial de Saúde (OMS) sob o título de

"Síndrome de Dependência do Álcool" - Reintegra-

ção do funcionário que se impõe (TST) (vaI. 8).... 948

• Servidor público - Quebra de sigilo fiscal de

contribuinte - Alegada suspeição da comissão

processante e cerceamento do direito de defesa

- Não ocorrência - Suficiência das provas da par

ticipação na venda dos dados fiscais - Comparti

lhamento indevido da senha pessoal de acesso aos

sistemas (STF) (vaI. 11) 1231

• Servidor público - Processo administrativo

disciplinar - Omissão de rendimentos de origem

não comprovada, bem como exercício de ativida-

de de comércio - Funcionário no gozo de licença

médica - Irrelevância - Mastamento temporário

que não elide a necessidade de observância do art.

117, X, da Lei n° 8.112/1990 - Alegada violação

aos princípios do contraditório e da ampla defesa

- Não ocorrência - Proporcionalidade e razoabili-

dade na aplicação da pena (STJ) (vaI. 12) 1341

DEMOLIÇÃO

• Ver "Patrimônio histórico e artístico nacional 

Patrimônio cultural - Plano piloto - Projeto de

modificação - Iphan - Competência para análise..."

(TRFIBR) (vaI. 5)..................................................... 603



• Ver "Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes (DNIT) - Rodovia federal. .." (TRF48R)

(vol. 6) 728

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAES

TRUTURADE TRANSPORTES (DNIT) - Rodovia

federal- Construção de casa sobre faixa de domínio

da União - Área non aedificandi - Sentença ultra

petita por determinar o pagamento de indenização

e da demolição pela autarquia - Nulidade parcial

do decisum - Preponderância da segurança no

trânsito sobre o direito de propriedade - Demolição

que se impõe a expensas do particular (TRF48R)

(vol. 6) 728

" DEPENDftNCIA ECONÓMICA - Ver "Pensão
por morte - Falecimento de servidora pública es-

tadual- Pretensa percepção do beneficio " (TJRS)

(vol. 12) 1352

DESAPROPRIAÇÃO

• Reforma agrária - Classificação da propriedade

segundo a extensão - Área de preservação per

manente - Insuscetibilidade de aproveitamento

econômico - Irrelevância - Cômputo para fins de

expropriação - Dimensionamento do imóvel para

fins da Lei n° 8.629/1993 que considera sua área

global (STF) (vol. 3) 331

• Interesse social - Reforma agrária - Indeniza-

ção - Valor que deve ser contemporâneo à data

da avaliação judicial - Irrelevância das datas em

que ocorreu a imissão na posse ou que se deu a

vistoria do expropriante (STJ) (vol. 5) 590

DETENTO - Ver "Policial civil - Transgressão

disciplinar - Celebração de contrato de locação com

detenta " (TJPR) (vol. 7) 821

DETRAN - Ver "Poder de polícia - Venda de

automóvel - Transferência do bem - Indícios de

adulteração " (TJMG) (vol. 3) 367

DIGNIDADE HUMANA - Ver "Criança e adoles

cente - Ação civil pública - Legitimidade do Minis-

tério Público para a promoção..." (STJ) (vol. 11) .... 1238

DIREITOA INFORMAÇÃO - Imprensa - Solicita

ção de dados relativos aos valores gastos pela Ad

ministração Pública direta e indireta Federal com

publicidade e propaganda, durante determinado

período - Negativa sob o fundamento de "preservar
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a estratégia de negociação de mídia" e "contrarieda

de ao interesse público" - Não cabimento - Dados

não rotulados como sigilosos e que não envolvem

a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem

das pessoas - Princípio da publicidade - Advento

da Lei n° 12.527/2011 e do Dec. n° 7.72412012 (STJ)

(vol.9) 1046

DIVERGftNCIAJURISPRUDENCIAL - Ver "Ges

tor público - Empresa Brasileira de Correios e Te

légrafos (ECT) -Aquisição de imóveis - Pagamento

de Imposto sobre a Transmissão..." (STF) (vol. 8) 939

DOLO - Ver "Gestor público - Empresa Brasilei

ra de Correios e Telégrafos (ECT) - Aquisição de

imóveis - Pagamento de Imposto sobre a Trans-

missão " (STF) (vol. 8) 939

DOMíNIO ÚTIL - Ver "Terrenos de marinha e

acrescidos - Celebração de contrato de cessão entre

a União e Estado-Membro..." (TRF�R) (vol. 2) .... 240

DOUTORADO - Ver "Servidor público - Universi

dade estadual - Professora - Mastamento remu-

nerado para " (TJPR) (vol. 11) 1255

EDITAL

• Ver "Concurso público - Taxa de inscrição - Isen

ção - Admissibilidade - Candidata comprovada-

mente " (TJDFT) (vol. 1) 123

• Vinculação da Administração Pública ao - Ver

"Concurso público - Controle jurisdicional da le-

galidade - Hipótese na qual os temas abordados "

