•

.

,

Boletim ele Direito Municipal

íNDICE CUMULATIVO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014
AUTOTUTELA - Ver "Jurisprudência comentada:
o poder de autotutela da Administração e a decadência" (Gina Copola) (vaI. 11)

828

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONA
LIDADE N° 16 - Ver "Terceirização no serviço pú

BEM PÚBLICO

blico e a responsabilidade da Administração: a ADC

• Ver "Função social do patrimônio público" (Élcio

n° 16 e os novos ..." (Daltro Alberto Jaiia Marques

JJ de Oliveira) (vaI. 11)

..

814

golin) (vaI. 8)

Advocacia Pública nos Municípios brasileiros"
..

407

345

..

567

CADASTRO NACIONAL DE CONDENADOS POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E

ANÁLISE ECONÓMICA DOS CONSÓRCIOS

POR ATO QUE IMPLIQUE INELEGIBILIDADE

PÚBLICOS MUNICIPAIS: TEORIA DOS JOGOS

(O) (Gina Copola) (vaI. 9)

COMO INSTRUMENTO MAXIMIZADOR DA

EFICIÊNCIAADMINISTRATIVA (Fillipe Azevedo
Rodrigues) (vaI. 12)

..

• Ver "Doação de terreno municipal ao particular
que pagou sua desapropriação" (Ivan Barbosa Ri-

ADVOCACIA PÚBLICA - Ver "Relevância da
(Helita Barreira Custódio) (vaI. 6)

Arruda) (vaI. 5)

..

898

.

665

CANDIDATURA NATA NA LEGISLAÇÃO ELEI
TORAL BRASILEIRA (A) (Juliane Sant'Ana Bento
e Alvaro Barreto) (vaI. 3)

ANUALIDADE, Princípio da - Ver "Controle dos

..

167

Princípios Orçamentários (O)" (Flavio Corrêa de
Toledo Jr.) (vaI. 7)

..

483

CARGO PÚBLICO em comissão - Ver "Cargos e
empregos em comissão e o terceiro regime: cons

APOSENTADORIA - Ver "Cargos e empregos em

tituição, aposentadoria e desligamento" (Ivan

comissão e o terceiro regime: constituição, aposen

Barbosa Rigolin) (vaI. 12)

..

913

.4J tadoria e desligamento" (Ivan Barbosa Rigolin)
(vaI. 12)

.

913

ASPECTOS DE GESTÃO DOS REGIMES PRÓ
PRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPSs)
(Leandro Luis dos Santos DalI'Olio) (vaI. 7) ........

SENTADORIA E DESLIGAMENTO (Ivan Barbosa
490

412

tivada?" (Gina Copola) (vaI. 8)

..

572

pagamento pelas inscrições, e o interesse público

CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS POR

(Ivan Barbosa Rigolin) (vaI. 3)

CONVÊNIO E A TCE (Sérgio Honorato dos Santos)
.

913

CONCURSO PúBLICO realizado por terceiros com

ASPECTOS LEGAIS DO DEVER DE PRESTAR

(vaI. 8)

.

celetista estável pode ser demitido de forma imo-

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (Marcelo
..

Rigolin) (vaI. 12)

CELETISTA - Ver "Servidor público municipal

ASPECTOS INCONSTITUCIONAIS DA LEI DE

Harger) (vaI. 6)

CARGOS E EMPREGOS EM COMISSÃO E O

TERCEIRO REGIME: CONSTITUIÇÃO, APO

..

163

576

CONSÓRCIO PÚBLICO - Ver "Análise econômica

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA, Princípio da - Ver "Con

dos consórcios públicos municipais: Teoria dos Jogos

trole dos Princípios Orçamentários (O)" (Flavio

como instrumento

Corrêa de Toledo Jr.) (vaI. 7)

483

(vaI. 12)

" (Fillipe Azevedo Rodrigues)
898

NDJ - BDM - DEZl14

CONTAS PÚBLICAS - Ver "Eficiência dos prin-

DESLIGAMENTO - Ver "Cargos e empregos em

cipais instrumentos de transparência das contas

comissão e o terceiro regime: constituição, aposen

públicas (A)" (Camila Cristina Murta) (vol. 7) .....

495

tadoria e desligamento" (Ivan Barbosa Rigolin)
(vol. 12)

913

CONTROLE

• Da Administração Pública - Ver "Panorama do

DESVIO DE FINALIDADE - Ver "Direito à retro

controle da Administração Pública" (Rafael Ramires Araujo Valim) (vol. 1)

cessão nos casos de abandono do bem expropriado
12

(O)" (Tônia Magalhães Chalu Mendes) (vol. 4)....

247

• Interno - Ver "Necessidade de dar eficácia ao
controle interno do Município (A)" (Flavio Corrêa
de Toledo Jr.) (vol. 2)

DIREITO A RETROCESSÃO NOS CASOS DE
83

• Dos Princípios Orçamentários (O) (Flavio Corrêa
de Toledo Jr.) (vol. 7)

Magalhães Chalu Mendes) (vol. 4)

727

.'
.,

prestar contas dos recursos repassados por convênio
e a TCE" (Sérgio Honorato dos Santos) (vol. 8)....

DIREITO URBANíSTICO, PLANO DIRETOR,
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (Toshio Mukai)
(vol. 5)

CONVÊNIO - Ver "Aspectos legais do dever de
I
, ':1

247

483

• Interno - Ver "Fundamentos do Controle Interno"
(Leandro Luis dos Santos Dall'Olio) (vol. 10) .........

ABANDONO DO BEM EXPROPRIADO (O) (Tônia

576

DOAÇÃO de terreno municipal ao particular que
pagou sua desapropriação (Ivan Barbosa Rigolin)
(vol. 8)

CONVITE - Ver "Peça prática: defesa prévia em

325

567

ação de improbidade administrativa" (Gina Copola)
(vol. 2)

89

DOLO - Ver "Peça prática: defesa prévia em ação
de improbidade administrativa" (Gina Copola)
(vol. 2)

CRIME em tese não existe. Não se transplantam

89

prazos prescricionais entre os ramos jurídicos (Ivan
Barbosa Rigolin) (vol. 10)

734

EFEITO VINCULANTE: O QUE ELE NÃO É
(Breno Baía Magalhães) (vol. 10)

739

DECADNCIA - Ver "Jurisprudência comentada:

EFICINCIA

o poder de autotutela da Administração e a decadência" (Gina Copola) (vol. 11)

828

r",

lin

11
1:1
i

• Dos principais instrumentos de transparência
das contas públicas (A) (Camila Cristina Murta)
(vol. 7)

DEFESA PRÉVIA - Ver "Peça prática: defesa pré
via em ação de improbidade administrativa" (Gina

• Ver "Análise econômica dos consórcios públicos

Copola) (vol. 2)

municipais: Teoria dos Jogos como instrumento "

89

(Fillipe Azevedo Rodrigues) (vol. 12)

495

898

DEMISSÃO - Ver "Servidor público municipal
ELEIÇÕES - Ver "Candidatura nata na legislação

celetista estável pode ser demitido de forma imotivada?" (Gina Copola) (vol. 8)

572

eleitoral brasileira (A)" (Juliane Sant'Ana Bento e
Alvaro Barreto) (vol. 3)

167

DESAPROPRIAÇÃO - Ver "Doação de terreno

EMPREGO PÚBLICO - Ver "Servidor público

municipal ao particular que pagou sua desapropriação" (Ivan Barbosa Rigolin) (vol. 8)

567

municipal celetista estável pode ser demitido de
forma imotivada?" (Gina Copola) (vol. 8)

572

DESENVOLVIMENTO URBANO - Ver "Transpor
te público e desenvolvimento urbano: aspectos ju

ENCHENTE - Ver "Responsabilidade do Estado

rídicos da política nacional de mobilidade" (Thiago

em decorrência das enchentes (A)" (Gina Copola)

Marrara) (vol. 12)

887

(vol. 1)

1

íNDICE CUMULATIVO - NDJ - BOM - DEZl14

ESPECIFICAÇÃO OU DISCRIMINAÇÃO, Princí-

LEI FEDERAL N° 9.50411997 - Ver "Candidatura
nata na legislação eleitoral brasileira (A)" (Juliane

pio da - Ver "Controle dos Princípios Orçamentários (O)" (Flavio Corrêa de Toledo Jr.) (vaI. 7) ......

Sant'Ana Bento e Alvaro Barreto) (vaI. 3) ...........

483

ESTABILIDADE - Ver "Servidor público municipal

MOTIVAÇÃO - Ver "Servidor público municipal

celetista estável pode ser demitido de forma imoti-

celetista estável pode ser demitido de forma imotivada?" (Gina Copola) (vaI. 8) ..............................

572

vada?" (Gina Copola) (vaI. 8) ................................

167

572

MUNICíPIO E O PLANO NACIONAL DE EDU-

EXCLUSIVIDADE, Princípio da - Ver "Controle

CAÇÃO (O) (Flavio Corrêa de Toledo Jr. e Sérgio

dos Princípios Orçamentários (O)" (Flavio Corrêa
de Toledo Jr.) (vaI. 7) .............................................

483

Ciquera Rossi) (vaI. 11) ........................................

345

NECESSIDADE DE DAR EFICÁCIA AO CONTROLE INTERNO DO MUNICípIO (A) (Flavio

FUNÇÃO SOCIAL DO PATRIMÓNIO PÚBLICO
(Élcio Arruda) (vaI. 5) .............................................

Corrêa de Toledo Jr.) (vaI. 2) .................................

FUNDAMENTOS DO CONTROLE INTERNO
(Leandro Luis dos Santos Dan'Olio) (vaI. 10) ......

83

cargo de secretário configura nepotismo proibido pela
Súmula Vinculante ... (A)" (Gina Copola) (vaI. 6) .....

Próprios de Previdência Social (RPPSs)" (Leandro
Luis dos Santos Dan'Olio) (vaI. 7) ........................

807

NEPOTISMO - Ver "Nomeação de parente para

727

GESTÃO - Ver "Aspectos de gestão dos Regimes

403

NOMEAÇÃO DE PARENTE PARA CARGO DE

490

SECRETÁRIO CONFIGURA NEPOTISMO PROIBIDO PELA SÚMULA VINCULANTE N° 13 DO

ILEGITIMIDADE DA PARTE - Ver "Peça prática:

EGRÉGIO STF (A)? (Gina Copola) (vaI. 6) ..........

defesa prévia em ação de improbidade administrativa" (Gina Copola) (vaI. 2) ....................................

89

403

NOTAS TÉCNICO-JURíDICAS SOBRE CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE RATEIO DOS

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

RECURSOS FEDERAIS PARA OS ESTADOS E

• Ver "Peça prática: defesa prévia em ação de improbidade administrativa" (Gina Copola) (vaI. 2) .......

MUNICípIOS NO SUS (Lenir Santos e Áquilas

89

Mendes) (vaI. 9) .......................................................

• Ver "Aspectos inconstitucionais da Lei de Improbidade Administrativa" (Marcelo Harger) (vaI. 6) ..

412

le dos Princípios Orçamentários (O)" (Flavio Corrêa

Ato de Improbidade Administrativa e por Ato

de Toledo Jr.) (vaI. 7) .............................................

que Implique Inelegibilidade (O)" (Gina Copola)
............................................................

647

ORÇAMENTO BRUTO, Princípio do - Ver "Contro-

• Ver "Cadastro Nacional de Condenados por

(vaI. 9)

III

665

483

PANORAMA DO CONTROLE DA ADMINISTRA-

çÃO PÚBLICA (Rafael Ramires Araujo Valim)
INELEGIBILIDADE - Ver "Cadastro Nacional de

(vaI. 1) ....................................................................

12

Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade (O)"
(Gina Copola) (vaI. 9) ..............................................

PARENTESCO - Ver "Nomeação de parente para
665

cargo de secretário configura nepotismo proibido pela
Súmula Vinculante ... (A)" (Gina Copola) (vaI. 6) .....

403

INTERESSE PÚBLICO - Ver "Concurso público
realizado por terceiros com pagamento pelas ins-

PEÇA PRÁTICA: DEFESA PRÉVIA EM AÇÃO

crições, e o interesse público" (Ivan Barbosa Rigolin)

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (Gina
163

(vaI. 3) ....................................................................

Copola) (vaI. 2) .......................................................

JURISPRUDNCIA COMENTADA: O PODER

PLANO DIRETOR - Ver "Direito Urbanístico, Pla-

DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO E A

no Diretor, uso e ocupação do solo" (Toshio Mukai)

DECADNCIA (Gina Copola) (vaI. 11) ................

__

(vaI. 5) .......................................................................

828

_

__

_

__

89

325

tU_

IV

NDJ - BDM - DEZl14

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (PNE) - Ver
"Município e o Plano Nacional de Educação (O)"

RELEVÂNCIA DA ADVOCACIA PÚBLICA NOS
MUNICípIOS BRASILEIROS (Helita Barreira

(Flavio Corrêa de Toledo Jr. e Sérgio Ciquera Rossi)

Custódio) (vol. 6)

(vol. 11) ........................................................................

.....................................................

407

807

RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM DE-

J

pOLíTICA NACIONAL DE MOBILIDADE - Ver

CORRÊNCIA DAS ENCHENTES (A) (Gina Copola)

"Transporte público e desenvolvimento urbano: as-

(vol. 1) ....................................................................

1

pectos jurídicos da política nacional de mobilidade"
(Thiago Marrara) (vol. 12) ....................................

I

ti

887

RETROCESSÃO - Ver "Direito à retrocessão nos
casos de abandono do bem expropriado (O)" (Tônia

PRAZO - Ver "Crime em tese não existe. Não se

Magalhães Chalu Mendes) (vol. 4) ........................

247

transplantam prazos prescricionais entre os ramos
jurídicos" (Ivan Barbosa Rigolin) (vol. 10)

734

SAúDE

• Ver "Sistema Único de Saúde (SUS): A região de

II

PRESCRIÇÃO

saúde é o caminho" (Lenir Santos) (vol. 4) ..............

• Ver "Peça prática: defesa prévia em ação de impro-

• Ver "Notas técnico-jurídicas sobre critérios e me-

bidade administrativa" (Gina Copola) (vol. 2) .....

89

-\1

')

=

i

5.

