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do Estado - Inteligência do ar!. 1S0, inc. VI, ai. a, da CF (STF) 29
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entre o período laborado e a efetivação do respectivo pagamento
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- Considerações ITCPE) 73
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- Argumentação da reserva do possível e limitação orçamentária
que não se sustentam - Remoção das famílias e reflorestamento
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A COMPETNCIA DO MUNIClplO E O ALCANCE DA LOCUÇÃO

de descumprimento da decisão judicial (TJRJ) 122
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dos Santos Junior) 94
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valdo Rocha Pereira) 102
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venha a suportar em razão da doença - Percepção de pensão men

DOAÇÃO - Recebimento de bem imóvel de propriedade particular
- Análise da conveniência e interesse público antes da aceitação

do bem doado - Autorização legislativa nos casos de doação com
encargo, salvo existência de legislação local em sentido contrário
- Desnecessidade de procedimento licitatório 111

SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL - Aprovação em concurso público no
mesmo ente e no mesmo órgão - Cargo de atribuições idênticas

ao ocupado anteriormente - Submissão a novo período de estágio
probatório - Remuneração - Matriz remuneratória corresponden

te àquela dos servidores não estáveis 112

sal vitalícia - Não cabimento - Possibilidade de readaptação para

o exercício de outras atividades leves - Pagamento de adicional de
insalubridade no grau médio - Legalidade - Previsão na legislação
da Urbe- Exclusão das parcelas atingidas pela prescrição (TJSC) 128
MEIO AMBIENTE - Município - Manutenção de lixão - Graves

consequências de ordem ambiental e de saúde pública - Autuação
pelo Ibama - Inexistência de adequado gerenciamento dos resí
duos sólidos -Interposição de ação civil pública - Determinação
para a implantação de aterro sanitário, com a recuperação da área
degradada - Alegada falta de previsão orçamentária pela Urbe

- Não cabimento - Majoração para um ano dos prazos fixados
na sentença para cumprimento da obrigação de fazer - Comuna

DEMISSÃO - Servidor público - Pretensa anulação da pena apli

que já providenciou a celebração de convênio com a Funasa e a

cada em segundo PAD - Alegação de bis in idem em relação ao

realização de procedimento licitatório para elaboração dos planos

PAD anterior em que restou imputada pena de repreensão - Não

- Comi nação de astreintes diretamente ao Prefeito - Ausência

cabimento - Fatos diversos - Conduta diferenciada e de maior

de previsão legal - Imposição da multa diária à Administração

gravidade analisada no procedimento seguinte - Decisão que

Pública (TRFS'R) 144

respeitou a teoria dos motivos determinantes - Valoração de

PREGÃO PRESENClAl- Recarga e reposição de extintores de incên

fatos, indícios e provas feita dentro da lógica pela Administração
-Inexistência de abuso ou excesso no decisum (TJPR) 115

dio aos órgãos do Município - Empresa vencedora cujo sócio-ad
ministrador é sobrinho do Prefeito -Inadmissibilidade - Aplicação

CONTROLE DE POLITICAS PÚBLICAS E EFETIVAÇÃO DE DIREITOS

analógica da vedação de participação indireta prevista no 9 30 do art.

SOCIAIS -Intervenção do Judiciário - Não ocorrência de violação

9º da Lei nº 8.666/1993 - Nepotismo -Inteligência da Súmula Vin

ao princípio da separação de Poderes - Famílias residentes em

culante nº 13/STF - Penalização do Alcaide- Pagamento de multa

área de risco - Falta de infraestrutura agravada por chuvas torren

- Ausência, entretanto, de afronta à competitividade - Equipe

ciais - Omissão do ente público na defesa da incolumidade, segu

de apoio com dois servidores - Inexistência de irregularidade

rança, saúde e vida dos munícipes- Degradação do meio ambiente

(TCPR) 150
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de "cargo de confiança" - Regulamentação do direito, no âmbito
de cada um dos Poderes Municipais 191