(STF) (vol. 7) 803

• Ver "Concurso público - Aprovação dentro do

número de vagas previsto em edital - Alegada "

(STJ) (vol. 12) 1335

ELEIÇÃO - Ver "Propaganda eleitoral irregular

- Caracterização - Arremesso de 'santinhos' de

candidatos " (TREMS) (vol. 4) 492

EMENDA A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - Ver

"Aposentadoria compulsória - Servidor público

- Emenda à Constituição de Estado-Membro "

(STF) (vol. 1) 100

EMISSORADETELEVISÃO- Ver"Criança e adoles

cente -Ação civil pública - Legitimidade do Ministério

Público para a promoção " (STJ) (vol. 11) 1238
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EMPREGADO PÚBLICO, Reintegração de - Ver • Ver "Concurso público - Policial militar - Estágio

"Demissão por justa causa - Carteiro - Empresa probatório - Alegada omissão de antecedentes..."

Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)..." (TST) (TJSP) (voI. 5) ........................................................ 601

(vol. 8) .................................................................... 948

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE- (ECA) - Art. 149 da Lei n° 8.069/1990 - Poder

LÉGRAFOS (ECT) normativo da autoridade judiciária - Portaria -

• Ver "Gestor público - Empresa Brasileira de Regulamentação do ingresso e permanência de

Correios e Telégrafos (ECT) -Aquisição de imóveis menores de dezoito anos, desacompanhados dos

- Pagamento de Imposto sobre a Transmissão..." pais ou responsáveis, após as 23 horas, em bares,

(STF) (voI. 8) .......................................................... 939 restaurantes, lanchonetes e similares que comer-

• Ver "Demissão por justa causa - Carteiro - Em- cializem bebidas alcoólicas - Nulidade -Vedação a

presa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT)..." determinações de caráter geral e abstrato - Com-

(TST) (vol. 8) .......................................................... 948 petência do Poder Legislativo (STJ) (vol.2) ......... 223

EMPRESA PÚBLICA ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES - Ver

• Ver "Terrenos de marinha e acrescidos - Ce- "Militar - Incapacidade total e permanente - Re-

lebração de contrato de cessão entre a União e forma na mesma graduação com remuneração..."

Estado-Membro..." (TRF2aR) (vol. 2) .................. 240 (STJ) (vol. 1) .......................................................... 107

• Pretensa extensão dos benefícios concedidos

à Fazenda Pública - Execução pelo regime de ESTELIONATO - Ver "Crime militar - Esteliona-

precatório - Não cabimento - Pagamento de to - Art. 251 do CPM - Filha de servidor militar

adicional de insalubridade em grau máximo - falecido que informa..." (STF) (vol.9) ................... 1041

"Agente operacional agropecuário manutenção"

- Exposição a agentes biológicos - Contágio não EX TUNC, Efeito - Ver "Aposentadoria compulsó-

afastado pelo fornecimento de Equipamentos de ria - Servidor público - Emenda à Constituição de

Proteção Individual (EPIs) (TST) (vol. 12) ........... 1347 Estado-Membro..." (STF) (vol. 1) .......................... 100

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EXERCícIO DE ATIVIDADE DE COMÉRCIO -

(EPI) - Ver "Empresa pública - Pretensa extensão Ver "Demissão - Servidor público - Processo admi-

dos benefícios concedidos à Fazenda Pública - Exe- nistrativo disciplinar - Omissão de rendimentos..."

cução..." (TST) (vol. 12) ......................................... 1347 (STJ) (vol. 12) ........................................................ 1341 ft};
�r.

ESCOLA - Ver "Servidor público - Gratificação de EXONERAÇÃO - Ver "Concurso público - Policial

difícil acesso - Desvinculação da escola de Conjunto militar - Estágio probatório - Alegada omissão de

Educacional..." (TJRS) (voI. 5) ............................. 598 antecedentes..." (TJSP) (voI. 5) ............................. 601

ESTABILIDADE - Ver "Processo administrativo FAIXA DE DOMíNIO DA UNIÃO - Ver "Departa-

disciplinar - Pretensa nulidade - Comissão proces- mento Nacional de Infraestrutura de Transportes

sante - Membro..." (STJ) (voI. 4) .......................... 471
(DNIT) - Rodovia federal..." (TRF4aR) (vol. 6) .... 728

ESTADO-MEMBRO - Ver "Usucapião extraordi- FALTAS ADMINISTRATIVAS, ÉTICAS E/OU

nária - Reclamação da propriedade por Estado- FUNCIONAIS - Ver "Professor - Universidade

-Membro - Alegada natureza..." (TJRN) (vol. 6) 719 federal - Venda de livros de sua autoria nas de-

pendências da faculdade..." (TRF1aR) (vol. 9) ...... 1059

ESTÁGIO PROBATÓRIO

• Ver "Processo administrativo disciplinar - Preten- FATO TíPICO - Ver "Gestão temerária - Crimes

sa nulidade - Comissão processante - Membro..." contra o sistema financeiro nacional- Empregado