647

tória do Estado: uma leitura do art. 37,  5°, da

SEGURANÇA JURíDICA - Ver "Prescritibilidade

Constituição Federal (A)" (Gustavo Marinho de
Carvalho) (vol. 4) ....................................................

258

da pretensão ressarcitória do Estado: uma leitura

• Ver "Crime em tese não existe. Não se transplan-

do art. 37,  5°, da Constituição Federal (A)" (Gus-

tam prazos prescricionais entre os ramos jurídicos"

tavo Marinho de Carvalho) (vol.4) .......................

(Ivan Barbosa Rigolin) (vol. 10) ..............................

258

734

.,

SERVIDOR PÚBLICO municipal celetista estável

,

.'

todologia de rateio dos recursos federais para ..."

(Lenir Santos e Áquilas Mendes) (vol. 9) .............

• Ver "Prescritibilidade da pretensão ressarci-

241

PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO RES-

pode ser demitido de forma imotivada? (Gina Co-

SARCITÓRIA DO ESTADO: UMA LEITURA DO

pola) (vol. 8) ...........................................................

572

ART. 37,  5°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (A)
(Gustavo Marinho de Carvalho) (vol. 4) ...............

258

SINCERIDADE, Princípio da - Ver "Controle dos
Princípios Orçamentários (O)" (Flavio Corrêa de

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Ver "Aspectos legais

Toledo Jr.) (vol. 7) ..................................................

483

do dever de prestar contas dos recursos repassados

R

por convênio e a TCE" (Sérgio Honorato dos Santos)

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

SISTEMA úNIco DE SAúDE (SUS)
576

• A região de saúde é o caminho (Lenir Santos)
(vol. 4) .................................................................

PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DO ESTADO,

• Ver "Notas técnico-jurídicas sobre critérios e me-

Prescritibilidade da - Ver "Prescritibilidade da

todologia de rateio dos recursos federais para ... "

pretensão ressarcitória do Estado: uma leitura do

(Lenir Santos e Áquilas Mendes) (vol. 9) .............

241

647

art. 37,  5°, da Constituição Federal (A)" (Gustavo
Marinho de Carvalho) (vol.4) ................................

258

SOLO, Uso e ocupação do - Ver "Direito Urbanísti-

co, Plano Diretor, uso e ocupação do solo" (Toshio
RECURSOS FEDERAIS, Rateio de - Ver "Notas

Mukai) (vol. 5) .......................................................

325

técnico-jurídicas sobre critérios e metodologia de

SÚMULA N° 331trST - Ver "Terceirização no

rateio dos recursos federais para ..." (Lenir Santos

e Áquilas Mendes) (vol. 9) ......................................

647

serviço público e a responsabilidade da Administração: a ADC n° 16 e os novos ... " (Daltro Alberto

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Jaíia Marques de Oliveira) (vol. 11) .....................

(RPPS) - Ver "Aspectos de gestão dos Regimes

SÚMULA VINCULANTE N° 13/STF - Ver "No-

Próprios de Previdência Social (RPPSs)" (Leandro
Luis dos Santos DalI'Olio) (vol. 7) ........................

490

meação de parente para cargo de secretário confi-

814

fNDICE CUMULATIVO - NDJ - BDM - DEZl14

ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA - Ver "Desapro-

gura nepotismo proibido pela Súmula Vinculante...
(A)" (Gina Copola) (vol.6) .....................................

403

serviços de consultoria/assessoria ligada à área de

como instrumento..." (Fillipe Azevedo Rodrigues)
898

engenharia - Cobrança do Imposto..." (vol. 5) .....

priação - Posterior anulação administrativa do
processo, com devolução do valor..." (voI. 12) .......

N° 331 DO TST (Daltro Alberto Jafta Marques de
814

AUTARQUIA

• Ver "Fundo municipal especial - Pretensa celepersonalidade ..." (voI. 5) .........................................

"Aspectos legais do dever de prestar contas dos

• Municipal - Trespasse gratuito de uso de bem

recursos repassados por convênio e a TCE" (Sérgio

móvel a um Município - Cessão de uso - Ano elei576

toral- Ausência de vedação legal (vol. 10) ...........

495

visão do lançamento ..." (voI. 12) ...........................

TRANSPORTE PÚBLICO E DESENVOLVIMEN-

BEM IMÓVEL - Alienação pela Administração

TO URBANO: ASPECTOS JURÍDICOS DA PO-

Pública - Modalidade adequada - Concorrência

LÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE (Thiago

ou leilão (vol. 3) .....................................................

922

181

887

CARGO(S) PÚBLICO(S)
• Acumulação de proventos da aposentadoria com

UNIDADE, Princípio da - Ver "Controle dos Prin-

vencimentos do cargo efetivo - Possibilidade - In-

cípios Orçamentários (O)" (Flavio Corrêa de Toledo
483

teligência do art. 37,  10, da CF (voI. 3) ..............

182

• Ver "Servidor público - Funcionário estadual Licença sem remuneração - Ocupação de cargo

UNIVERSALIDADE, Princípio da - Ver "Controle

público .. ." (vol. 7) ...................................................

dos Princípios Orçamentários (O)" (Flavio Corrêa
de Toledo Jr.) (voI. 7) .............................................

754

- Valor venal - Distinção do preço de venda - Re-

instrumentos de transparência das contas públicas

Jr.) (vol. 7) ..............................................................

366

BASE DE CÁLCULO - Ver "ITBI - Base de cálculo

TRANSPARNCIA - Ver "Eficiência dos principais

Marrara) (voI. 12) ..................................................

921

bração de contrato administrativo - Ausência de

W TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE) - Ver

(A)" (Camila Cristina Murta) (voI. 7) ...................

365

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - Ver "Desapro-

TERCEIRIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO E A
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO: A
ADC W 16 E OS NOVOS RUMOS DA SÚMULA

Honorato dos Santos) (vol. 8) ................................

921

ASSESSORIA, Serviços de - Ver "Contratação de

consórcios públicos municipais: Teoria dos Jogos

Oliveira) (voI. 11) ..................................................

priação - Posterior anulação administrativa do
processo, com devolução do valor..." (voI. 12) .......

TEORIA DOS JOGOS - Ver "Análise econômica dos

(voI. 12) ..................................................................

V

483

501

CENSO DEMOGRÁFICO - Ver "Poder Legislativo - Limite de gastos - Art. 29-A da Constituição
Federal- Dados oficiais .. ." (vol. 4) ........................

ABONO DE PERMANNCIA - Município - Con-

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) - Ver "En-

cessão com fulcro no art. 3° da EC n° 47/2005 Possibilidade (voI. 8) .............................................

tidades de proteção ao crédito - Contratação pelo
583

Município - Armazenagem ..." (vol. 1) ....................

AÇÃO EXECUTIVA - Ver "Tribunal de Contas-

CESSÃO DE USO - Ver "Autarquia municipal

Execução das decisões de condenação patrimonial

_ Trespasse gratuito de uso de bem móvel a um

proferidas - Legitimidade..." (voI. 12) ..................

924

Município - Cessão .. ." (voI. 10) ..............................

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC)

AMPLA DEFESA - Ver "PAD - Servidor público Desclassificação jurídica .. ." (vol. 7) .......................

267

502

- Ver" 'Zona Azul' - Projeto de lei - Iniciativa e

23

754

VI

NDJ - BDM - DEZl14

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - Hipótese de

competência - Considerações - Implicação em

relação de consumo

" (vol. 11)

834

incidência - Requisitos para cobrança - Publicação
- Encontro de contas - Revogação (vol. 1)

25

CÓDIGO DE POSTURAS - Ver "Projeto de lei com
DESAPROPRIAÇÃO - Posterior anulação admi

plementar - Vereador - Alteração de dispositivo do

Código de Posturas

" (vol. 11)

833

nistrativa do processo, com devolução do valor
indenizatório pelo expropriado - Valor devolvido

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), Apli

sem atualização monetária - Retificação do registro

cação subsidiária - Ver "PAD - Servidor público

do imóvel no cartório - Procedimento a ser adotado

- Desclassificação jurídica

" (vol. 7)

502

921

DESCLASSIFICAÇÃO JURíDICA DO FATO - Ver

COMPETÊNCIA

"PAD - Servidor público - Desclassificação jurí-

• Usurpação de - Ver "Estacionamento rotativo

dica

municipal - Implantação em trecho rodoviário
federal. .." (vol. 4)

268

• Ver" 'Zona Azul' - Projeto de lei - Iniciativa e
" (vol. 11)

834

DESPESA COM PESSOAL - Ver "Eleições - Perío
dual que instituiu uma gratificação ..." (vol. 10)...

753

- Exercício de mandato eletivo - Alteração do es-

- Alienação pela Administração Pública - Modali-

181

tatuto estabelecendo

" (vol. 9)

671

DIRETRIZES GERAIS DE OCUPAÇÃO DO TER

CONDOMíNIO - Extinção - Incidência de ITBIConsiderações (vol. 8)

502

DIREITO ADQUIRIDO - Ver "Servidor público

CONCORRÊNCIA PÚBLICA - Ver "Bem imóvel
dade adequada - Concorrência ou leilão" (vol. 3)..

" (vol. 7)

do agudo eleitoral - Regulamentação de lei esta-

competência - Considerações - Implicação em
relação de consumo

(vol. 12)

586

RITÓRIO - Ver "Plano Diretor - Inexistência no
Município - Solicitação por particular de certidão
de zoneamento

" (vol. 2)

102

CONSULTORIA, Serviços de - Ver "Contratação
de serviços de consultoria/assessoria ligada à

ii

I
li

área de engenharia - Cobrança do Imposto

I!

ELEIÇÕES

"

(vol. 5)

• Período agudo eleitoral- Regulamentação de lei

365

!.!

estadual que instituiu uma gratificação de desem
penho de atividade destinada aos servidores - Não

1+

I

I.• ""
'n

•

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTO

enquadramento no art. 73 da Lei n° 9.504/1997

RWASSESSORIA LIGADA À ÁREA DE ENGE

- Possível violação ao art. 21, parágrafo único,

NHARIA - Cobrança do Imposto sobre a Prestação

da LRF, no caso da caracterização de aumento de

de Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - En

despesa com pessoal (vol. 10)

quadramento no subitem 7.01 ou 17.01 da lista de

• Vér "Autarquia municipal- Trespasse gratuito de uso

serviços anexa à LC Federal nO 116/2003 - Defi

de bem móvel a um Município - Cessão..." (voL 10) ..

753

754

nição do local de incidência tributária - Imposto
EMENDA CONSTITUCIONAL N° 47/2005 - Ver

devido no local do estabelecimento do prestador
(vol. 5)

365

"Abono de permanência - Município - Concessão
com fulcro no art. 30 da EC n° 47/2005 - Possibili-

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - Ver "Processo

dade" (vol. 8)

583

seletivo - Contratação temporária de profissionais
para atuarem no ProJovem

" (vol. 6)

429

EMENDATIO LIBELLI - Ver "PAD - Servidor pú-

blico - Desclassificação jurídica

" (vol. 7)

502

CONTRATO ADMINISTRATIVO - Ver "Fundo
municipal especial- Pretensa celebração de contrato administrativo - Ausência de personalidade
(vol. 5)

EMENTA - Ver "Projeto de lei - Vereador - Incon

"

gruências de ordem formal - Caracterização -

366

Ementa versando sobre

" (vol. 9)

672

-
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IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VI

ENGENHARIA - Ver "Contratação de serviços de

VOS DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS A ELES

consultoria/assessoria ligada à área de engenharia
- Cobrança do Imposto

" (vaI. 5)

VII

365

RELATIVOS (ITBI)

• Ver "Condomínio - Extinção - Incidência de ITBI

ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

- Considerações" (vaI. 8)

Contratação pelo Município - Armazenagem e

• Base de cálculo - Valor venal - Distinção do

586

veiculação de dados cadastrais de inadimplentes

preço de venda - Revisão do lançamento de ofício

junto ao Fisco Municipal- Protesto da Certidão de

- Possibilidade (vaI. 12)

922

Dívida Ativa -Alteração da Lei n° 9.492/1997 pela

Lei n° 12.767/2012 (vaI. 1)

23

NATUREZA <ISSQN) - Ver "Contratação de ser-

ESTACIONAMENTO ROTATIVO municipal 

viços de consultoria/assessoria ligada à área de

Implantação em trecho rodoviário federal - Co

engenharia - Cobrança do Imposto ..." (vaI. 5) .....

brança por meio de tarifa - Via não pertencente

à jurisdição da Urbe - Usurpação de competência
268

FAMíLIA POLIAFETIVA- Morte do homem - Pre

de serviços de consultoria/assessoria ligada à área
de engenharia - Cobrança do Imposto ... " (vaI. 5)

365

tensa percepção de pensão por morte, simultânea

INDENIZAÇÃO - Ver "Desapropriação - Posterior

e proporcional, pelas duas mulheres que com ele

anulação administrativa do processo, com devolu-

coabitavam - Não cabimento (vaI. 6)

430

" (vaI. 12)

921

ESTATíSTICA (IBGE) - Ver "Poder Legislativo

ao crédito - Contratação pelo Município - Arma" (vaI. 1)

ção do valor

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

FISCO MUNICIPAL - Ver "Entidades de proteção
zenagem

365

INCIDNCIA TRIBUTÁRIA - Ver "Contratação

- Possibilidade de formalização de um termo de
cooperação com o ente federal (vaI. 4)

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER

23

- Limite de gastos - Art. 29-A da Constituição
Federal- Dados oficiais

" (vaI. 4)

267

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL - Pretensa

celebração de contrato administrativo - Ausência

LANÇAMENTO de ofício - Ver "ITBI - Base de

de personalidade jurídica - Possibilidade de con

cálculo - Valor venal- Distinção do preço de venda

tratação com recursos do fundo - Personificação

- Revisão do lançamento

" (vaI. 12)

922

- Natureza de outra forma jurídica, a exemplo de
uma autarquia (vaI. 5)

366

GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - Ver "Elei

sessoria ligada à área de engenharia - Cobrança

ções - Período agudo eleitoral - Regulamentação
de lei estadual que instituiu uma gratificação

do Imposto

"

(vaI. 10)

753

924

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Ver

"

(vaI. 10)

753

LEI FEDERAL

IMÓVEL

• N° 9.492/1997 - Ver "Entidades de proteção ao

• Usucapiendo - Ver "Locação - Imóvel usucapiendo

crédito - Contratação pelo Município - Armaze-

- Locação como ato de "administração" de bens, e
" (vaI. 2)

101

nagem

" (vaI. 1)

23

• N° 9.504/1997 - Ver "Eleições - Período agudo

• Ver "Desapropriação - Posterior anulação admi-

eleitoral - Regulamentação de lei estadual que

nistrativa do processo, com devolução do valor "
(vaI. 12)

365

ção de lei estadual que instituiu uma gratificação

tas - Execução das decisões de condenação patri

não de disposição

" (vaI. 5)

"Eleições - Período agudo eleitoral- Regulamenta-

ILEGITIMIDADE ATIVA - Ver "Tribunal de Conmonial proferidas - Legitimidade ..." (vaI. 12) ......