USO DE BENS PÚBLICOS - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL- AU
TONOMIA LOCAL PARA DISCIPLINAR (Ivan Barbosa Rigolin) 155

COMENTÁRIOS À PROTEÇÃO DAS ÁREAS VERDES URBANAS: INFLU

PREFEITURA MUNICIPAL - Facebook - Publicação, por usuário,

XOS DA EDIFICAÇÃO DO MEIO AMBIENTE URBANO SUSTENTÁVEL

de mensagens e peças gráficas afrontosas à honra, à imagem,

(Tauã Lima Verdan Rangel) 161

à intimidade e à vida privada do Alcaide e de sua cônjuge, bem
como à confiabilidade de sua empresa - Exclusão do conteúdo

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE LABORATÓRIOS FARMACÉUTICOS E

ofensivo pelo site de relacionamento - Obrigação condicionada

MÉDICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE À LUZ DO PRINCipIO DA

à indicação de URls pelo interessado (TJMG) 193

MORALIDADE ADMINISTRATIVA (Luciano Moreira de Oliveira) 174
VEREADORES - Denúncia - Organização criminosa - Medida cau
telar de afastamento do exercício da função pública e proibição

PODER DE POLfclA SANITÁRIA - Saúde pública - Decretação,
pelo Prefeito Municipal, de situação emergencial- Medidas para
combater o mosquito aedes aegypti, e, por conseguinte, prevenir

um surto de epidemia de dengue no Município - Situação de

de aproximação da Câmara Municipal - Pretensa cassação do
decisum - Não cabimento-Indícios de autoria no crime - Funda
do receio de renitência delitiva - Necessidade da preservação da
cidadania e da democracia locais, bem como da regular instrução

processual (TJMS) 198

urgência - Autoexecutoriedade - Desnecessidade de autoriza

ção judicial - Agentes comunitários de saúde ou de combate a

lIBEROADE DE CONSCIÉNCIA E DE CRENÇA - Vedação à subvenção,

endemias - Inadmissibilidade de contratação temporária - Res

pelo Estado, de cultos religiosos ou igrejas - Placa afixada em local

salva ao caso de surtos epidemiológicos - Situação que não se

público de uso comum com os dizeres "O Município é do Senhor

enquadra na exceção legal-Inteligência do art. 16 da lei Federal

Jesus" - Não ocorrência de afronta à liberdade de religião e à

02 11.350/2006 - Contratação emergencial- Observância do art.

laicidade estatal- Caracterização de expressão cultural, e não de

24, inc. IV, da lei de licitações - Possibilidade 189

manifestação religiosa (TJSP) 209

CÂMARA MUNIClPAl- Concessão do beneficio "vaie-alimenta

CONTROLE INTERNO - Emissão de parecer em todos os processos

ção" aos ocupantes de "cargo de confiança" - Necessária exis

licitatórios - Inviabilidade - Risco de dificuldade operacional- Pre

tência de lei municipal (geral) específica de iniciativa do Chefe

valência na fiscalização dos aspectos da relevância, seletividade,

do Executivo - Matéria afeta ao regime jurídico dos servidores

materialidade e risco, além do método da amostragem - Autono

públicos -Instituição do beneficio aos servidores públicos muni

mia legislativa do Município para instituição da obrigatoriedade

cipais lato sensu - Benefício que alcança os celetistas ocupantes

(TCMG) 216
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esportes- Propositura de demanda com a finalidade de compelir

o Municipio a custear a locação do imóvel no período de seis
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VEDAÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE EXIGNCIAS DE

meses, nos termos da legislação que instituiu o Programa "lar

PAGAMENTO DE QUEM NÃO É ASSOCIADO E A QUESTÃO NOS

Solidário" - Alegação da Urbe de que o vulnerável não possui

LOTEAMENTOS FECHADOS (Toshio Mukai) 223

cadastro no programa e não preenche os requisitos necessários

A INFlUNCIA DA INTERNET NA CONSTRUÇÃO DE MOVIMENTOS
SOCIAIS EM DEFESA DA DEMOCRATIZAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES
E DA SUA REGULAMENTAÇÃO NO BRASIL (Frandeli Puntel Rami
nelli; Letfcia Bodanese Rodegheri; Márcia Samuel Kessler; Rafael
Santos de Oliveira) 226