(STJ) (vol. 4) .......................................................... 471 da CEF cedido..." (STJ) (vol. 4) ............................. 483
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FAUNA SILVESTRE - Ver "Meio ambiente - Maus- GESTOR PúBLICO

-tratos a passeriformes - Manutenção de pássaros • Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

da fauna silvestre em..." (TRF1BR) (vol. 7) ........... 824 (ECT) - Aquisição de imóveis - Pagamento de

Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens

FAUTE DU SERVICE - Ver "Responsabilidade Imóveis e de Direitos a eles Relativos (lTBI) - Tri-

civil do Estado - Responsabilidade subjetiva - bunal de Contas da União (TCU) - Aplicação de

Professora - Agressão..." (TJDFT) (vol. 10) ......... 1144 multa - Alegada omissão devido ao não ingresso

com ação de repetição de indébito tributário - Di-

FINANCIAMENTO - Ver "Programa de inclusão vergênciajurisprudencial, à época do recolhimento

digital - Professores da rede pública de ensino - do tributo, acerca da imunidade tributária recípro-

Aquisição de computadores..." (TJDFT) (vol. 3) .. 364 ca da empresa pública - Ex-diretor sem formação

jurídica e sem orientação do órgão de assessoria

FLAGRANTE - Ver "Meio ambiente - Maus-tratos jurídica - Ausência de dolo ou culpa - Acórdão da

a passeriformes - Manutenção de pássaros da fau- Corte de Contas cassado (STF) (vol. 8) ................ 939

� na silvestre em..." (TRF1BR) (vol. 7) ..................... 824
• Ver "Tribunal de Contas da União -Aplicação de

multa - Gestor público - Pró-reitor de administra-

FORO - Ver "Terrenos de marinha e acrescidos -
ção..." (STF) (vol. 10) ............................................. 1135

Celebração de contrato de cessão entre a União e
GRATIFICAÇÃO

Estado-Membro..." (TRF2"R) (vol. 2) .................... 240
• De difícil acesso - Ver "Servidor público -

FUMUS BONI JURIS - Ver "Aposentadoria com-
Gratificação de dificil acesso - Desvinculação da es-

pulsória - Servidor público - Emenda à Constitui-
cola de Conjunto Educacional..." (TJRS) (vol. 5) ... 598

• Ver "Policial militar - Incorporação do Adicional
ção de Estado-Membro..." (STF) (vol. 1) ............... 100

de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos..."

(TJSP) (vol. 10) ...................................................... 1165
FUNAI, Administração Executiva Regional da -

Ver "Comunidade indígena - Ministério Público
HIERARQUIA, Princípio da - Ver "Demissão - Ser-

Federal - Ação civil pública - Pretensa lotação de
vidor público - Processo administrativo disciplinar

procurador..." (TRF1BR) (vol. 2) ............................. 236
- Portaria de instauração..." (STJ) (vol. 1) ........... 112

FUNÇÃO GRATIFICADA - Ver "Servidor públi-
HONRA

co - Redução do valor recebido a título de função
• Ver "Calúnia - Crime supostamente cometido

gratificada - Alegada violação..." (STJ) (vol. 5) ..... 583
contra a honra de membro do Ministério Público..."

(STJ) (vol. 1) .......................................................... 121
FUNÇÃO PÚBLICA, Perda da - Ver "Improbidade

• Ver "Direito à informação - Imprensa - Solicitação
administrativa - Caracterização - Policial civil -

de dados relativos aos valores gastos pela..." (STJ)
Inserção de dados falsos em ocorrência..." (TJRS)

(vol. 9) .................................................................... 1046
(vol. 8) .................................................................... 954

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - Ver "Tribunal de
GESTÃO TEMERÁRIA - Crimes contra o sistema

Contas da União - Aplicação de multa - Gestor
financeiro nacional - Empregado da CEF cedido

público - Pró-reitor de administração..." (STF)

para o Funcef - Analista de investimentos - (vol. 10) ............................................................... 1135

Elaboração de parecer favorável à aquisição de

ações - Prejuízo milionário aos investidores - IBAMA - Ver "Meio ambiente - Lobo-marinho

Sujeito ativo - Terceira pessoa não elencada no capturado por pescadores e entregue a aquário

rol do art. 25 da Lei n° 7.492/1986 - Irrelevância municipal..." (TRF3BR) (vol. 2) .............................. 246

- Concorrência para a prática do delito, nos termos

do art. 29 do CP - Nexo de causalidade entre a IGREJA - Ver "Tombamento - Igreja - Patrimônio

conduta e a realização do fato típico - Presença do histórico e artístico nacional - Deterioração da

elemento subjetivo (STJ) (vol. 4) .......................... 483 estrutura fisica do bem..." (TRF2"R) (vol.3) ........ 370
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ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - Ver IMPRENSA - Ver "Direito à informação - Im-

"Responsabilidade civil do Estado - Caracterização prensa - Solicitação de dados relativos aos valores

- Motorista de ambulância - Veículo..." (TJDFT) gastos pela..." (STJ) (vaI. 9) ................................... 1046

(vaI. 4) .................................................................... 487