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 116/2003

- Ver "Contratação de serviços de consultoria/as

921

instituiu uma gratificação

" (vaI. 10)

753

VIII
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LEILÃO - Ver "Bem imóvel - Alienação pela

dos parâmetros fixados nas diretrizes gerais de

Administração Pública - Modalidade adequada -

ocupação do território na ausência de Plano Diretor

Concorrência ou leilão" (vol. 3)

181

e lei de zoneamento (voI. 2)

102

LICENÇA sem remuneração - Ver "Servidor públi

PODER LEGISLATIVO - Limite de gastos - Art.

co - Funcionário estadual - Licença sem remune-

29-A da Constituição Federal - Dados oficiais do

ração - Ocupação de cargo público

" (vol. 7)

501

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) - População - Número estimado (voI. 4).

LIMITE DE GASTOS - Ver "Poder Legislativo - Li

POLIAFETIVIDADE - Ver "Família poliafetiva 

mite de gastos - Art. 29-A da Constituição Federal
- Dados oficiais

" (vol. 4)

267

LOCAÇÃO - Imóvel usucapiendo - Locação como

por morte, simultânea

" (voI. 6)

430

Vereador - Incongruências de ordem formal - Ca

Possibilidade de a Administração celebrar a avença
101

racterização - Ementa versando sobre ..." (voI. 9)...

672

POPULAçÃO - Ver "Poder Legislativo - Limite de

LOTEAMENTO - Ver "Contribuição de melhoria -

gastos - Art. 29-A da Constituição Federal- Dados

Hipótese de incidência - Requisitos para cobrança "
(voI. 1)

Morte do homem - Pretensa percepção de pensão

POLUIÇÃO SONORA - Ver "Projeto de lei 

ato de "administração" de bens, e não de disposição 

(voI. 2)

267

oficiais

" (voI. 4)

267

25
PRAZO de validade - Ver "Processo seletivo - Con

MANDATO eletivo - Ver "Servidor público - Exer

tratação temporária de profissionais para atuarem

cício de mandato eletivo - Alteração do estatuto
estabelecendo

" (voI. 9)

no ProJovem

" (vol. 6)

429

671

PREFEITO MUNICIPAL - Ver " 'Zona Azul' 

MINISTÉRIO PÚBLICO - Ver "Tribunal de Contas

Projeto de lei - Iniciativa e competência - Considerações - Implicação em relação de consumo

- Execução das decisões de condenação patrimonial

proferidas - Legitimidade

" (voI. 12)

924

" (voI. 7)

834

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

MUTATIO LIBELLI - Ver "PAD - Servidor público
- Desclassificação jurídica

"

(vol. 11)

502

(PAD) - Servidor público - Desclassificação jurídica
do fato inicialmente apontado na peça inaugural
- Possibilidade - Hipótese em que caracterizada a

OBRA, Custo da - Ver "Contribuição de melhoria Hipótese de incidência - Requisitos para cobrança

modificação dos fatos - Necessidade de assegurar a

"

(voI. 1)

25

(voI. 7)

PENSÃO POR MORTE - Ver "Família poliafetiva
- Morte do homem - Pretensa percepção de pensão
por morte, simultânea

" (voI. 6)

ampla defesa - Aplicação subsidiária dos arts. 383
e 384 do CPP - Emendatio libelli e mutatio libelli

430

502

PROCESSO SELETIVO - Contratação temporária

de profissionais para atuarem no ProJovem - Prazo
de validade expirado - Prorrogação extemporânea

PERSONALIDADE JURíDICA - Ver "Fundo mu

- Impossibilidade (voI. 6)

429

nicipal especial - Pretensa celebração de contrato

administrativo - Ausência de personalidade

"

(voI. 5)

PROFESSOR - Ver "Servidor público - Funcionário
366

estadual - Licença sem remuneração - Ocupação
de cargo público

" (voI. 7)

PLANO DIRETOR - Inexistência no Município
- Solicitação por particular de certidão de zonea

PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE

mento - Impossibilidade de recusa - Utilização

JOVENS (PROJOVEM) - Ver "Processo seletivo

501

I
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- Contratação temporária de profissionais para

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SPC)

atuarem no ProJovem

- Ver "Entidades de proteção ao crédito - Contrata

" (voI. 6)

429

ção pelo Município - Armazenagem ... " (voI. 1) .....

IX

23

PROGRESSÃO FUNCIONAL - Ver "Servidor pú

SERVIDOR PÚBLICO

blico - Exercício de mandato eletivo - Alteração do
estatuto estabelecendo

" (voI. 9)

..

671

• Funcionário estadual - Licença sem remunera
ção - Ocupação de cargo público de professor em
escola municipal- Admissibilidade (voI. 7) .........

PROJETO DE LEI

• Ver "PAD - Servidor público - Desclassificação

• Vereador - Incongruências de ordem formal 

jurídica

Caracterização - Ementa versando sobre tema

502

aplicação retroativa - Respeito ao direito adquirido

a política de "resíduos sólidos" - Disposição sobre



..

tuto estabelecendo progressão funcional- Pretensa

sossego público" - Parte normativa voltada para

J

" (vol. 7)

• Exercício de mandato eletivo - Alteração do esta

afeto ao "ruído urbano, proteção do bem-estar e do

ruído urbano na justificativa do projeto (voI. 9) ..

501

672

• Complementar - Vereador - Alteração de dis

- Aplicação do art. 38, inc. IV, da CF/1988 (voI. 9) ..

671

TERMO DE COOPERAÇÃO - Ver "Estacionamen

positivo do Código de Posturas - Delimitação do

to rotativo municipal - Implantação em trecho

período em que os veículos de carga e descarga

rodoviário federaL." (voI. 4)

.

268

poderão realizá-las na área central do Município
- Vício de iniciativa - Iniciativa do Chefe do Poder
Executivo (voI. 11)

.

TRESPASSE DE USO - Ver "Autarquia municipal
833

- Trespasse gratuito de uso de bem móvel a um

Município - Cessão

" (voI. 10)

.

754

PRORROGAÇÃO extemporânea - Ver "Processo
seletivo - Contratação temporária de profissionais
para atuarem no ProJovem

" (voI. 6)

TRIBUNAL DE CONTAS - Execução das decisões
429

de condenação patrimonial proferidas - Legiti

midade para propositura da ação executiva pelo
ente público beneficiário - Ilegitimidade ativa do

PROVENTOS - Ver "Cargos públicos - Acumulação

Ministério Público - Repercussão geral - Efeitos

de proventos da aposentadoria com vencimentos do
cargo efetivo

" (vol. 3)

182

da decisão - Sobrestamento - Efeito multiplicador
(voI. 12)

REPERCUSSÃO GERAL - Ver "Tribunal de Con-



UNIÃO ESTÁVEL - Ver "Família poliafetiva 

tas - Execução das decisões de condenação patri
monial proferidas - Legitimidade ..." (vol. 12) ......

924

RESíDUOS SÓLIDOS - Ver "Projeto de lei 
672

REVOGAÇÃO - Ver "Contribuição de melhoria 25

RODOVIA FEDERAL - Ver "Estacionamento rota

lor venal - Distinção do preço de venda - Revisão
do lançamento

" (voI. 12)

922

mulação de proventos da aposentadoria com vencimentos do cargo efetivo

" (vol. 3)

182

de ordem formal - Caracterização - Ementa versando sobre

(voI. 1)

430

• Ver "Projeto de lei - Vereador - Incongruências

268

SERASA - Ver "Entidades de proteção ao crédito
- Contratação pelo Município - Armazenagem

" (voI. 6)

VEREADOR

tivo municipal- Implantação em trecho rodoviário
federal. .." (voI. 4)

por morte, simultânea

VENCIMENTOS - Ver "Cargos públicos - Acu

Hipótese de incidência - Requisitos para cobrança "
(voI. 1)

Morte do homem - Pretensa percepção de pensão

VALOR VENAL - Ver "ITBI - Base de cálculo - Va

Vereador - Incongruências de ordem formal- Caracterização - Ementa versando sobre ..." (voI. 9)

924

" (vol. 9)

672

• Ver "Projeto de lei complementar - Vereador -

"

Alteração de dispositivo do Código de Posturas
23

(voI. 11)

"
833

X
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víCIO DE INICIATIVA - Ver "Projeto de lei com

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEI

plementar - Vereador - Alteração de dispositivo do

TORAL - Ver "Partido político - Quebra de sigilo

Código de Posturas

" (vol. 11)

833

bancário - Ação de investigação judicial eleitoral
- Eleições

" (TSE) (vol. 8)

595

"ZONA AZUL" - Projeto de lei - Iniciativa e com

AÇÃO DEMOLITÓRIA - Edificação em desa

petência - Considerações - Implicação em relação
de consumo - Não caracterização (vol. 11)

834

cordo com a legislação de regência - Ausência
de projeto aprovado e licença para construção
- Distanciamento das janelas inferior a um me

ZONEAMENTO, Certidão de - Ver "Plano Dire-

tro e meio do imóvel lindeiro - Desnecessidade,

tor - Inexistência no Município - Solicitação por
particular de certidão de zoneamento ..." (vol. 2)..

102

entretanto, da demolição - Proprietário vizinho
que não se opôs à obra - Inclusão social e urbana
- Preponderância do princípio da dignidade da pes
soa humana sobre o princípio do meio urbanístico
ordenado (TJRS) (vol. 4)

ABSOLVIÇÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

• Ver "Crime contra as finanças públicas - Prefeito
Municipal - Assunção de obrigação nos dois

(AD lN) - Ver "Precatório - Sequestro de verba

"

(TJSC) (vol. 4)

281

pública para pagamento - Constrição sobre conta
290

vinculada

" (STJ) (vol. 8)

589

• Ver "Captação ilícita de sufrágio - Abuso do poder

econômico - Candidato ao cargo de vereador "
(TREMS) (vol. 7)

AÇÃO PENAL, Trancamento da - Ver "Parecer
535

técnico-jurídico - Procuradores municipais - Emissão e aprovação de documento ... " (STJ) (vol. 11)

837

ABUSO DE AUTORIDADE - Ver "Publicidade

institucional - Prefeito Municipal - Candidato

AÇÃO POPULAR

à reeleição - Veiculação de material..." (TREMS)
(vol. 3)

• Ver "Rede municipal de ensino - Lei municipal
216

- Implementação do ensino da língua italiana
como

" (TJSC) (vol. 9)

714

ABUSO DO PODER ECONÓMICO

• Ver "Prefeito Municipal- Convite - Menor preço-

• Ver "Captação ilícita de sufrágio - Abuso do poder

Contratação de construtora para execução

econômico - Candidato ao cargo de vereador "

(vol. 10)

(TREMS) (vol. 7)

757

535

ADVOGADO

• Ver "Partido político - Quebra de sigilo bancárioAção de investigação judicial eleitoral- Eleições

• Ver "Prefeito Municipal - Contratação direta -

"

(TSE) (vol. 8)

595

Escritório de advocacia - Promoção da revisão

"

(TJSP) (vol. 8)

619

• Cargo em comissão - Assessor Jurídico do

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

gabinete do Prefeito - Representação judicial

• Ver "Plano Diretor - Ação civil pública - Minis

do Município - Inadmissibilidade - Atribuições

tério Público - Pedido de adequação da legislação
ao Estatuto

" (STJ)

" (TJRS) (vol. 9)

706

• Ver "Tombamento - Ação civil pública - Deman-

da ajuizada pelo Ministério Público postulando

efetivo - Aplicação de multa ao ex-Alcaide - Atuação de agente público comissionado da Urbe contra

"

(TJRS) (vol. 11)

concernentes a ocupante de cargo de provimento

a Fazenda Pública que o remunerava - Infração
855

disciplinar - Expedição de oficio à OAB - Inteli
gência do art. 30, inc. I, e do art. 34, inc. I, ambos

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - Ver "Doação

da Lei n° 8.906/1994 (TC PR) (vol. 10)

com encargo - Bem público - Terrenos doados pelo
Município para instalação de parque
(vol. 4)

AGNCIA BANCÁRIA e postos de atendimen

" (TJSP)
297

to - Lei municipal - Proibição da utilização de

794

---
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telefone celular e/ou equipamento similar no

ÁREAS PÚBLICAS - Ver "Concessão urbanística

interior dos estabelecimentos - Inconstituciona

- Leis municipais - Áreas públicas concedidas a

lidade - Violação aos princípios da razoabilidade

particular para revitalização ... " (TJSP) (vaI. 7) ...

XI

530

e da proporcionalidade, bem como do direito à
liberdade - Finalidade questionável em garantir

ASSENTAMENTO - Ver "Regularização fundiária

a segurança dos correntistas e demais usuários
(TJSC) (vaI. 10)

- Assentamentos localizados em áreas urbanas 776

.

ÁGUA, Sistema de abastecimento de - Ver "PAC
- Termo de compromisso - Município e Funasa

"

(TCU) (vaI. 7)

..

842

.

" (TCU) (vaI. 2)

.

377

nicípio à União - Requisição de pagamento - Não
cumprimento

" (TC PR) (vaI. 8)

..

Jurídico do gabinete do Prefeito - Representação

"

(TC PR) (vaI. 10)

..

construir - Alvará de construção - Edificações

administrativa - Caracterização - Nepotismo - No

erigidas em desacordo com o projeto originaL."

meação de parente de vereador..." (STJ) (vaI. 5) ...