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉ

à sua inclusão - Não cabimento - Efetividade do direito funda
mentaI- Principio da dignidade da pessoa humana - Pagamento
de aluguel social pela Comuna (TJGO) 258

POlfTICAS PÚBLICAS - Criança e adolescente - Casa lar - Pro.
gramas protetivos de acolhimento institucional - Omissão do
Município na reforma e manutenção do abrigo - Obrigação de

GICA PELOS ENTES DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: PERS

fazer - Construção de muros limítrofes à edificação e reforma

PECTIVAS PARA UMA GESTÃO GOVERNAMENTAL SUSTENTÁVEL

de um dos banheiros da instituição, adaptando-o para uso

(Deva Ido Rocha Pereira) 241

de pessoas portadoras de deficiência e mobilidade reduzida
(TJPR) 263
GUARDA MUNICiPAL- Exerdcio da função de Oficial de Jus

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADln. interposta

tiça ad hoc - Convênio de cooperação técnica entre o TJ e o

contra dispositivo contido em lei municipal em face da Consti

Município, tendo por objetivo implantar a eficiente prestação

tuição Estadual- Efeitos ex tunc e erga omnes - Desnecessidade

jurisdicional na cobrança da dívida ativa - Desvio de função

de edição de lei posterior "revogando" expressamente diploma/

caracterizado - Direito a perceber a diferença de remune

dispositivo legal declarado inconstitucional - Recomendação

ração referente ao cargo ocupado e benefícios reflexos daí

para fazer constar no sítio eletrônico a declaração de inconstitu

decorrentes - Responsabilidade tanto da autarquia da Urbe

cionalidade 249

à qual a servidora está vinculada como dos entes municipal

SUBS[OIOS - Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
Municipais - Deflagração do processo legislativo - Projeto

e estatal que se beneficiaram do trabalho realizado por força
do ajuste (TJ RJ I 268

de lei de iniciativa da Mesa Diretora - Art. 29, ines. V e VI,

SERVIDOR PÚBLICO - Aposentadoria por invalidez - Pretenso

da CF/1988 - limite temporal - Exegese - Entendimento

recebimento de indenização pelas férias não gozadas, adquiri

jurisprudencial 250

das no tempo da atividade - Ausência de previsão no estatuto
dos funcionários municipais - Irrelevância - Afronta à isonomia

- Controle de juridicidade - Vedação ao enriquecimento sem

s

CAPTAÇÃO ILlclTA DE SUFRÁGIO - Não caracterização - Distri

causa da Administração Pública - Pagamento devido, acrescido

buição gratuita de cerveja - Recebimento da vantagem condi

do respectivo terço constitucional (TJRS) 273

cionado à permissão de colagem do adesivo de campanha, e
não à obtenção do voto - Interpretação do art. 41-A da lei nº

9.S04/1997 (TSE) 251

SERVIDOR PÚBLICO - Odontóloga - Equiparação de venci
mentos - Advento de legislação municipal instituindo duas
jornadas de trabalho distintas de 20 e 40 horas semanais 

DIREITO SOCIAL À MORADIA - Reintegração de posse - Desocu

Fixação do mesmo vencimento-base - Hipótese na qual a

pação de área verde - Alojamento de desabrigado em ginásio de

remuneração não é proporcional às horas trabalhadas - Apli-

cação do princípio da isonomia - Equivalência nas habilitações

APOSENTADORIA ESPECIAL - Pessoas com deficiência - RPPS

profissionais, nas condições de trabalho e nas funções desem

- Prefeito Municipal - Apresentação de projeto de lei comple

penhadas (TJSC) 280

mentar regulamentando a concessão do benefício com pro
ventos integrais e sem que o cálculo esteja vinculado ao RGP5