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

IMAGEM - Ver "Direito à informação - Imprensa • Ver "Concurso público - Candidato aprovado

- Solicitação de dados relativos aos valores gastos para o exercício de cargo no serviço público esta-

pela..." (STJ) (vaI. 9) .............................................. 1046 dual..." (STJ) (vaI. 2) .............................................. 230

• Ação civil pública - Medida cautelar de indisponi-

IMISSÃO NA POSSE - Ver "Desapropriação - Inte- bilidade de bens - Desnecessidade da demonstra-

resse social- Reforma agrária - Indenização - Va- ção do periculum in mora - Presunção insculpida

lor que deve ser contemporâneo..." (STJ) (vaI. 5) .. 590
no art. 7° da Lei n° 8.429/1992 - Tutela de evidência

IMÓVEL
- Caracterização do fumus bonijuris - Suficiência

do bloqueio para o ressarcimento ao erário - Lega-

• Ver "Patrimônio histórico e artístico nacional -
lidade da constrição patrimonial (STJ) (vaI. 3) ... 339

Patrimônio cultural - Plano piloto - Projeto de
• Caracterização - Policial civil- Inserção de dados

modificação - Iphan - Competência para análise..."
falsos em ocorrência policial visando prejudicar

(TRF1BR) (vaI. 5) ..................................................... 603
desafeto - Atitude afrontosa aos princípios da

• Ver "Gestor público - Empresa Brasileira de
Administração Pública - Perda da função pública

Correios e Telégrafos (ECT) -Aquisição de imóveis
e pagamento de multa civil - Inteligência do art.

- Pagamento de Imposto sobre a Transmissão..."

(STF) (vaI. 8) .......................................................... 939
11, caput e inc. I, e do art. 12, inc. III, da Lei n°

8.429/1992 (TJRS) (vaI. 8) ..................................... 954

IMPACTO AMBIENTAL - Ver "Poluição sonora -
• Não caracterização de ato de - Ver"Professor - Uni-

Buffet - Promoção de eventos - Impacto ambiental
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• Ver "Imposto sobre Operações Relativas à Circu-

lação de Mercadorias e sobre..." (TJRS) (voI. 6) ... 723

• Ver "Empresa pública - Pretensa extensão dos
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dos os requisitos legais - Designação de servidores

lotados em unidade da Federação diversa daquela

em que atuava o investigado - Admissibilidade
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relativos aos valores gastos pela ..." (STJ) (vol. 9) 1046

• Princípio da - Ver "Direito à informação - Im
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(TJDFT) (vol. 10) 1144

• Ver "Demissão - Servidor público - Processo

administrativo disciplinar - Omissão de rendimen-
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V da Súmula n° 331 do TST (TRT2°R) (voI. 9) ..... 1064

REVISÃO CRIMINAL - Ver "Servidor público 
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resultante de sentença, proferida em sede de revi-

são " (STJ) (voI. 7) 812

SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO

• Reorganização mediante acumulação, desacumu

lação, extinção e criação de unidades - Provimentos

de Conselho Superior da Magistratura de Estado

-Membro - Indeferimento do pedido de medida li

minar há mais de dez anos - Declaração de incons

titucionalidade dos atos normativos que causaria

prejuízos ao interesse social e à segurançajurídica

- Tese da norma jurídica "ainda constitucional"

- Matéria que deverá ser tratada por lei em sentido

formal (STF) (voI. 1) 87

• Ver "Concurso público - Serviços notariais e de

registro - Valoração da prova de títulos - Exercí-

cio " (STF) (voI. 4) 467

�
SERVIDOR PÚBLICO

• Ver "Aposentadoria compulsória - Servidor públi-

co - Emenda à Constituição de Estado-Membro "

(STF) (voI. 1) 100

• Ver "Demissão - Servidor público - Processo ad-

ministrativo disciplinar - Portaria de instauração "

(STJ) (voI. 1) 112

• Ver "Demissão - Servidor público - Processo ad-

ministrativo disciplinar - Penalidade aplicada "

(STJ) (voI. 3) 357

• Ver "Processo administrativo disciplinar - Preten-

sa nulidade - Comissão processante - Membro "

(STJ) (voI. 4) 471

• Redução do valor recebido a título de função

gratificada - Alegada violação à irredutibilidade

de vencimentos - Não ocorrência - Nova reda

ção do inc. XI do art. 37 da CF dada pela EC nO

4112003 - Observância ao teto remuneratório

fixado pela Carta Magna (STJ) (voI. 5) 583

íNDICE CUMULATIVO XXXI

• Gratificação de difícil acesso - Desvinculação da

escola de Conjunto Educacional de Ensino - Su

pressão do benefício - Inadmissibilidade - Aulas

que continuam a ser ministradas no mesmo local

(TJRS) (voI. 5) 598

• Ver "Aposentadoria - Servidor público - Porta-

dor de cardiopatia grave - Proventos isentos de

imposto " (STF) (voI. 6) 711

• Demissão - Reintegração resultante de sentença,

proferida em sede de revisão criminal, que excluiu

a pena de perdimento do cargo público - Anulação

do ato de reintegração - Legalidade - Demis-

são decorrente de procedimento administrativo

disciplinar cuja validade fora confirmada pelo

Judiciário - Possibilidade de a Administração

rever seus próprios atos (STJ) (voI. 7) 812

• Estadual-Agente de escolta e vigilância peniten-

ciária - Remoção para o local de trabalho da esposa,

funcionária pública municipal- Admissibilidade

União de cônjuges - Fortalecimento e manutenção

da instituição familiar (TJSP) (voI. 8) 960

• Ver "Demissão - Servidor público - Quebra de

sigilo fiscal de contribuinte -Alegada suspeição "