..

640

794

ASSESSOR PARLAMENTAR - Ver "Improbidade

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Ver "Direito de

(TJSP) (vaI. 6)

140

• Ver "Advogado - Cargo em comissão - Assessor

ALíQUOTA - Ver "Imposto sobre a Propriedade
(TJSC) (vaI. 5)

de compromisso/PAC - Fundação Nacional de

• Ver "Decisão judicial - Valores devidos pelo Mu

imóveis a particular pelo Município - Cumprimento

"

• Ver "Concorrência pública - Município - Termo

Saúde

ALIENAÇÃO - Ver "Bem público - Venda e doação de

Predial e Territorial Urbana (IPTU) - Alíquotas

882

ASSESSOR(A) JURíDICO(A)
548

ti pelo comprador/donatário..." (TJGO) (vaI. 11) .......

Apresentação ..." (TCES) (vaI. 11)

369

456

ASSISTí;NCIA SOCIAL - Ver "Vereador - Repre
AMPLA DEFESA

sentação formulada por edis em razão de possí-

• Ver "Registro de candidatura - Indeferimento

veis irregularidades na movimentação

- Candidato a vereador - Inelegibilidade - Exclu-

(vaI. 6)

são

" (TSE) (vaI. 1)

.

• Ver "Câmara Municipal - Rejeição das contas
" (TJSP) (vaI. 11)

.

..

461

27

ASSOCIAÇÃO

do Prefeito Municipal - Ato de natureza político-administrativa

" (TCU)

• De Câmaras Municipais - Juridicidade - Re
872

passe de recursos públicos pelo Legislativo Mu

nicipal - Possibilidade, desde que autorizado por
ANIMAL de estimação, Morte de - Ver "Responsa

lei específica e que conste da Lei de Diretrizes

bilidade civil do Estado - Caracterização - Municí
pio - Campanha de vacinação..." (TJSP) (vaI. 10) ...

783

101/2000 (TCMG) (vaI. 2)

Predial e Territorial Urbana (IPTU) - Imóvel em
" (TJSC) (vaI. 3)

..

Anual (LOA) - Inteligência do art. 4° da Lei n°

4.320/1964 e dos arts. 4°, inc. I, aI. {, e 26 da LC n°

ANO FISCAL - Ver "Imposto sobre a Propriedade
construção concluído

Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária

201

aUXI1io-doença - Portador de insuficiência coro

150

- Assentamentos localizados em áreas urbanas
- Apresentação

APOSENTADORIA por invalidez - Conversão de

.

• De moradores - Ver "Regularização fundiária

" (TCES) (vaI. 11)

.

882

ATA DE JULGAMENTO - Ver "Precatório - Se

nariana grave - Eleição para o cargo de Vice-Pre

questro de verba pública para pagamento - Cons

feito Municipal- "Retorno voluntário à atividade"

trição sobre conta vinculada ..." (STJ) (vaI. 8) .......

- Suspensão do beneficio - Não cabimento - Com

589

patibilidade entre o exercício do mandato eletivo e
ATIPICIDADE - Ver "Parecer técnico-jurídico 

a aposentadoria por invalidez - Necessidade, ade

Procuradores municipais - Emissão e aprovação

mais, da observância do art. 47 da Lei nO 8.213/1991
para a cessação do beneficio (TRF5&R) (vaI. 1) ....
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" (TJMS) (vol. 3)

187

dades na movimentação

" (TCU) (voI. 6)

461
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FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICípIOS

HONORÁRIOS AD EXITUM - Ver "Prefeito Muni

(FPM), Conta do - Ver "PAC - Termo de compromisso - Município e Funasa

" (TCU) (vol. 7)

cipal- Contratação direta - Escritório de advocacia
548

- Promoção da revisão

" (TJSP) (voI. 8)

619

FURTO - Ver "Concessionária de serviço público

HONRA, Mensagens ofensivas à - Ver "Servidor

- Administração e operacionalização das áreas

público - Demanda ajuizada contra autor de blog

destinadas

" (TJSP) (voI. 3)

205

GENRO - Ver "Nepotismo - Não caracterização
" (TJSC) (vol. 11)

de sufrágio - Abuso do poder econômico - Candi866

GRAU DE ENDIVIDAMENTO - Ver "Concorrência
140

GRAVIDEZ - Ver "Estágio probatório - Servidora
" (TJSC) (voI. 12)

928

GREVE - Servidor público municipal- Médicos 

"

(TJPR) (vol. 4)

..

" (TJRS) (voI. 4)

cípio para instalação de parque ..." (TJSP) (voI. 4) ..

em virtude de epidemia de dengue e gripe suína na

281

297

• Ver "Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo

região - Embargos de declaração - Descabimento,

rial Urbana (IPTU) - Alíquotas..." (TJSC) (voI. 5) ..

entretanto, da multa imposta com fundamento no
183

377

• Ver "IPTU - Fato gerador - Não caracterização 
Aquisição do imóvel por meio de licitação pública
- Inexistência

GUARDA MUNICIPAL

" (TJDFT) (voI. 7)

.

512

• Particular - Bem constante da lista de inventário

"Cargo público - Vício de investidura 

de imóveis de interesse histórico e cultural- Muni

Guarda Municipal - Não preenchimento pelo
31

cípio - Pretenso impedimento da demolição - Não

cabimento - Inexistência do efetivo tombamento do

• Ver "Prefeito Municipal- Utilização de servidores

bem, na forma do Dec.-Lei n° 25/1937 - Processo ad

"

(STJ) (voI. 7)

..

cargo - Bem público - Terrenos doados pelo Muni

da comunidade - Estado de emergência decretado

públicos da Guarda Municipal para promoção

276

• Autorização para alienação do - Ver "Doação com en

sáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis

" (TJMG) (voI. 1)

505'

• Ver "Improbidade administrativa - Descaracterização - Legislação Municipal- Autorização para

de projeto

da manutenção da prestação dos serviços indispen

candidato

Municipal para promoção " (STJ) (vol. 7)

desacordo com a legislação de regência - Ausência

movimento paredista - Irrelevância, na hipótese,

• Ver

pal- Utilização de servidores públicos da Guarda

• Lindeiro - Ver "Ação demolitória - Edificação em

Prestação de serviços essenciais - Ilegalidade do

art. 538, parágrafo único, do CPC (STJ) (vol. 3)..

535

IMÓVEL

pública - Exoneração - Análise funcional no critério pontualidade

dato ao cargo de vereador..." (TREMS) (vol. 7)....

ILICITUDE, Ausência de - Ver "Prefeito Munici

pública - Município - Termo de compromisso/PAC
- Fundação Nacional de Saúde ..." (TCU) (voI. 2)..

523

ILEGITIMIDADE PASSIVA- Ver "Captação ilícita

- Prefeito Municipal - Nomeação de cônjuge e
genro

- Mensagens ofensivas à honra ..." (TJSC) (vol. 7)..

505

ministrativo não instaurado - Advento de legislação
municipal que não gera para os proprietários dos

HABITE-SE

imóveis o dever de preservá-los (TJRS) (voI. 7) ...

• Ver "Visto de conclusão de obra - Habite-se - Pro-

• Ver "Contribuição de melhoria - Fato gerador 

tocolo de solicitação condicionado à apresentação

Valorização do imóvel do contribuinte em razão de

"

(TJPR) (voI. 2)

121

obra pública

" (TJPR) (voI. 8)

.

• Ver "Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter

• Interesse sociocultural de - Ver "Tombamento

ritorial Urbana (IPTU) - Imóvel em construção

- Ação civil pública - Demanda ajuizada pelo Mi.

concluído

" (TJSC) (vol. 3)

201

nistério Público postulando ..." (TJRS) (voI. 11) ...

HIPOSSUFICINCIA FINANCEIRA - Ver "Con

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL

vênio - Construção de sistema de abastecimento de

E TERRITORIAL URBANA (IPTU)

água - Prefeito Municipal - Pagamento

• Imóvel em construção concluído no curso do

(voI. 11)

516

" (TCU)

877

exercício do ano fiscal - Tributo lançado pro-

612

855
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porcionalmente aos meses restantes a partir da

Aplicação aos réus da multa equivalente a duas

expedição do "habite-se" - Legalidade - Previsão

vezes a remuneração percebida pela funcionária

em dispositivo da Consolidação das Leis Tributá-

comissionada (STJ) (vol. 5) ...................................

rias Municipais - Cobrança, ademais, da Taxa de

• Ver "Prefeito Municipal- Utilização de servidores

Coleta de Resíduos Sólidos (TJSC) (vol. 3) ..........

201

(STJ) (vol. 7) ............................................................

zação - Legislação Municipal- Autorização para ..."

• Ver "Prefeito Municipal - Contratação direta 276

505

Escritório de advocacia - Promoção da revisão ... "
(TJSP) (vol. 8) ..........................................................

• Alíquotas diferenciadas - Imóveis desprovidos

369

públicos da Guarda Municipal para promoção ..."

• Ver "Improbidade administrativa - Descaracteri(TJPR) (vol. 4) .........................................................

XXIII

619

de muro frontal e passeio público - Edificações
em desconformidade com a legislação específica

IMUNIDADE PARLAMENTAR material - Ver

local - Política de desenvolvimento urbano - Ex-

"Pensão especial - Viúva de Prefeito Municipal

trafiscalidade - Inexistência de cunho punitivo na

falecido no exercício do mandato - Lei municipaL"

exação - Inteligência do art. 156,  1°, inc. II, da CF

(STF) (vol. 2) ..........................................................

e (TJSC) (vol. 5) .......................................................

INABILITAÇÃO

• Fato gerador - Não caracterização - Aquisição
do imóvel por meio de licitação pública - Ine-

• Para o exercício de cargo em comissão ou função de

xistência de qualquer obra de infraestrutura

confiança - Ver "Programa Nacional de Alimentação

no local e impedimento jurídico e material de

Escolar (PNAE) - Município - Irregularidade na

acesso ao terreno - Impossibilidade de o pro-

aplicação ..." (TCU) (vol. 3) ....................................

prietário usar, gozar e dispor da coisa por fatores

• Para o exercício de cargo em comissão ou função

estranhos à sua vontade (TJDFT) (vol. 7) ............

105

377

512

228

de confiança - Ver "Concorrência pública - Município - Construção de açudes com recursos federais
- Restrição à competitividade ... " (TCU) (vol. 5) ...

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER

391

NATUREZA (ISSQN)

• Ver "Auto de infração - Anulação - Serviço de

INASSIDUIDADE - Ver "Estágio probatório - Ser-

guarda e estacionamento de veículo - ISSQN..."

vidora pública - Exoneração - Análise funcional no

(TJGO) (vol. 8) .........................................................

606

critério pontualidade ... " (TJSC) (vol. 12) ..............

928

• Distribuição e venda de título de capitalização
(Tele Sena) na vigência da LC n° 56/1987 - Não

INCONSTITUCIONALIDADE

incidência do imposto - Produto sem identidade

• Material - Ver "Visto de conclusão de obra -

com jogo de loteria - Nulidade do lançamento tributário (STJ) (vol. 9) ...............................................

Habite-se - Protocolo de solicitação condicionado
675

à apresentação ... " (TJPR) (vol. 2) .........................

121

• Ver "Poluição sonora - Legislação municipal -

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Inconstitucionalidade material de dispositivo por

• Descaracterização - Legislação Municipal- Au-

afronta ..." (TJRN) (vol. 3) ......................................

torização para alienação de "lotes" industriais,

• Ver "Câmara Municipal - Limite máximo de ve-

após avaliação prévia e licitação pública - Imóveis,

readores - Alterações implementadas no art. 29,

entretanto, não loteados nem registrados em nome

inc. IV..." (STF) (vol. 6) ..........................................

da Urbe - Anulação oportuna do certame - Não

• De leis municipais - Ver "Concessão urbanística

ocorrência de lesão a bem jurídico e, tampouco, ao

- Leis municipais - Áreas públicas concedidas a

Erário - Inexistência de má-fé do Prefeito e dos ve-

particular para revitalização ..." (TJSP) (vol. 7) ...

195

433

530

readores - Lançamento indevido de IPTU - Não ca-

INDENIZAÇÃO

racterização de ato ímprobo - Dolo do então Alcaide
e seu sucessor não comprovado (TJPR) (vol. 4) ...

276

• Ver "Precatório judicial - Atraso no pagamento

• Caracterização - Nepotismo - Nomeação de

- Falecimento do credor após longa enfermidade ..."

parente de vereador para cargo em comissão

(TJSC) (vol. 1) ..........................................................

- Assessora parlamentar de outro Edil - Mron-

• Ver "Responsabilidade civil do Estado - Carac-

ta ao princípio da moralidade - Dolo genérico

terização - Provimento judicial determinando a

- Inteligência do art. 11 da Lei n° 8.429/1992 -

desocupação ..." (TJRS) (vol. 2) ..............................

35

124
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INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUI

• Ver "Servidor público - Técnica de enfermagem
- Exclusão do nome da funcionária da escala

çÃO - Ver "Prefeito Municipal - Utilização de

"

(TJMS) (vaI. 3)

187

• Ver "Concessionária de serviço público - Administração e operacionalização das áreas destinadas

servidores públicos da Guarda Municipal para
promoção

" (STJ) (vaI. 7)

..

505

"

(TJSP) (vaI. 3)

205

INVENTÁRIO, Lista de - Ver "Imóvel particular

• Ver "Servidor público - Demanda ajuizada contra

Bem constante da lista de inventário de imóveis de

autor de blog - Mensagens ofensivas à honra

interesse histórico e cultural- Município

"

(TJSC) (vaI. 7)

" (TJRS)

523

(vaI. 7)

.

783

Vício de investidura - Guarda Municipal - Não

516

• Ver "Responsabilidade civil do Estado - Caracte-

rização - Município - Campanha de vacinação

INVESTIDURA, Vício de - Ver "Cargo público 

"

(TJSP) (vaI. 10)

preenchimento pelo candidato..." (TJMG) (vaI. 1) ...

• Ver "Responsabilidade civil do Estado - Caracterização - Município - Escola pública - Servente

(TJPR) (vaI. 11)

849

ISONOMIA

• Ver "Estágio probatório - Servidora pública 

• Ver "Pensão especial- Viúva de Prefeito Munici

Exoneração - Análise funcional no critério pontua-

pal falecido no exercício do mandato - Lei munici-

lidade

31

"

" (TJSC) (vaI. 12)

928

pal. .." (STF) (vaI. 2)

..