PODER DE POL[CIA SANITÁRIA - Serviço de Verificação de Óbitos

Impossibilidade - Inexistência de lei complementar federal ou

- Transporte de cadáveres - Serviço estranho à prestação de servi

estadual prevendo normas gerais - Município que estaria apto

ços funerários de competência municipal, nos termos da legislação

a suplementar o Diploma legal. caso existente, sendo incabível

paulistana - Competência do Estado-membro - Possibilidade de

a concessão de benefícios distintos daqueles previstos na lC nº

cessação da execução pela Urbe (TJ5P) 284

142/2013, por força do ar!. 52 da Lei n2 9.717/1998 (TCES) 288
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inafastabilidade do controle jurisdicional - Imprescindibilidade
da edição de lei prévia e específica da obra a respaldar a futura

o EXERC[C10 DO PODER DE POLfCIA: PONDERAÇÕES SOBRE A

cobrança - Nulidade do lançamento ftscal(TJPR) 347

pOLíCIA ADMINISTRATIVA (Tauã Lima Verdan Rangel) 299

AERÓDROMO MUNICIPAL - Portaria - Proibição pela Urbe do
COTAS RACIAIS PARA INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR: A MISSÃO
DA UNIVERSIDADE NA TRANSFORMAÇÃO CULTURAL (Joseliane
Sonagli e Hugo Jesus Soares) 308

exercício de qualquer ati vida de comercial, industrial ou de ser
viços em seu perímetro - Cassação dos alvarás de licença e das
autorizações de localização e funcionamento - Direito real de uso

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS

da área pertencente à Comuna concedido sem licitação - Preten.

NA JURISPRUD£NCIA DO STF (Márcio de Almeida Farias) 322

são dos aeroclubes em continuar a desenvolver suas atividades

profissionais e pessoais no local, mantendo os empregos de seus
funcionários e os compromissos firmados com alunos e clientes

TERCEIRIZAÇÃO DE SERViÇOS - Trespasse daqueles caracterizados
como "atividade-tim" - Considerações 335

CONTRIBUiÇÃO PARA CUSTEIO DO SERViÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA - Aplicação dos recursos obtidos com a CIP na aquisição
de câmeras de segurança ou contratação de serviços de monito
ramento - Não cabimento 336

- Não cabimento - Eventuais prejuízos porventura advindos que
devem ser apurados em sede e oportunidade próprias (TJRJ) 351
PROGRAMA HABITACIONAL -Aquisição de imóvel em loteamento
popular - Contrato de mútuo - Posterior anulação pela Adminis
tração- Ato do Prefeito Municipal, alicerçado em decreto -Irregu
laridades e ilegalidades na distribuição dos imóveis - Ausência de
edital e sorteio público - Não preenchimento pelo mutuário dos
requisitos estabelecidos em lei municipal- Autotutela administra

PRINCIPIO DA PUBLICIDADE - Direito à informação - Divulgação
em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública do nome

tiva -Interferência na esfera do particular- Contraditório e ampla

defesa oportunizados - Possibilidade da revisão do ato (TJ5C) 355

dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos

ASSÉDIO MORAL - Servidor público - Responsabilidade da au

brutos e de outras vantagens pecuniárias - Legitimidade (STF) 337

tarquia municipal por ato de seu agente, superior hierárquico do

SERVIDOR PÚBLICO -Infração administrativa - Portaria - Extinção
da punibilidade - Determinação de anotação de tais atas nos assen

tamentos funcionais individuais - Inadmissibilidade - Declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 170 da lei n2 8.112/1990
- Violação ao princípio da presunção de inocência (STJ) 343

ofendido - Inexistência de legislação específica na Urbe sobre o

tema -lrrelevância - Proteção conferida pela CF/1988 e pelo es
tatuto dos servidores - Caracterização de ato doloso causador de
abalo psicológico - Danos morais -Indenização devida (TJ5P) 362