(STF) (voI. 11) 1231

• Universidade estadual- Professora -Afastamen

to remunerado para cursar doutorado - Retorno às

atividades sem o título de pós-graduação - Termo

de compromisso celebrado que prevê o ressarci

mento dos valores pagos pela instituição de ensino

- Impossibilidade de compensação com o período

trabalhado após o regresso (TJPR) (vol. 11) 1255

• Ver "Demissão - Servidor público - Processo

administrativo disciplinar - Omissão de rendimen-

tos " (STJ) (vol. 12) 1341

• Ver "Pensão por morte - Falecimento de servi-

dora pública estadual - Pretensa percepção do

beneficio " (TJRS) (voI. 12) 1352

SIGILO

• Ver "Concurso público - Perito criminal - Exame

psicotécnico - Candidato considerado " (TRF�R)

(voI. 1) 126

• Inexistência de - Ver "Direito à informação 

Imprensa - Solicitação de dados relativos aos

valores gastos pela " (STJ) (vol. 9) 1046

• Fiscal - Ver "Demissão - Servidor público 

Quebra de sigilo fiscal de contribuinte - Alegada

suspeição " (STF) (voI. 11) 1231

SíNDROME DE DEPENDÊNCIA DO ÁLCOOL

- Ver "Demissão por justa causa - Carteiro - Em-



XXXII BOA - Boletim de Direito Administrativo - Dezembro/2013

presa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) "

(TST) (vaI. 8) 948

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - Ver "Ges

tão temerária - Crimes contra o sistema financeiro

nacional - Empregado da CEF cedido " (STJ)

(vaI. 4) 483

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - Ver "Saúde

- Pretenso fornecimento pelo Estado de medica-

mentos específicos e insumos para o tratamento "

(STJ) (vaI. 7) 816

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - Ver "Pro

grama de inclusão digital - Professores da rede

pública de ensino - Aquisição de computadores "

(TJDFT) (vaI. 3) 364

SOLDO - Ver "Militar - Incapacidade total e

permanente - Reforma na mesma graduação com

remuneração " (STJ) (vaI. 1) 107

SUBENFITEUSE - Ver "Terrenos de marinha e

acrescidos - Celebração de contrato de cessão entre

a União e Estado-Membro..." (TRF2aR) (vaI. 2).... 240

SUBJETIVIDADE - Ver "Concurso público - Poli

cial militar - Estágio probatório -Alegada omissão

de antecedentes " (TJSP) (vaI. 5) 601

SUJEITOATIVO - Ver "Gestão temerária - Crimes

contra o sistema financeiro nacional- Empregado

da CEF cedido " (STJ) (vaI. 4) 483

SÚMULA N° 331/TST - Ver "Responsabilidade

subsidiária - Caracterização - Entes integrantes

da Administração Pública..." (TRT2aR) (vaI. 9).... 1064

SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO - Ver

"Concurso público - Policial militar - Estágio

probatório - Alegada omissão de antecedentes "

(TJSP) (vaI. 5) 601

SUSPEIÇÃO - Ver "Demissão - Servidor público

- Quebra de sigilo fiscal de contribuinte - Alegada

suspeição " (STF) (vaI. 11) 1231

TAXA DE INSCRIÇÃO - Ver "Concurso público

- Taxa de inscrição - Isenção - Admissibilidade 

Candidata comprovadamente..." (TJDFT) (vaI. 1).. 123

TAXA DE OCUPAÇÃO, Inexigibilidade de - Ver

"Terrenos de marinha e acrescidos - Celebração

de contrato de cessão entre a União e Estado-

-Membro " (TRF2aR) (vaI. 2) 240

TAXA JUDICIÁRIA - Propositura de ações civis

públicas ou de ações coletivas - Pretensa isenção

- Extensão da regra contida no art. 18 da Lei n°

7.347/1985 e no art. 87 do CDC -Admissibilidade,

mesmo inexistindo previsão no Código Tributário

do Estado-membro - Espécie do gênero "custas

judiciais" - Impossibilidade do "adiantamento de

custas, emolumentos, honorários periciais e quais-

quer outras despesas" (STJ) (vaI. 10) 1140

TERMO DE COMPROMISSO

• Ver "Demissão - Servidor público - Processo

administrativo disciplinar - Portaria de instaura-

ção " (STJ) (vaI. 1) 112

• Ver "Servidor público - Universidade estadual

- Professora - Afastamento remunerado para "