105

• Ver "Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) - Município - Irregularidade na aplica-

íNDICE DE LIQUIDEZ - Ver "Concorrência públi

ção

ca - Município - Termo de compromissolPAC Fundação Nacional de Saúde ... " (TCU) (vaI. 2) ....

140

- Candidato a vereador - Inelegibilidade - Exclu-

" (TSE) (vaI. 1)

27

• Ver "Publicidade institucional - Prefeito Mu

material..." (TREMS) (vaI. 3)

216

794

" (TSE) (vaI. 1)

.

Aquisição do imóvel por meio de licitação pública

512

LEGISLAÇÃO, Validade da - Ver "Pensão especial
105

LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
• N° 64/1990 - Ver "Registro de candidatura - In
dade - Exclusão

Processo eleitoral - Apresentação de conta de

" (TSE) (vaI. 1)

.

27

• N° 101/2000 - Ver "Associação de Câmaras

" (TJPR)

Municipais - Juridicidade - Repasse de recursos

773

públicos pelo

" (TCMG) (vaI. 2)

.

INTERESSE HISTÓRICO E CULTURAL - Ver

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

"Imóvel particular - Bem constante da lista de

- Ver "Associação de Câmaras Municipais - Juri-

inventário de imóveis de interesse histórico e cul" (TJRS) (vaI. 7)

675 --

deferimento - Candidato a vereador - Inelegibili-

INSCRIÇÃO indeferida - Ver "Conselho Tutelar 

tural- Município

27

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - Ver "ISSQN - Dis

do mandato - Lei municipal..." (STF) (vaI. 2)

Ver "IPTU - Fato gerador - Não caracterização 

(vaI. 10)

datura - Indeferimento - Candidato a vereador

- Viúva de Prefeito Municipal falecido no exercício

INFRAESTRUTURA, Inexistência de obra de 

loja de calçados como comprovante

855

JUSTIÇA ELEITORAL - Ver "Registro de candi

Sena) na vigência da LC n° 56/1987 ..." (STJ) (vaI. 9) ...

go em comissão - Assessor Jurídico do gabinete do

" (TJDFT) (vaI. 7)

.

tribuição e venda de título de capitalização (Tele

INFRAÇÃO DISCIPLINAR - Ver "Advogado - Car
" (TCPR) (vaI. 10)

" (TJRS) (vaI. 11)

- Inelegibilidade - Exclusão

nicipal - Candidato à reeleição - Veiculação de

- Inexistência

228

JUDICIÁRIO - Ver "Tombamento - Ação civil pú
postulando

• Ver "Registro de candidatura - Indeferimento

Prefeito - Representação

.

blica - Demanda ajuizada pelo Ministério Público

INELEGIBILIDADE

são

" (TCU) (vaI. 3)

516

dicidade - Repasse de recursos públicos pelo

"

(TCMG) (vaI. 2)

.

150

150
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LEI FEDERAL

LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DE INFORMA

• N° 4.320/1964

çÃO E DE PENSAMENTO, Princípios da - Ver

Ver "Associação de Câmaras Municipais - Juri-

"Servidor público - Demanda ajuizada contra autor

dicidade - Repasse de recursos públicos pelo

de blog - Mensagens ofensivas à honra " (TJSC)

"

(TCMG) (vaI. 2)

150

(vaI. 7)

XXV

523

Ver "Convênio - Construção de sistema de abastecimento de água - Prefeito Municipal- Pagamento
(TCU) (vaI. 11)

LIBERDADE, Direito à - Ver "Agência bancária

"
.

877

bição da utilização de telefone celular

• N° 6.938/1981- Ver "Poluição sonora - Legislação

" (TJRN) (vaI. 3)

..

195

• N° 7.102/1983 - Ver "Procon Municipal-Auto de

e

" (TRF4aR) (vaI. 3)

.

209

• N° 8.213/1991- Ver "Aposentadoria por invalidez

45

• N° 8.429/1992 - Ver "Improbidade administrati.

gência - Ausência de projeto ..." (TJRS) (vaI. 4)

281

• Ver "Multa - Prefeito Municipal - Aplicação da
penalidade pelo Tribunal de Contas EstaduaL."

369

.

zação - Legislação Municipal- Autorização para

"

(TJPR) (vaI. 4)

..

cípio - Contrato de prestação de serviços - Pnate

• Ver "IPTU - Fato gerador - Não caracterização 

" (TCU) (vaI. 6)

.

468

- Inexistência

missão - Assessor Jurídico do gabinete do Prefeito

• Ver "Concessão urbanística - Leis municipais

" (TCPR) (vaI. 10)

..

794

" (TJDFT) (vaI. 7)

.

revitalização .. ." (TJSP) (vaI. 7)

Ver "Publicidade institucional- Prefeito Municipal

• Fraudulenta - Ver "Prefeito Municipal- Convite

- Candidato à reeleição - Veiculação de materiaL"

- Menor preço - Contratação de construtora para

.

216

"

(TSE) (vaI. 8)

.

595

Ver "Captação ilícita de sufrágio - Candidata ao

" (TSE) (vaI. 9)

.

693

• N° 11.079/2004 - Ver "Limpeza urbana e manejo

" (TCSP) (vaI. 1)

..

57

• N° 11.977/2009 - Ver "Regularização fundiária

..

localizados em áreas urbanas - Apresentação

"

(TCES) (vaI. 11)

..

serviço público - Município - Concorrência pública
de concessão administrativa - Plano municipal
de gestão integrada de resíduos sólidos - Decreto
do conteúdo mínimo descritos na Lei n° 12.305/2010

882

- Afronta ao art. 28 da Lei nO 11.079/2004 - Supera

ção do limite máximo de endividamento - Anulação

de resíduos sólidos urbanos - Delegação da pres-

do procedimento licitatório (TCSP) (vaI. 1)

" (TCSP) (vaI. 1)

.

882

SÓLIDOS URBANOS - Delegação da prestação de

• N° 12.305/2010 - Ver "Limpeza urbana e manejo

tação de serviço

757

local- Necessidade da observância dos preceitos e

- Assentamentos localizados em áreas urbanas Apresentação.. ." (TCES) (vaI. 11)

..

- Contratação de Parceria Público-Privada (PPP)

de resíduos sólidos urbanos - Delegação da prestação de serviço

" (STJ) (vaI. 10)

530

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESíDUOS

cargo de Vereadora - Oferta de próteses dentárias

execução

.

• Ver "Regularização fundiária - Assentamentos

Ver "Partido político - Quebra de sigilo bancário Ação de investigação judicial eleitoral- Eleições

512

- Áreas públicas concedidas a particular para

• N° 9.504/1997

(TREMS) (vaI. 3)

276

Aquisição do imóvel por meio de licitação pública

• N° 8.906/1994 - Ver "Advogado - Cargo em co

- Representação

42

• Ver "Improbidade administrativa - Descaracteri-

• N° 8.443/1992 - Ver "Transporte escolar - Muni-

- Subcontratação

,

..

LICENÇA para construir - Ver "Ação demolitória

(TJSP) (vaI. 1)

va - Caracterização - Nepotismo - Nomeação de
parente de vereador " (STJ) (vaI. 5)

776

LICITAÇÃO

- Conversão de auxílio-doença - Portador de insu
ficiência coronariana grave ..." (TRF5aR) (vaI. 1) ..

.

- Edificação em desacordo com a legislação de re

infração e multa - Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos

" (TJSC)

(vaI. 10)

municipal - Inconstitucionalidade material de
dispositivo por afronta

e postos de atendimento - Lei municipal- Proi-

..

57

57

LíNGUA ESTRANGEIRA, Ensino de - Ver "Rede
LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL (LOA) - Ver "Associa

municipal de ensino - Lei municipal - Implemen

ção de Câmaras Municipais - Juridicidade - Repasse
de recursos públicos pelo

" (TCMG) (vaI. 2)

tação do ensino da língua italiana como.. ." (TJSC)
150

(vaI. 9)

714
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LOTERIA - Ver "ISSQN - Distribuição e venda de

de repasse - Construção de matadouro - Parali-

título de capitalização (Tele Sena) na vigência da

sação da obra após detecção de falhas

LC nO 56/1987

" (STJ) (voI. 9)

.

675

MÁ-FÉ, Inexistência de - Ver "Improbidade admi
" (TJPR) (voI. 4)

.

(voI. 10)

.

• Ver "Plano Diretor - Ação civil pública - Minis
276

tério Público - Pedido de adequação da legislação
ao Estatuto

" (TJRS) (voI. 9)

..

MANDATO

• Ver "Tombamento - Ação civil pública - Deman-

• Eletivo - Ver "Aposentadoria por invalidez - Con

da ajuizada pelo Ministério Público postulando

"

(TJRS) (voI. 11)

..

versão de auxílio-doença - Portador de insuficiência coronariana grave

" (TRF5aR) (voI. 1)

..

• Exercício do - Ver "Pensão especial - Viúva de
.

105

• Assunção de obrigação nos dois últimos qua

290

773

" (TCU) (voI. 3)

.

228

va - Caracterização - Nepotismo - Nomeação de
parente de vereador " (STJ) (voI. 5)

para execução

" (TJSC)
..

gularidade na aplicação

..

369

vite - Menor preço - Contratação de construtora

"Crime contra as finanças públicas - Prefeito Mu(voI. 4)

Alimentação Escolar (PNAE) - Município - Irre-

• Administrativa - Ver "Prefeito Municipal- Con

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA - Ver
nicipal-Assunção de obrigação nos dois

105 .'

• Princípio da - Ver "Improbidade administrati

Apresentação de conta de loja de calçados como
..

..

• Administrativa - Ver "Programa Nacional de

• Ver "Conselho Tutelar - Processo eleitoral 
" (TJPR) (voI. 10)

• Ver "Pensão especial- Viúva de Prefeito Munici
pal falecido no exercício do mandato - Lei municipaL." (STF) (voI. 2)

tra as finanças públicas - Prefeito Municipal

comprovante

855

MORALIDADE

drimestres do último ano do - Ver "Crime con
- Assunção de obrigação nos dois..." (TJSC) (voI. 4) ..

706

45

Prefeito Municipal falecido no exercício do mandato - Lei municipal..." (STF) (voI. 2)

787

MINISTÉRIO PÚBLICO

nistrativa - Descaracterização - Legislação Municipal- Autorização para

" (TCU)

" (STJ) (voI. 10)

.

757

290
MULTA

• Prefeito Municipal - Aplicação da penalidade

MÉDICO - Ver "Greve - Servidor público munici

pelo Tribunal de Contas Estadual - Licitação

pal - Médicos - Prestação de serviços essenciais
- Ilegalidade

" (STJ) (voI. 3)

183

considerada irregular - Alegado não atendimento
à determinação da Corte de Contas - Ordem para

MEDIDA CAUTELAR - Ver "Precatório - Seques

apresentar certificados de propriedade dos veícu

tro de verba pública para pagamento - Constrição

los a serem locados - Documentação inexistente

sobre conta vinculada

" (STJ) (voI. 8)

589

perante a Administração por não ter sido exigida

no momento da contratação - Fato levado ao conhe

MEDIDA PROVISÓRIA - Ver "Dívida pública 

cimento da Corte de Contas, pelo Alcaide, no prazo

Contrato de refinanciamento - Avença celebrada

concedido - Ausência de justificativa legal para a

entre a União e o Município ..." (TRF2aR) (voI. 4)..
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imposição da sanção pecuniária (TJSP) (voI. 1) ...
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• Ver "Convênio - Obras de contenção de erosão e

MEIO URBANíSTICO ORDENADO - Ver "Ação

urbanização da orla municipal - Prefeito - Auto-

demolitória - Edificação em desacordo com a legis-

rização

lação de regência - Ausência de projeto

48

• Ver "Concorrência pública - Município - Termo

" (TJRS)
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" (TCU) (voI. 1)
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de compromissolPAC - Fundação Nacional de
Saúde

" (TCU) (voI. 2)

140
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• Ver "Greve - Servidor público municipal- Médi-

- Caracterização - Município - Escola pública -

cos - Prestação de serviços essenciais - Ilegalida-

Servente
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849

de
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA

- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

E ABASTECIMENTO (MAPA) - Ver "Contrato
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"
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NEXO CAUSAL
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(TRESP) (vol. 5)
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ção de açudes com recursos federais - Restrição à

"competitividade " (TCU) (vol. 5)

391
468

• Ver "PAC - Termo de compromisso - Município e

Funasa

" (TCU) (vol. 7)
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• Ver "Convite - Fracionamento de despesas 

" (TCU) (volo 8)

622
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cumprimento
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fi (TJMG) (vol. 10)

"
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925
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456

• Acompanhamento da - Ver "PAC - Termo de com
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" (TJPR) (volo 8)
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877
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nicipais - Emissão e aprovação de documento

com o projeto originaL" (TJSP) (vol. 6)

"

(TCPR) (vol. 10)

783

OBRA
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A
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PAGAMENTO
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ção compulsórios (TJRS) (vol. 9) ...........................
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estadual sobre a matéria - Fixação de limites

• t - Admissibilidade - Exercício em Administração di-
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POSSE - Ver "Concurso público - Candidata com

PREFEITO MUNICIPAL

qualificação técnica distinta, porém superior à
exigida pelo

" (TJGO) (vol. 12)

• Ver "Multa - Prefeito Municipal - Aplicação da
925

penalidade pelo Tribunal de Contas EstaduaL."
(TJSP) (vol. 1)

..

POSSEIRO - Ver "Responsabilidade civil do Estado

• (Vice-) - Ver "Aposentadoria por invalidez - Con

- Caracterização - Provimento judicial determi-

versão de auxílio-doença - Portador de insuficiên-

nando a desocupação

" (TJRS) (vol. 2)
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cia coronariana grave

" (TRF5aR) (vol. 1)

..
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45

• Ver "Convênio - Obras de contenção de erosão e
PRAZO

urbanização da orla municipal - Prefeito - Auto-

• Ver "Multa - Prefeito Municipal - Aplicação da

rização

penalidade pelo Tribunal de Contas EstaduaL"

• Viúva de - Ver "Pensão especial- Viúva de Pre

(TJSP) (vol. 1)

42

140

..

de compromissolPAC - Fundação Nacional de
Saúde

" (TCU) (vol. 2)

.