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)- Pre

CONTRIBUiÇÃO DE MELHORIA - Recapeamento asfáltico - Ca

feito Municipal - Falta de oferta de merenda nas escolas em de

racterização de conservação de via, e não de obra pública - Não

terminados períodos - Não realização de testes de aceitabilidade

demonstração pelo Município da efetiva valorização dos imóveis

dos produtos oferecidos aos estudantes - Falta de disponibilização

- Prazo para impugnação do edital, nos termos do art. 82, inc. II,

dos documentos ao Conselho de Alimentação Escolar (CAE) -Apli

do CTN, que apenas vincula a esfera administrativa - Princípio da

cação de multa ao Alcaide (TCU1368
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relativas à arrecadação e gastos de recursos - Representação
alicerçada no art. 30-A do diploma legal em epígrafe - Cassação

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS: ALGUNS TEMAS Ilvan Bar

do diploma - Condenação por presunção - Impossibilidade 

bosa Rigolin) 375

Representante que tem o ônus de comprovar a origem ilícita dos

AS RESTRiÇÕES FINANCEIRAS DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO
(Flavio Corrêa de Toledo Junior) 387

SUBsíDIO DE VEREADORES - Recomposição inflacionária - Im
possibilidade - Inconstitucionalidade de lei municipal que auto
riza - Valor fixado que deve ser observado para toda legislatura

- Orientação do STf e do TJSP (Rafael de Almeida Ribeiro) 395

O DIREITO À MEMÓRIA E À VERDADE NO PLANO NACIONAL DE

DIREITOS HUMANOS 3: UM BREVE INVENTARIO (Alci Marcus
Ribeiro Borges e Caroline Bastos de Paiva Borges) 402

recursos ou a má-fé do candidato (TSE) 420
lEI MUNICIPAL-Imposição aos fabricantes de bebidas alcoólicas
da inserção nos rótulos de fotografias de veículos em colisão
e estatística de acidentes de trânsito - Inconstitucionalidade 

Matéria de interesse nacional- Competência privativa da União
-Inteligência dos arts. 22, ines. I, VIII, XI, XXIX e parágrafo único,

220,  3º, inc. II, e  42, da CF/1988 e da Lei Federal nº 9.294/1996
ITJGO) 434

PODER DE POUClA - "Taxa de renovação de alvará de funciona
mento" - Alteração da base de cálculo- Consideração do tamanho
da área ocupada pelo empreendimento, e não mais a quantidade

de empregados envolvidos na atividade - Consideração sobre a

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - Ano eleitoral- Condutas vedadas
aos agentes públicos em ano e no período agudo do pleito 

alíquota - Não demonstração da natureza confiscatória do tributo
(TJMG) 438

Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios - Doação de
bens - Considerações 415

GREVE ..... Servidor público - Trabalhadores em Educação - Estatuto
do sindicato - Não previsão das formalidades de convocação e

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Reparação do dano e
ação de regresso 416

o quórum para a deliberação da deflagração e da cessação do
movimento paredista -Ilegalidade e abusividade da paralisação
- Desconto dos dias não trabalhados -Inteligência do  12 do art.
42 da Lei nº 7.783/1989 ITJPR) 443

SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS- Modificação dos limites territoriais

de atuação -lei municipal- Não cabimento - Competência para
delimitação da organização judiciária do Estado -Inteligência do
art. 30, inc. IV, da CF (STJ) 417

SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - Município - Ocasional insuficiência
da proteção fornecida pelo serviço próprio - Execução por ser
vidores organizados, ou não, em Guarda Municipal - Pretensa

contratação de empresa especializada na prestação do serviço

ElEIÇÕES- Prefeito e Vice-Prefeito - Campanha eleitoral- Supos
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