(TJPR) (vaI. 11) 1255

TERRA DEVOLUTA - Ver "Usucapião extraordi-

nária - Reclamação da propriedade por Estado

-Membro -Alegada natureza..." (TJRN) (val.6)... 719

TERRENOS DE MARINHA E ACRESCIDOS 

Celebração de contrato de cessão entre a União e

Estado-Membro - Posterior cessão de uso, a título

oneroso, à empresa pública - Caracterização do

vetusto instituto da subenfiteuse - Exercício do

domínio útil - Legalidade do pagamento de foro

e laudêmio - Inexigibilidade de taxa de ocupação

(TRF2aR) (vaI. 2) 240

TETO REMUNERATÓRIO - Ver "Servidor públi-

co - Redução do valor recebido a título de função

gratificada -Alegada violação..." (STJ) (vaI. 5)..... 583

TíTULOS, Prova de - Ver "Concurso público 

Serviços notariais e de registro - Valoração da

prova de títulos - Exercício..." (STF) (vaI. 4) ........ 467

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - Ver "Orde

nador de despesas - Tomada de contas especial

instaurada no âmbito do TribunaL." (TRF1aR)

(vaI. 8) 963



íNDICE CUMULATIVO XXXIII

TOMADORDE SERVIÇO - Ver "Responsabilidade

subsidiária - Caracterização - Entes integrantes

da Administração Pública..." (TRT28R) (vol. 9) .... 1064

TOMBAMENTO - Igreja - Patrimônio histórico

e artístico nacional - Deterioração da estrutura

física do bem, assim como das instalações elétricas

e de gás - Incapacidade econômico-financeira do

proprietário para restauro e conservação da coisa

- Responsabilidade subsidiária da União para

execução e custeio das obras - Legitimidade para

integrar o polo passivo da demanda juntamente

com o Iphan - Princípios da intervenção estatal

obrigatória e da precaução (TRF28R) (voI. 3) ....... 370

e TORTURA- Ver "Criança e adolescente - Ação civil

pública - Legitimidade do Ministério Público para

a promoção " (STJ) (voI. 11) 1238

TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - Ver "Policial ci

vil- Transgressão disciplinar - Celebração de con-

trato de locação com detenta..." (TJPR) (voI. 7)... 821

TRÂNSITO, Segurança no - Ver "Departamento

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)

- Rodovia federal..." (TRF48R) (voI. 6) 728

�

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU)

• Ver "Gestor público - Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos (ECT) - Aquisição de imóveis

- Pagamento de Imposto sobre a Transmissão "

(STF) (voI. 8) 939

• Ver "Ordenador de despesas - Tomada de con-

tas especial instaurada no âmbito do TribunaL."

(TRF18R) (voI. 8) 963

• Aplicação de multa - Gestor público - Pró-reitor

de administração de fundação universidade federal

- Suposta omissão culposa no controle de horário

e frequência dos servidores médicos vinculados ao

hospital universitário - Não ocorrência - Incum

bência das chefias imediatas em relação aos seus

subordinados - Sanção pecuniária afastada (STF)

(voI. 10) 1135

TUTELAANTECIPADA- Ver "Concurso público

Perito criminal- Exame psicotécnico - Candidato

considerado " (TRF28R) (vol. 1) 126

TUTELA DA EVIDÊNCIA - Ver "Improbidade ad

ministrativa -Ação civil pública - Medida cautelar

de indisponibilidade de bens..." (STJ) (vol. 3) ..... 339

UNIÃO, Interesse, bem ou serviço da - Ver "Ca

lúnia - Crime supostamente cometido contra a

honra de membro do Ministério Público " (STJ)

(voI. 1) 121

UNIVERSIDADE PúBLICA

• Federal- Ver "Professor - Universidade federal

- Venda de livros de sua autoria nas dependências

da faculdade " (TRF18R) (vol. 9) 1059

• Estadual- Ver "Servidor público - Universidade

estadual - Professora - Afastamento remunerado

para " (TJPR) (voI. 11) 1255

USUCAPIÃo EXTRAORDINÁRIA - Reclamação

da propriedade por Estado-Membro - Alegada

natureza de terra devoluta - Não comprovação

- Inexistência de registro notarial que não induz

à presunção de natureza pública do bem - Preen

chimento, pelo particular, dos requisitos previstos

no art. 1.238 do CC (TJRN) (voI. 6) 719

VENCIMENTOS, Irredutibilidade de - Ver "Ser

vidor público - Redução do valor recebido a título

de função gratificada - Alegada violação " (STJ)

(voI. 5) 583

VIDA PRIVADA - Ver "Direito à informação - Im

prensa - Solicitação de dados relativos aos valores

gastos pela " (STJ) (voI. 9) 1046

VISTORIA do expropriante - Ver "Desapropria

ção - Interesse social - Reforma agrária - Inde

nização - Valor que deve ser contemporâneo..."