• Ver "Publicidade institucional - Prefeito Mu

PRECATÓRIO

materiaL" (TREMS) (vol. 3)

do credor após longa enfermidade - Ação inde

140 '"

.

216

• (Ex-) - Ver "Programa Nacional de Alimentação

nizatória proposta pelos familiares - Conduta

Escolar (PNAE) - Município - Irregularidade na

omissiva do Município supostamente causadora

aplicação

do prejuízo - Alegado dano reflexo ou por rico

" (TCU) (vol. 3)

.

228

• Ver "Improbidade administrativa - Descaracteri-

chete - Ausência de nexo de causalidade - Danos
35

• Sequestro de verba pública para pagamento 

zação - Legislação Municipal- Autorização para "
(TJPR) (vol. 4)

..
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• Ver "Crime contra as finanças públicas - Prefeito

Constrição sobre conta vinculada a fim específico Quota parte estadual do salário-educação - Sequestro anterior à publicação das atas de julgamento

Municipal - Assunção de obrigação nos dois

"

(TJSC) (vol. 4)

.
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• (Ex-) - Ver "Concorrência pública - Município

referentes às ADIn. na 2.356 e na 2.362 - Medida

- Construção de açudes com recursos federais 

cautelar deferida para suspender a eficácia do art.

Restrição à competitividade ... " (TCU) (vol. 5) ......

20 da EC na 30/2000, aí incluída a hipótese defini-
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• Utilização de servidores públicos da Guarda

da no  40 do art. 78 do ADCT - Não comprovação

Municipal para promoção de segurança e proteção

de que a constrição inviabilizou o atendimento

pessoal, bem como dos seus familiares - Alegada

às normas legais e constitucionais que exigem

prática de ato de improbidade administrativa 

aplicação mínima de receita na manutenção e de

Não caracterização - Legislação local permissiva

senvolvimento de ensino - Município que possuía
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nicipal - Candidato à reeleição - Veiculação de

• Judicial - Atraso no pagamento - Falecimento
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• Ver "Concorrência pública - Município - Termo

de compromissolPAC - Fundação Nacional de
" (TCU) (vol. 2)
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- Lei municipaL" (STF) (vol. 2)

• Ver "Concorrência pública - Município - Termo
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esteja dentro de prédios públicos (STJ) (vol. 7) ...

757

Funasa
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Utilização de servidores públicos da Guarda Mu-
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505
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Procuradoria da Comuna - Pactuação do paga-

de preços ... " (TCU) (vol. 8) ......................................

622

mento de honorários ad exitum - Inexistência de

PRÉ-QUALIFICAÇÃO - Município - Contratação

prejuízo ao Erário - Improbidade administrativa
- Não caracterização (TJSP) (vol. 8) .....................

619
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da prova de lesão material ao patrimônio público
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- Condenação solidária do Alcaide e da pessoa
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Tribunal de Contas - Emissão de parecer prévio

PRINCípIO FEDERATIVO - Ver "Dívida pública

- AplicaçãO de multa - Pretenso afastamento da

- Contrato de refinanciamento - Avença celebrada
entre a União e o Município ..." (TRF2aR) (vol. 4) ..

sanção - Possibilidade somente na hipótese de

-

.,

71, inc. II, da CF (TJMG) (vol. 10) .........................

• Ver "Direito de construir - Alvará de construção
768

• Sucessor - Ver "Contrato de repasse - Cons-

detecção de falhas ..." (TCU) (vol. 10) .....................

787

Jurídico do gabinete do Prefeito - Representação..."
(TC PR) (vol. 10) .......................................................

794

• Ver "Nepotismo - Não caracterização - Pre-

-

originaL" (TJSP) (vol. 6) ......................................

tica - Leis municipais - Áreas públicas concedidas
a particular para revitalização..." (TJSP) (vol. 7) ..

• Ver "Imóvel particular - Bem constante da lista
cultural- Município ..." (TJRS) (vol. 7) .................

866

516

• Legalidade do - Ver "Estágio probatório - Servi-

• Rejeição das contas do - Ver "Câmara Municipal- Re-

dora pública - Exoneração - Análise funcional no
critério pontualidade ... " (TJSC) (vol. 12) ..............

928

872

• Ver "Convênio - Construção de sistema de abaste-

PROCESSO ELEITORAL - Ver "Câmara Municipal

cimento de água - Prefeito Municipal- Pagamento ..." (TCU) (vol. 11) ..............................................

530

PROCESSO ADMINISTRATIVO

jeição das contas do Prefeito Municipal- Ato de natureza político-administrativa ... " (TJSP) (vol. 11) ...

456

de inventário de imóveis de interesse histórico e

feito Municipal- Nomeação de cônjuge e genro ..."
(TJSC) (vol. 11) .....................................................

- Edificações erigidas em desacordo com o projeto
• Pretensa suspensão do - Ver "Concessão urbanís-

• Ver "Advogado - Cargo em comissão - Assessor

8

301

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

diante quórum qualificado - Não ocorrência in
casu - Inteligência do art. 31,  1° e 2°, e do art.

,-

281

rejeição do parecer pela Câmara Municipal me-

trução de matadouro - Paralisação da obra após

5

de projeto ..." (TJRS) (vol. 4) ...................................

- Limite máximo de vereadores - Alterações im877

plementadas no art. 29, inc. IV..." (STF) (vol. 6) ....

433
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PROCON municipal - Auto de infração e multa

da Comissão de Licitação - Frustração ao caráter

- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

competitivo e isonômico das licitações - Atos con

(ECT) - Exigência da instalação de divisórias entre

trários à moralidade administrativa - Imposição

os guichês de caixa e o espaço reservado para os

de multa e inabilitação para o exercício de cargo

clientes que aguardam atendimento - Razoabilida

comissionado ou função de confiança por cinco

de e proporcionalidade - Desempenho da função de

anos - Inaplicabilidade de sanção de inidoneidade

Banco Postal pela empresa pública - Caracteriza

à empresa contratada - Condenação em débito do

ção de atividade bancária - Inteligência da Lei n°

ex-Alcaide afastada pela não caracterização da omis-

7.102/1983 e da legislação municipal de regência

são no dever de prestar contas (TCU) (vol. 3)

(TRF4aR) (vol. 3)

228

209

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS
PROCURADOR MUNICIPAL - Ver "Parecer técni

PORTE ESCOLAR (PNATE)

co-jurídico - Procuradores municipais - Emissão e
aprovação de documento ..." (STJ) (vol. 11) ..........

• Ver "Transporte escolar - Município - Contrato de
837

prestação de serviços - Pnate - Subcontratação

"

(TCU) (vol. 6)

.

PROCURADORIA - Ver "Prefeito Municipal- Con

• Ver "Parecer jurídico - Subprocurador adminis

tratação direta - Escritório de advocacia - Promo-

trativo do Município - Irregularidade na aplica-

ção da revisão

" (TJSP) (vol. 8)

..

619

ção

" (TCU) (vol. 12)

.

PROFESSOR, Contratação de - Ver "Rede munici

PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COMA

pal de ensino - Lei municipal - Implementação do

ADMINISTRAÇÃO, Afastamento da - Ver "Doação

ensino da língua italiana como..." (TJSC) (vol. 9)..

714

468

933

eleitoral- Empresa individual- Limitação a dez por
cento dos rendimentos brutos..." (TRESP) (vol. 5)..

388

PROFISSÃO, Exclusão do exercício da - Ver "Re
PROJETO

gistro de candidatura - Indeferimento - Candidato
a vereador - Inelegibilidade - Exclusão

• De construção - Ver "Ação demolitória - Edifi

" (TSE)

(vol. 1)

27

cação em desacordo com a legislação de regência
-Ausência de projeto

" (TJRS) (vol. 4)

281

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCI

• Original - Ver "Direito de construir - Alvará de

MENTO (PAC) - Termo de compromisso - Municí

construção - Edificações erigidas em desacordo com

pio e Funasa - Implantação de sistema de esgo

o projeto original..." (TJSP) (vol. 6)

tamento sanitário e de abastecimento de água

• Inadequação do - Ver "Contrato de repasse 

- Irregularidades na execução - Realização de

Construção de matadouro - Paralisação da obra

transferências indevidas das contas específicas

após detecção de falhas

456

" (TCU) (vol. 10)

787

para a conta do FPM - Direcionamento das lici
tações a favor da licitante vencedora - Pretensa

PROJETO DE LEI - Ver "Plano Diretor - Ação civil

responsabilização da Comissão de Licitação - Não

pública - Ministério Público - Pedido de adequação

cabimento - Integrantes escolhidos pelo Prefeito

da legislação ao Estatuto

" (TJRS) (vol. 9)

706

sem capacitação técnica mínima para condução

PROMOÇÃO PESSOAL - Ver "Publicidade institu

dos certames - Ausência de fiscal para acom

panhamento das obras - Aplicação de multa ao

cional- Prefeito Municipal- Candidato à reeleição

Alcaide - Restituição das quantias transferidas

- Veiculação de material..." (TREMS) (vol. 3) ......

216

irregularmente pela Urbe às contas específicas dos
convênios - Determinações (TCU) (vol. 7)

548

PROPORCIONALIDADE
• Ver "Procon Municipal-Auto de infração e multa

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO

- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

ESCOLAR (PNAE) - Município - Irregularidade

(TRF4aR) (vol. 3)

na aplicação de recursos - Ex-Prefeito e ex-Se

• Ver "Conselho Tutelar - Processo eleitoral 

cretária Municipal de Finanças, que também era

Apresentação de conta de loja de calçados como

ex-sócia da vencedora dos certames e ex-membro

comprovante

" (TJPR) (vol. 10)

"
209

773

1
i

fNOICE CUMULATIVO - NOJ - BOM - OEZl14

• Ver "Agência bancária e postos de atendimento

• Ver "Procon Municipal- Auto de infração e multa

- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- Lei municipal - Proibição da utilização de tele-

fone celular " (TJSC) (vol. 10)

XXXIII

776

"

(TRF4aR) (vol. 3)

209

• Ver "Conselho Tutelar - Processo eleitoral 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PSB) - Ver "Verea

Apresentação de conta de loja de calçados como

dor - Representação formulada por edis em razão

comprovante

de possíveis irregularidades na movimentação

• Ver "Agência bancária e postos de atendimento

"

(TCU) (vol. 6)

461

" (TJPR) (vol. 10)

773

- Lei municipal - Proibição da utilização de telefone celular " (TJSC) (vol. 10)

776

PROVA(S)

RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Ver "Doação

• Ver "Concessionária de serviço público - Administração e operacionalização das áreas destinadas

eleitoral- Empresa individual- Limitação a dez por

"

(TJSP) (vol. 3)

205

'Il . Fragilidade das - Ver "Captação ilícita de sufrá535

Ver "Dívida pública - Contrato de refinanciamento
- Avença celebrada entre a União e o Município

"

(TRF2aR) (vol. 4)

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - Prefeito
Municipal- Candidato à reeleição - Veiculação de

301

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Ver "Eleições

material publicitário em site e na conta do Facebook

- Indeferimento do registro de candidatura - Con-

da Prefeitura - Promoção pessoal do Alcaide - Abu

denação criminal transitada em julgado

so de autoridade - Período vedado, nos termos do

" (TSE)

(vol. 4)

art. 73, inc. VI, aI. b, da Lei n° 9.504/1997 - Dese

quilíbrio no pleito - Aplicação de multa - Cassação

271

REDE MUNICIPAL DE ENSINO - Lei municipal

dos diplomas do Prefeito reeleito e do seu Vice 

- Implementação do ensino da língua italiana como

Inelegibilidade pelo prazo de oito anos - Nulidade

disciplina curricular na grade do ensino fundamen

dos votos recebidos - Não incidência do art. 224

tal - Ação popular - Pretensa regulamentação do

do Código Eleitoral - Desnecessidade de novas

diploma legal e contratação de professores para mi

eleições - Diplomação dos candidatos classificados
em segundo lugar (TREMS) (vol.3)

388

RECEITAS, Previsão de retenção e vinculação de

• gio - Abuso do poder econômico - Candidato ao
cargo de vereador " (TREMS) (vol. 7)

cento dos rendimentos brutos..." (TRESP) (vol. 5)..

216

, QUALIFICAÇÃO

nistrar a matéria - Não cabimento - Inexistência

de ato lesivo ao patrimônio público - Obrigatorie
dade da inclusão de língua estrangeira a partir da
5a série - Impossibilidade de o Judiciário compelir a

• Econômico-financeira - Ver "Concorrência pú

Urbe a regulamentar leis ou criar cargos - Exclusão

blica - Município - Termo de compromissolPAC
- Fundação Nacional de Saúde ..." (TCU) (vol. 2)....

do capítulo da sentença que declarou a inconstitu140

cionalidade da lei em debate (TJSC) (vol. 9)

925

- Prefeito Municipal - Candidato à reeleição 

714

• Técnica - Ver "Concurso público - Candidata
com qualificação técnica distinta, porém superior
à exigida pelo

" (TJGO) (vol. 12)

REDE SOCIAL - Ver "Publicidade institucional

Veiculação de material..." (TREMS) (vol. 3) .........