(STJ) (vol. 5)...................................................... 590

VOGAL - Ver "Processo administrativo disciplinar

- Pretensa nulidade - Comissão processante -

Membro " (STJ) (voI. 4) 471

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNlÁo

APOSENTADORIA - Hipótese de acumulação dos

cargos de Juiz de Direito e de Subprocurador da

Fazenda Nacional - Exercício da opção prevista no

art. 133 da Lei n° 8.112/1990 - Reconhecimento da

boa-fé do interessado - Dispensa da devolução das

importâncias até então recebidas - Conversão dos

proventos proporcionais em integrais em razão do

aproveitamento do tempo de serviço no outro cargo

- Outro caso de acumulação de dois cargos de Juiz



XXXIV BOA - Boletim de Direito Administrativo - Dezembro/2013

de Direito - Ausência de opção pelo inativo por um

dos beneficios - Suspensão dos pagamentos pelo

Conselho Administrativo do Tribunal de Justiça 

Proposição de ação judicial- Sentença denegatória

- Interposição de recurso de apelação - Persistên

cia da acumulação irregular - Ressarcimento dos

valores indevidamente recebidos (vol. 6) 682

CAIXA ECONÓMICAFEDERAL - Contrato admi

nistrativo - Celebração de avenças com empresas

cujos sócios ou dirigentes eram também empregados

da estatal- Vedação pelo inc. III do art. 9° da Lei nO

8.666/1993 - Razões de justificativa acolhidas em

relação a uma das funcionárias -Aplicação de multa

à outra, tendo em vista a afronta aos princípios da

moralidade e da impessoalidade (vol. 8) 931

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - Outorga

para exploração de rodovias federais - Manutenção

do equilíbrio econômico-financeiro da avença - Uti

lização de mecanismos contratuais como "desconto

de reequilíbrio" e "fluxo de caixa marginal" - Possi

bilidade - Inteligência da Lei n° 8.987/1995 e da Lei

nO 10.233/2001 (vol. 7) 792

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICI

DADE E PROPAGANDA - Irregularidades - Pa

gamento de honorários sem efetiva intermediação

da agência - Subcontratação de empresa por

valor superior ao de outra interessada - Despesas

pagas sem comprovação dos trabalhos executa

dos - Utilização de propostas fraudulentas para

realizar cotação de preços - Condenação solidá

ria em débito e aplicação individual de multa

às empresas e aos chefes do departamento de

comunicação e marketing e da divisão de propa

ganda e publicidade da empresa pública contra-

tante - Pequena redução dos valores (vol. 5)........ 546

CONTRATO DE REPASSE - Celebração de

ajuste entre cooperativa e o Ministério do De

senvolvimento Agrário - Realização de cursos

de capacitação de agricultores familiares - Au

sência de nexo de causalidade entre os recursos

e as despesas declaradas na prestação de contas

- Inconsistência da documentação apresentada

- Indícios de falsificação - Simulação de listas

de presença dos capacitandos - Inexistência das

vias originais de notas fiscais relativas à produ

ção de material didático - Condenação solidária

em débito e aplicação individual de multa à en-

tidade e ao seu ex-presidente (vol. 2) 201

CONVÊNIO

• Programa Brasil Alfabetizado - Não comprovação

da boa e regular aplicação dos recursos repassados

pelo FNDE - Inexistência de nexo de causalidade

entre a utilização dos recursos e a execução do

plano de trabalho - Irregularidade das contas 

Condenação em débito solidária da ONG e do seu

presidente à época dos fatos - Aplicação de multa

à entidade e à pessoa fisica (vol. 7) 776

• Aquisição fieta de lanches com recursos do

ajuste - Alimentos fabricados pela própria fun-

dação convenente vendidos à empresa individual

que os revendia ao partícipe - Emissão de notas

fiscais em nome de terceiros para respaldar as

despesas - Não fornecimento de lanches em de

terminado mês - Condenação em débito solidá-

ria do presidente da fundação e da empresária

- Aplicação individual de multa aos responsáveis

- Manutenção das penalidades (vol. 11) 1219

• De cooperação técnica - Instituto federal de edu

cação e Organização Não Governamental- Reali

zação de cursos de idiomas e de informática supos

tamente ofertados de forma gratuita à população

- Cessão de espaço da entidade pública - Cobrança

do material didático pela ONG - Descaracteriza

ção da "ausência de fins lucrativos" - Ajuste com

natureza contratual - Cessão de uso do espaço

público em caráter oneroso - Exigência de regular

procedimento licitatório - Aplicação de multa ao

reitor do instituto de educação (vol. 12) 1328

DOUTORADO no exterior - Concessão de bolsa de

estudos pelo Capes - Obtenção do título de mes

tre - Descumprimento do termo de compromisso

inicialmente previsto - Circunstâncias atenuantes

- Comprovação de retorno, mesmo que tardio, ao

país - Contas regulares com ressalva -Afastamento

do débito (vol. 3) 324

ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA

COMPLEMENTAR (EFPC) - Fundos de pensão

- Natureza jurídica de recursos públicos - Fisca

lização - Competência do TCU, sem prejuízo das

atribuições específicas estabelecidas em lei para

os entes patrocinadores e para a Superintendência

Nacional de Previdência Complementar (Previc),

dentre outros - Marco legal da atuação da Corte



íNDICE CUMULATIVO XXXV

de Contas com a CF/1988 -Apuração de infrações com órgãos não originalmente mantidos pelo fundo

e aferição da gestão pelo TCU - Considerações - Possibilidade - Bens e equipamentos adquiridos

(vol. 9) ................................................................. 1009 com recursos do FCDF - Regularidade da posterior

transferência ao Governo do DF (vol. 9) .............. 1026

FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (FNS) - Tomada

de Contas Especial (TCE) - Aplicação de recursos SERVIDOR PÚBLICO - Licença estatutária para

do Sistema Único de Saúde (SUS) geridos por concorrer a mandato eletivo - Pagamento da inte-

entidade privada sem fins lucrativos - Supos- gralidade do valor da gratificação de desempenho

tos pagamentos irregulares e contabilização de durante o período de afastamento - Admissibi-

receitas em valores inferiores aos efetivamente lidade - Manutenção da remuneração integral

recebidos - Alegações de defesa aptas a afastar as para efetivo exercício de direito político - Preva-

irregularidades - Elisão do débito - Exclusão das lência do art. 1°, inc. II, aI. l, da LC n° 6411990

responsabilidades (vol. 10) ................................... 1124 sobre o art. 86, � 2°, da Lei n° 8.112/1990 (vol. 6) .. 689

-
"KITANTI-HOMOFOBIA" - Distribuição às esco- SISTEMA"S"

las públicas - Suspensão pelo Executivo Federal • Assessor sênior - Pagamento de salário sem

- Possível desperdício de recursos com a criação e
a respectiva contraprestação laboral - Irregu-

confecção do material- Determinações (vol. 2) ... 189
laridade das contas dos ex-presidentes e ex-

-diretores regionais da entidade - Condenação

PENSÃO CIVIL - Servidor público - Menor sob
solidária - Aplicação de multa (vol. 1) ................. 61

guarda - Inadmissibilidade - Derrogação do bene-
• Transferência de recursos para instituto de

fício pelo art. 5° da Lei nO 9.717/1998 - Irrelevância
aperfeiçoamento e capacitação - Desvio, mediante

da comprovação, ou não, da dependência econômica
fraude, pelo superintendente da entidade - Alegada

do infante (vol. 2) .................................................. 218
obediência hierárquica ao presidente - Não exclusão

de culpabilidade, restando caracterizada ordem

pOLíCIA MILITAR - Governador de Estado - De-
manifestamente ilegal- Condenação em débito soli-

dária -Aplicação de multa -Arresto de bens - Inabi-
cretos - Convocação para o serviço ativo de dois po-

litação para o exercício de cargo em comissão ou fun-
liciais militares de ex-Território remunerados pela

ção de confiança pelo período de cinco anos (vol. 5) 569
União - Convênio - Delegação de competência para

a prática de atos relativos à promoção, movimenta-
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - Aquisição de to-

ção, reforma, licenciamento, exclusão, exoneração e
mógrafo PET Scan - Doação ao Incor - Pesquisa e

»
outros atos administrativos e disciplinares - Legali-

avaliação da aplicabilidade futura - Convênio -Ale-
dade - Superveniência de acórdão por meio do qual

gada exclusão dos pacientes do SUS na realização
o TCU considerou legais as promoções de militares

de exames - Ausência de impedimento legal para
- Regularidade dos atos praticados (vol. 4) ........... 449

o uso por pacientes da rede privada - Inexistência

PROJETO COMUNIDADE INDíGENA - Irre-
de plano e cronogramas definidos para aferir os

resultados da avaliação - Termo de doação que não

gularidades na aplicação de recursos - Apuração possui cláusula de encargo para garantir níveis

de responsabilidade dos servidores envolvidos - mínimos de utilização em pacientes da rede pública

Subitem de acórdão do TCU - Descumprimento - Recomendações (vol. 1) ....................................... 78

- Aplicação de multa ao presidente da entidade

- Determinação da apresentação de resultado UNIDADE MISTA DE SAÚDE - Cobrança por

conclusivo sobre o cumprimento do subitem no serviços mais onerosos do que os realizados e por

próximo relatório de gestão (vol. 1) ...................... 74 outros não prestados - Responsabilidade do ente

federado mantenedor - Não demonstração de que

SEGURANÇA PÚBLICA - Distrito Federal- Cria- os ex-gestores concorreram para a elaboração ou

ção da Coordenadoria Integrada de Operações de aprovação das autorizações de internação hospi-

Segurança Pública e Defesa Social - Fundo Cons- talar - Exclusão da relação processual - Fixação

titucional do Distrito Federal (FCDF) - Emprego de novo e improrrogável prazo para o recolhimento

de recursos em ação desenvolvida conjuntamente da dívida pelo Estado-membro (vol. 12) ............... 1314