216

QUÓRUM QUALIFICADO - Ver "Prefeito Mu
nicipal - Contas anuais de gestão - Julgamento

pelo Tribunal de Contas - Emissão

REELEIÇÃO - Ver "Publicidade institucional 

" (TJMG)

(vol. 10)

Prefeito Municipal - Candidato à reeleição - Vei-

768

culação de material..." (TREMS) (vol. 3)

216

RAZOABILIDADE

REGISTRO CONTÁBIL, Codificação para - Ver

• Ver "Pensão especial- Viúva de Prefeito Munici

"Contribuição social previdenciária - Câmara

pal falecido no exercício do mandato - Lei municipal..." (STF) (vol. 2)

Municipal- Contratação de serviços de terceiros
105

(TCMG) (voI. 4)

"
319

XXXIV
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REGISTRO DE CANDIDATURA

RESíDUOS SÓLIDOS - Ver "Limpeza urbana e

• Indeferimento - Candidato a vereador - Ine

manejo de resíduos sólidos urbanos - Delegação

legibilidade - Exclusão do exercício da profis

da prestação de serviço

" (TCSP) (vol. 1)

57

são, nos termos do art. 1°, inc. I, aI. m, da LC n°
64/1990 - Alegada não observância aos princípios

RESOLUÇÃO - Ver "Conselho Tutelar - Processo

do contraditório e da ampla defesa no processo

eleitoral - Apresentação de conta de loja de calça-

disciplinar que cancelou sua inscrição profissional

dos como comprovante

" (TJPR) (vol. 10)

773

no Conselho Regional de Corretores de Imóveis
(Creci) - Vícios não passíveis de análise perante

RESPONSABILIDADE CIVIL

a justiça eleitoral, sem prejuízo de serem alegados
em sede própria (TSE) (vol. 1)

• Do Estado - Caracterização - Provimento judi
27

• Indeferimento de - Ver "Eleições - Indeferi-

por posseiros - Dever de guarda e conservação

mento do registro de candidatura - Condenação
criminal transitada em julgado ... " (TSE) (vol. 4)..

cial determinando a desocupação de propriedade

do patrimônio pelo Município - Procedência da
271

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - Assentamentos

ação de reintegração de posse - Bem encontrado

demolido - Indenização por danos materiais - Cabimento (TJRS) (vol. 2)

localizados em áreas urbanas - Apresentação de

• Objetiva - Ver "Concessionária de serviço pú-

projetos por associação de moradores - Promoção

blico - Administração e operacionalização das

de análise pelo Município - Admissibilidade 

áreas destinadas

Aprovação que depende dos requisitos previstos na

• Objetiva - Ver "Concessionária de serviço público

Lei nO 11.977/2009 e nas leis específicas - Contra

- Transporte coletivo de passageiros - Empresa de

tação pela entidade de empresa especializada para

ônibus

elaboração do projeto - Incompetência da Corte de

• Do Estado - Caracterização - Município - Cam

Contas para manifestação sobre o tema, visto o não

panha de vacinação contra a raiva - Morte de

envolvimento de recursos públicos - Impossibili

animal de estimação após a imunização - Nexo de

dade da transferência de recursos da Urbe para

causalidade entre a aplicação da vacina e a morte

qualquer um dos legitimados nos incs. I e II do art.

do gato - Responsabilidade objetiva da Urbe - In

50 da lei em epígrafe - Burla à obrigatoriedade de
licitação (TCES) (vol. 11)

" (TJSP) (vol. 3)

" (TJRJ) (vol.6)


124

205

446

denização por danos morais e materiais - Majora882

ção dos extrapatrimoniais (TJSP) (vol. 10)

783

• Objetiva - Ver "Responsabilidade civil do Esta-

REINTEGRAÇÃO AO CARGO - Ver "Estágio pro

do - Caracterização - Município - Campanha de

batório - Servidora pública - Exoneração - Aná-

vacinação " (TJSP) (vol. 10)

lise funcional no critério pontualidade

• Do Estado - Caracterização - Município - Es-

" (TJSC)

(vol. 12)

928

783'"

cola pública - Servente que perfura orelha de
aluno, menor de idade, para colocação de brinco

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Ver "Responsabili

- Ocorrência do ato durante horário escolar e sem

dade civil do Estado - Caracterização - Provimento

qualquer consentimento ou autorização dos pais

judicial determinando a desocupação

- Violação do dever de guarda e de vigilância do

" (TJRS)

(vol. 2)

124

estabelecimento de ensino - Danos morais - Indenização devida (TJPR) (vol. 11)

849

RESERVA DE PLENÁRIO, Cláusula de - Ver
"Prefeito Municipal- Utilização de servidores pú-

blicos da Guarda Municipal para promoção

RESPONSABILIDADE subsidiária - Caracteri

" (STJ)

(vol. 7)

zação - Município - Créditos trabalhistas - Ce
505

lebração de termo de parceria com Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip)

RESIDí:NCIA, Comprovante de - Ver "Conselho

- Ausência de fiscalização e acompanhamento

Tutelar - Processo eleitoral- Apresentação de conta

do programa pela Urbe - Culpa in eligendo e in

de loja de calçados como comprovante

(vol. 10)

vigilando - Aplicação dos incs. IV e V da Súmula

" (TJPR)

773

n° 331/TST (TRT3"R) (vol. 5)

384

I

I
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RESPONSÁVEL TÉCNICO - Ver "Convênio -

SERVIÇO ESSENCIAL - Ver "Greve - Servidor

Obras de contenção de erosão e urbanização da

público municipal- Médicos - Prestação de servi-

ços essenciais - Ilegalidade .. ." (STJ) (voI. 3) ........

orla municipal- Prefeito - Autorização ... " (TCU)
(voI. 1) ......................................................................

XXXV

183

48

SERVIÇO PÚBLICO, Delegação da prestação de"RETORNO VOLUNTÁRIO A ATIVIDADE" - Ver

Ver "Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

"Aposentadoria por invalidez - Conversão de aUXÍ-

urbanos - Delegação da prestação de serviço ... "
(TCSP) (voI. 1) .........................................................

lio-doença - Portador de insuficiência coronariana
grave ..." (TRF5aR) (voI. 1) .......................................

57

45

SERVIDOR PÚBLICO
REVERSÃO - Ver "Doação com encargo - Bem

o Ver "Greve - Servidor público municipal - Médi-

público - Terrenos doados pelo Município para

cos - Prestação de serviços essenciais - Ilegalida-

instalação de parque ... " (TJSP) (voI. 4) .................

297

de ... " (STJ) (voI. 3) .................................................

183

o Técnica de enfermagem - Exclusão do nome da

"

funcionária da escala de plantões eventuais por

REVITALIZAÇÃO, Áreas públicas concedidas a

tempo indeterminado -Alegadas faltas injustifica-

particular para - Ver "Concessão urbanística - Leis

das - Inexistência de procedimento administrativo

municipais - Áreas públicas concedidas a particular para revitalização ... " (TJSP) (vol. 7) ...............

530

Município - Obrigatoriedade do recolhimento do

go - Bem público - Terrenos doados pelo Município
297

589

505

o Demanda ajuizada contra autor de blog - Mensagens ofensivas à honra do funcionário postadas
por terceiros no espaço destinado a comentários

SAÚDE, Fragilidade da - Ver "Convênio - Constru-

- Princípios da liberdade de expressão, de infor-

ção de sistema de abastecimento de água - Prefeito

mação e de pensamento que não podem afrontar
877

os direitos da personalidade - Responsabilidade
do blogueiro pelo conteúdo da página em função

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS -

do dever de fiscalização - Danos morais - Carac-

(Ex-) - Ver "Programa Nacional de Alimentação

terização - Indenização devida (TJSC) (vol. 7) ....

Escolar (PNAE) - Município - Irregularidade na

o Ver "Estágio probatório - Servidora pública -

aplicação ..." (TCU) (voI. 3) ....................................

449

o Ver "Prefeito Municipal- Utilização de servidores
(STJ) (voI. 7) ............................................................

tro de verba pública para pagamento - Constrição

Municipal- Pagamento ... " (TCU) (voI. 11) ..........

tributo ..." (TJSC) (vol. 6) .......................................
públicos da Guarda Municipal para promoção ... "

SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Ver "Precatório - Sequessobre conta vinculada ... " (STJ) (voI. 8) .................

187

o Ver "Contribuição sindical - Servidor público -

REVOGAÇÃO da doação - Ver "Doação com encarpara instalação de parque ... " (TJSP) (voI. 4) ........

para apuração da conduta - Danos morais caracterizados - Indenização devida (TJMS) (vol. 3) ...

228

523

Exoneração - Análise funcional no critério pontualidade ... " (TJSC) (voI. 12) ......................................

928

SEGURANÇA

SIGILO BANCÁRIO - Ver "Partido político -

• E proteção pessoal do Prefeito Municipal e fa-

miliares - Ver "Prefeito Municipal - Utilização

Quebra de sigilo bancário - Ação de investigação

de servidores públicos da Guarda Municipal para

judicial eleitoral- Eleições ... " (TSE) (voI. 8) ........

promoção ... " (STJ) (voI. 7) .......................................
o Dos correntistas - Ver "Agência bancária e postos

SOBREPREÇO - Ver "Transporte escolar - Muni-

de atendimento - Lei municipal- Proibição da utili-

cípio - Contrato de prestação de serviços - Pnate

zação de telefone celular..." (TJSC) (voI. 10) ............

776

- Subcontratação ... " (TCU) (vol. 6) .......................

SELO DE INSPEÇÃO FEDERAL (SIF) - Ver

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - Ver "Per-

"Contrato de repasse - Construção de matadouro

missão de serviço público municipal - Transporte

468

individual de passageiros - Táxi - Prestação ..."

- Paralisação da obra após detecção de falhas ..."
(TCU) (vol. 10) .........................................................

595

505

787

(TJSC) (voI. 2) .......................................................

128

XXXVI
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SÓCIO

TELEFONE CELULAR e/ou equipamento similar

• Ver "Programa Nacional de Alimentação Escolar

- Ver "Agência bancária e postos de atendimento

(PNAE) - Município - Irregularidade na aplicação

" (TCU) (vaI. 3)

- Lei municipal- Proibição da utilização de telefo228

ne celular

" (TJSC) (vaI. 10)

776

• Ver "Concorrência pública - Município - Constru-

TERCEIRIZAÇÃO ilícita - Ver "Contribuição social

ção de açudes com recursos federais - Restrição à
competitividade

" (TCU) (vaI. 5)

391

previdenciária - Câmara Municipal- Contratação
de serviços de terceiros ... " (TCMG) (vaI. 4)

319

SUBCONTRATAÇÃO - Ver "Transporte escolar
- Município - Contrato de prestação de serviços Pnate - Subcontratação

" (TCU) (vaI. 6)

TERMO DE COMPROMISSOIPAC
468

• Ver "Concorrência pública - Município - Termo
de compromissolPAC - Fundação Nacional de

SUBPROCURADOR administrativo - Ver "Pare

Saúde

cer jurídico - Subprocurador administrativo do

• Ver "PAC - Termo de compromisso - Município e

Município - Irregularidade na aplicação

140

Funasa " (TCU) (vaI. 7)

" (TCU)

(vaI. 12)

" (TCU) (vaI. 2)

548 _

933
TERMO DE PARCERIA - Ver "Responsabilidade

súMULA N° 3311I'ST - Ver "Responsabilidade sub

subsidiária - Caracterização - Município - Créditos

sidiária - Caracterização - Município - Créditos

trabalhistas - CelebraçãO ..." (TRT3aR) (vaI. 5) ......

trabalhistas - CelebraçãO ... " (TRT3aR) (vaI. 5)....

384

384
TERRENO, Impedimento jurídico e material de

SÚMULA VINCULANTE N° 13/STF - Ver "Nepo

acesso ao - Ver "IPTU - Fato gerador - Não caracte

tismo - Não caracterização - Prefeito Municipal-

rização - Aquisição do imóvel por meio de licitação

Nomeação de cônjuge e genro ..." (TJSC) (vaI. 11)

866

SUPERFATURAMENTO - Ver "Prefeito Muni-

" (TJDFT) (vaI. 7)

512

TIPICIDADE DO ATO, Ausência de - Ver "Prefeito

cipal - Convite - Menor preço - Contratação de
construtora para execução ... " (STJ) (vaI. 10) ........

pública - Inexistência

Municipal - Utilização de servidores públicos da
757

Guarda Municipal para promoção..." (STJ) (vaI. 7)..

SUPLENTE - Ver "Câmara Municipal - Limite

TITULARIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO -

máximo de vereadores - Alterações implementadas

Ver "Dívida pública - Contrato de refinanciamento

no art. 29, inc. Iv. .." (STF) (vaI. 6)

433

-Avença celebrada entre a União e o Município

505

A

"

(TRF2aR) (vaI. 4)

'J'I'
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SUPRESSIO - Ver "Cargo público - Vício de inves

TíTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Ver "ISSQN 

tidura - Guarda Municipal - Não preenchimento
pelo candidato

" (TJMG) (vaI. 1)
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Distribuição e venda de título de capitalização
(Tele Sena) na vigência da LC n° 56/1987

" (STJ)

(vaI. 9)

TAXA
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• De coleta de resíduos sólidos - Ver "Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
Imóvel em construção concluído..." (TJSC) (vaI. 3) ..

TOMBAMENTO
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• Inexistência de - Ver "Imóvel particular - Bem

• Selic (Sistema Especial de Liquidação e de

constante da lista de inventário de imóveis de in-

Custódia) - Ver "Dívida pública - Contrato de re

teresse histórico e cultural- Município

financiamento - Avença celebrada entre a União e

(vaI. 7)

o Município

" (TRFR) (vaI. 4)

301

" (TJRS)

• Ação civil pública - Demanda ajuizada pelo
Ministério Público postulando o reconhecimen

TÁXI- Ver "Permissão de serviço público munici

to, pelo Município, do interesse sociocultural de
imóveis - Improcedência - Discricionariedade

pal - Transporte individual de passageiros - Táxi

- Prestação

" (TJSC) (vaI. 2)
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técnica da medida - Inadmissibilidade de o Poder
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Judiciário avançar sobre o mérito administrati.

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - Ver

vo - Perícia judicial afastando o necessário valor

"Cargo público - Vício de investidura - Guarda

histórico, arquitetônico ou cultural dos bens - Le

Municipal- Não preenchimento pelo candidato

"

(TJMG) (voI. 1)

.

galidade da atuação da Urbe (TJRS) (voI. 11) .....
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TRANSFERNCIAS INDEVIDAS - Ver "PAC Termo de compromisso - Município e Funasa
(TCU) (vol. 7)

VEREADOR(ES)

"

• Candidato a - Ver "Registro de candidatura 

.

Indeferimento - Candidato a vereador - Inelegi-

548

bilidade - Exclusão

" (TSE) (voI. 1)

..
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• Responsabilização dos - Ver "Pensão especial 

TRANSPORTE

Viúva de Prefeito Municipal falecido no exercício do

• Coletivo de passageiros - Ver "Concessionária de

mandato - Lei municipal

serviço público - Transporte coletivo de passageiros
- Empresa de ônibus

"
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" (TJRJ) (voI. 6)

.
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• Escolar - Município - Contrato de prestação

de serviços - Pnate - Subcontratação integral de

" (STF) (vol. 2)

.

zação - Legislação Municipal-Autorização para

"

(TJPR) (voI. 4)

..
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• Parente de - Ver "Improbidade administrativa

pessoas físicas que já prestavam o serviço junto à

- Caracterização - Nepotismo - Nomeação de pa-

Urbe - Sobrepreço decorrente da intermediação

rente de vereador

- Uso de veículos popularmente conhecidos como

" (STJ) (voI. 5)

.

"paus de arara" - Afronta a dispositivos do CTB

readores - Alterações implementadas no art. 29,
inc. IV " (STF) (voI. 6)

Secretária Municipal de Educação e da empresa

• Representação formulada por edis em razão de

contratada - Aplicação da multa prevista no art. 57

possíveis irregularidades na movimentação de

.

da Lei n° 8.443/1992 e, aos dois primeiros, também

recursos transferidos pela União ao Município

da sanção pecuniária disposta no art. 58, inc. II, do

- Execução de ações nas áreas de educação (Fun

.
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• Ver "Câmara Municipal - Limite máximo de ve

- Condenação solidária em débito do Prefeito, da

mesmo diploma legal (TCU) (voI. 6)
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• Ver "Improbidade administrativa - Descaracteri-
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deb) e assistência social - Movimentos das contas
específicas para a conta de arrecadação da Prefei

TRIBUNAL DE CONTAS

tura e desta novamente para as contas específicas

• Estadual - Ver

"Multa - Prefeito Municipal 

- Recursos utilizados para suprir necessidades

Aplicação da penalidade pelo Tribunal de Contas

momentâneas de caixa na Urbe - Baixa materia

EstaduaL" (TJSP) (voI. 1)

--

..
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vista a evitar sua reincidência (TCU) (vol. 6) ......

• Ver "Prefeito Municipal- Contas anuais de gestão

-Julgamento pelo Tribunal de Contas - Emissão

"

(TJMG) (voI. 10)

..
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• Candidatura ao cargo de - Ver "Captação ilícita
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de sufrágio - Abuso do poder econômico - Candi
dato ao cargo de vereador..." (TREMS) (vol. 7) ....
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• Ver "Captação ilícita de sufrágio - Candidata ao

TRIBUTO

cargo de Vereadora - Oferta de próteses dentá-

• Ver "Visto de conclusão de obra - Habite-se - Pro-

tocolo de solicitação condicionado à apresentação

"

(TJPR) (voI. 2)

.

rias
121

• Ver "Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter

" (TJSC) (voI. 3)

.

" (TSE) (vol. 9)

.
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VISTO DE CONCLUSÃO DE OBRA - Habite-se
- Protocolo de solicitação condicionado à apresen

ritorial Urbana (IPTU) - Imóvel em construção
concluído

lidade - Ciência da irregularidade à Comuna, com

201

tação de Certidão Negativa de Tributos Municipais
incidentes sobre o imóvel - Dispositivo de decreto
municipal- Inconstitucionalidade material- Efei

TUTELA ANTECIPADA - Ver "Portador de defi

to ex tunc - Meio coercitivo indireto para recebi

ciência - Retardo mental grave e epilepsia - Direito
à educação - Matrícula

" (TJMG) (voI. 6)

..

mento de tributos - Ofensa ao art. 5°, inc. XIII, e
443

art. 170, parágrafo único, da CF (TJPR) (vol. 2) ..

URBANIZAÇÃO, Serviços de - Ver "Pré-qualificação

"ZONA AZUL" - Ver "Concessionária de serviço

- Município - Contratação de serviços de urbaniza-

público - Administração e operacionalização das

ção - Obras de infraestrutura ..." (TCU) (voI. 4)....
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áreas destinadas

" (TJSP) (voI. 3)
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Federal - Declaração de inidoneidade da empresa
para participar de licitações - Interpretação do  3°
do art. 9° da Lei n° 8.666/1993 (TCU) (voI. 5) ......

ADVOGADO - Cargo em comissão - Assessor Jurí
dico do gabinete do Prefeito - Representação judi

CONTRATO DE REPASSE - Construção de ma

cial do Município - Inadmissibilidade -Atribuições

tadouro - Paralisação da obra após detecção de

concernentes a ocupante de cargo de provimento

falhas no empreendimento - Prefeito Municipal

efetivo - Aplicação de multa ao ex-Alcaide - Atua

sucessor - Não atendimento das especificações do

ção de agente público comissionado da Urbe contra

Ministério da Agricultura impedindo a obtenção do

a Fazenda Pública que o remunerava - Infração

Selo de Inspeção Federal (SIF) - Pretensa mudança

disciplinar - Expedição de oficio à OAB - Inteli

do objeto da avença para "complexo de capacitação

gência do art. 30, inc. I, e do art. 34, inc. I, ambos
da Lei n° 8.906/1994 (TC PR) (vol. 10)

794

agropecuária" - Negativa da CEF - Contas irregu
lares - Devolução do montante financeiro repas
sado - Aplicação de multa - Contas regulares com

ASSOCIAÇÃO DE CÃMARAS MUNICIPAIS 

ressalva da ex-Alcaide - Inadequação do projeto

Juridicidade - Repasse de recursos públicos pelo

(TCU) (vol. 10)

Legislativo Municipal - Possibilidade, desde que
autorizado por lei específica e que conste da Lei

fi'
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CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orça

Câmara Municipal - Contratação de serviços de

mentária Anual (LOA) - Inteligência do art. 4° da

terceiros - Pessoa fisica sem vínculo empregatício

Lei nO 4.320/1964 e dos arts. 4°, inc. I, aI. f, e 26 da
LC n° 10112000 (TCMG) (vol. 2)
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- Contribuinte individual - Terceirização lícita Cota patronal - Codificação para registro contábil
(TCMG) (vol. 4)

CONCORRNCIA PÚBLICA
• Município - Termo de compromisso/PAC - Funda

CONWNIO

ção Nacional de Saúde - Irregularidades no edital

• Obras de contenção de erosão e urbanização da

- Prazo para impugnação do instrumento convoca

orla municipal - Prefeito - Autorização de paga

tório em desconformidade com a Lei nO 8.666/1993 

mentos relativos a serviços não executados - Ini.

Exigência, para qualificação econômico-financeira,
de índice de liquidez mínima de 2,0 e de grau de

doneidade das planilhas de medição apresentadas

endividamento máximo de 0,3 - Valores não usuais

sem as assinaturas do responsável técnico da

e não justificados no processo licitatório - Afronta
à competitividade - Incompatibilidade com o custo

jeição das razões de justificativa - Aplicação de

da reprodução gráfica do valor cobrado como taxa

multa ao Alcaide (TCU) (vol. 1)

empresa contratada e do fiscal da avença - Re-

para o fornecimento do edital- Aplicação de multa

• Execução de obras de construção de passagens

ao Prefeito Municipal, à presidente da Comissão

molhadas no Município - Omissão no dever de

de Licitação, ao subscritor dos pareceres jurídicos

prestar contas - Condenação do ex-Prefeito ao

que aprovaram o instrumento convocatório e à

ressarcimento integral do montante repassa-

assessora jurídica da Urbe (TCU) (voI. 2)
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". .
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do - Alegado acompanhamento intempestivo da

• Município - Construção de açudes com recursos

execução do ajuste - Aplicação de multa ao coor

federais - Restrição à competitividade - Ausência

denador estadual do DNOCS - Não cabimento 

de justificativa para o não parcelamento do objeto

Sanção pecuniária afastada (TCU) (voI. 9) ..........

- Inexistência de composição de todos os custos uni-

• Construção de sistema de abastecimento de

tários - Participação indireta do autor do projeto

água - Prefeito Municipal - Pagamento anteci-

na licitação - Relação de parentesco com o sócio da

pado à empresa, afrontando os arts. 62 e 63 da

construtora - Irrelevância de sua retirada da socie-

Lei nO 4.320/1964 - Alegada superveniência de

dade poucos meses antes da abertura do certame

situação de emergência ocasionada pelas cheias

- Aplicação de multa ao ex-Prefeito e inabilitação

dos rios na localidade do Município - Não com

para o exercício de cargo em comissão ou função

provação - Aplicação de multa - Parcelamento

de confiança no âmbito da Administração Pública

da dívida - Alegação pelo Alcaide de hipossufi-
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ciência financeira, aliada à fragilidade de sua
saúde (TCU) (vol. 11)

XXXIX

tura, pavimentação, drenagem e obras de arte espe
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cial- Possibilidade da adoção do procedimento, em
que pese a ausência de alto grau de especialização e

CONVITE - Fracionamento de despesas - Aqui

larga experiência técnica, devido às características

sição de gêneros alimentícios - Cotação de preços

do empreendimento - Exigência editalícia da "exe

envolvendo os mesmos fornecedores - Bens e ser

cução de acompanhamento social para mobilização,

viços comuns - Hipótese de obrigatória adoção da

esclarecimentos e apoio para transferência da po

modalidade pregão - Prefeito Municipal- Favoreci

pulação" pelas empresas de engenharia - Inibição

mento de empresa cuja proprietária é sua cunhada

da participação na licitação e restrição ao caráter
competitivo do certame - Republicação do edital
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comissão de licitação (TCU) (vol. 8)
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nicípio à União - Requisição de pagamento - Não

MENTO (PAC) - Termo de compromisso - Municí

" cumprimento - Fixação de multa cominatória 

pio e Funasa - Implantação de sistema de esgo

Responsabilização do ex-Prefeito Municipal pela

tamento sanitário e de abastecimento de água

recomposição do prejuízo sofrido pela Urbe - Res

- Irregularidades na execução - Realização de

sarcimento dos valores pagos a título de multa,

transferências indevidas das contas específicas

com os acréscimos legais - Ciência dos fatos à OAB

para a conta do FPM - Direcionamento das lici

para adoção de providências cabíveis em razão da

tações a favor da licitante vencedora - Pretensa

conduta omissiva dos ex-assessores jurídicos da

responsabilização da Comissão de Licitação

Comuna (TCPR) (vol. 8)
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- Não cabimento - Integrantes escolhidos pelo
Prefeito sem capacitação técnica mínima para

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESíDUOS

condução dos certames - Ausência de fiscal

SÓLIDOS URBANOS - Delegação da prestação de

para acompanhamento das obras - Aplicação

serviço público - Município - Concorrência pública

de multa ao Alcaide - Restituição das quantias

- Contratação de Parceria Público-Privada (PPP)

transferidas irregularmente pela Urbe às contas

de concessão administrativa - Plano municipal

específicas dos convênios - Determinações (TCU)

de gestão integrada de resíduos sólidos - Decreto

(vol. 7)
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local- Necessidade da observância dos preceitos e
do conteúdo mínimo descritos na Lei n° 12.305/2010

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO

-Afronta ao art. 28 da Lei n° 11.07912004 - Supera

ESCOLAR (PNAE) - Município - Irregularidade na

ção do limite máximo de endividamento - Anulação
do procedimento licitatório (TCSP) (vol. 1)

aplicação de recursos - Ex-Prefeito e ex-Secretária
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Municipal de Finanças, que também era ex-sócia da

vencedora dos certames e ex-membro da Comissão

PARECER JURíDICO - Subprocurador adminis

de Licitação - Frustração ao caráter competitivo e

trativo do Município - Irregularidade na aplica

isonômico das licitações - Atos contrários à mora

ção de recursos públicos federais no programa

lidade administrativa - Imposição de multa e ina

Caminho da Escola e no Pnate - Caracterização

bilitação para o exercício de cargo comissionado ou

de parecer vinculante, nos termos do art. 38, inc.

função de confiança por cinco anos - Inaplicabilida

VI, da Lei n° 8.666/1993 - Peça desarrazoada que

de de sanção de inidoneidade à empresa contratada

implicou o prosseguimento do certame e a contra

- Condenação em débito do ex-Alcaide afastada pela

tação do único licitante participante - Afronta à

não caracterização da omissão no dever de prestar

competitividade - Aplicação de multa - Inteligên

contas (TCU) (vol. 3)

cia do art. 32 da Lei n° 8.906/1994 e do art. 186 do
CC (TCU) (vol. 12)
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA -Assentamentos
localizados em áreas urbanas - Apresentação de

PRÉ-QUALIFICAÇÃO - Município - Contratação

projetos por associação de moradores - Promoção

de serviços de urbanização - Obras de infraestru-

de análise pelo Município - Admissibilidade -
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Aprovação que depende dos requisitos previstos na

da Secretária Municipal de Educação e da empresa

Lei n° 11.977/2009 e nas leis específicas - Contra

contratada - Aplicação da multa prevista no art. 57

tação pela entidade de empresa especializada para

da Lei n° 8.443/1992 e, aos dois primeiros, também

elaboração do projeto - Incompetência da Corte de

da sanção pecuniária disposta no art. 58, inc. II, do

Contas para manifestação sobre o tema, visto o não

mesmo diploma legal (TCU) (voI. 6)

468

envolvimento de recursos públicos - Impossibili
dade da transferência de recursos da Urbe para

VEREADOR - Representação formulada por edis

qualquer um dos legitimados nos ines. I e II do art.

em razão de possíveis irregularidades na movi

50 da lei em epígrafe - Burla à obrigatoriedade de

licitação (TCES) (vol. 11)

mentação de recursos transferidos pela União ao
882

Município - Execução de ações nas áreas de educa
ção (Fundeb) e assistência social - Movimentos

TRANSPORTE escolar - Município - Contrato de

das contas específicas para a conta de arrecadação

prestação de serviços - Pnate - Subcontratação in

da Prefeitura e desta novamente para as contas

tegral de pessoas tisicas que já prestavam o serviço

específicas - Recursos utilizados para suprir

junto à Urbe - Sobrepreço decorrente da interme

necessidades momentâneas de caixa na Urbe 

diação - Uso de veículos popularmente conhecidos

Baixa materialidade - Ciência da irregularidade

como "paus de arara" - Afronta a dispositivos do

à Comuna, com vista a evitar sua reincidência

CTB - Condenação solidária em débito do Prefeito,

(TCU) (vol. 6)
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