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CI EDADES UN I PROFISSIONAIS (SUP) (Vinicius Tadeu campanile) 475

MEIO AMBIENTE -Açãocivil pública - Determinação porsenten
ça do recolhimento pelo Município de cães e gatos abandonados
em via pública, além da disponibilização de locais para abrigo e

tratamento veterinário - Controle judicial de políticas públicas 

OS LIMITES DE REGULAMENTAÇÃO DO ESTADO SOBRE O

Não ocorrência de violação ao princípio da separação de Poderes

TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS E A INCONSTI

- Omissão administrativa e resistência da Urbe em implementar

TUCIONALIDADE DO PROJETO DE LEI Nº 5.587/2016 (Gabriel

as medidas-Controle da população de animais, da saúde pública

Senra da Cunha Pereira) 481

dos jurisdicionados e da segurança - Afastamento, entretanto, da

O INSTITUTO DA CONCESSÃO DE SERViÇOS PÚBLICOS EM
EXAME: PRIMEIRAS REFLEXÕES (Tauã Lima Verdan Rangel) 486

obrigação de o Município disponibilizar abrigo aos bichos entre

gues por cuidadores particulares (TJSC) 508

AGENTE PÚBLICO - Serviço municipal de água e saneamento
Divulgação, por meio de comunicado interno, do suposto consumo
de drogas pelo servidor no ambiente de trabalho - Exposição na

CÂMARA MUNICIPAl- Hipóteses de licença dos vereadores

mídia - Apuração por sindicância da inveracidade das informações

Matéria a ser disciplinada por lei orgânica - Regimento Interno

- Pagamento de indenização por danos morais pela autarquia

- Ato normativo que se destina a regular o trabalho da edilidade

- Documento confeccionado de forma irresponsável que deu

- Previsão de licenças no Regimento Interno não constantes da

oficialidade a boatos (TJSP) 517

LOM -Irregularidade 493
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Não ocorrência - Ocupação

CÂMARA MUNICIPAL - Satisfação de despesas decorrentes de

irregular de "casas de passagem" para abrigamento provisório de

viagens nacionais e internacionais para cumprimento, por parte

famílias em situação de risco - Utilização como moradia e realiza

de vereadores, de missões oficiais de interesse da Urbe - Admis

ção de ligações clandestinas para furto de energia -Ingresso das

sibilidade - Preexistência ou edição de norma legal autorizadora

famílias autorizado verbalmente por ex. Prefeito, falecido durante

- Pertinência entre as atividades desempenhadas pelos agentes

o mandato -Impossibilidade da responsabilização do vice-Alcaide

políticos e o interesse do Município 493

pelo ato - Razoabilidade do lapso temporal de um ano e meio
para desocupação das casas, tendo em vista a hipossuficiência

dos moradores - Inexistência de omissão dolosa ou culposa 
Realocação e pagamento de aluguel social para uma das famílias,

SERVIDOR PÚBLICO - Município - Adicional de insalubridade

e ajuizamento de ação de reintegração de posse em relação à

Base de cálculo - Inexistência de disciplina normativa - Omissão

outra - Não cabimento da retomada manu militarí (TJPR) 521

legislativa - Fixação do vencimento básico como base de cálculo

pelo Poder Judiciário -legitimidade - Jurisprudência de ambas

ACU M U LAÇÃO DE CARGOS - Exercicio simultâneo do cargo ele

as Turmas firmada no sentido da decisão embargada (STFj 495

tivo de professor de magistério superior em universidade federal
com o de secretário municipal de educação- Cargo em comissão

DIREITO URBANíSTICO -Imóvel que, embora seja sede de uma

não considerado como técnico ou científico, nos termos do art.

empresa, tem sido utilizado para fins de exploração de atividade

37, inc. XVI, b, da CF - Hipótese, entretanto, em que concedida

econômica diversa - locação de quartos e quitinetes, além de

licença sem remuneração ao docente - Regularidade -Inegáveis

modificação, com acréscimo de área construída, sem a devida

circunstâncias materiais atinentes ao proveito do saber acadêmico

autorização do Município - Auto de infração lavrado há mais de

em prol da Urbe (TCU) 526
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defesa - Redução do valor da sanção pecuniária - Cabimento, tendo
em vista a metragem do terreno e da não caracterização de reincidên.

A COMPET£NCIA LEGISLATIVA DOS MUNIC[PIOS PARA AS
SUNTOS DE INTERESSE LOCAL E POSS[VEIS CONFLITOS COM
A COMPET£NCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE

cia - Pretenso pagamento da penalidade com desconto de cinquenta

por cento -Inadmissibilidade (TJPR) 5n

INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (Marilia dos Santos Dias

DIREITO À EDUCAÇÃO - Município - "Programa Todos pela

Rennó; Carolina Barros Fidalgo; Rafaela Coutinho Canettil533

Educação" - Concessão de bolsas de estudos em instituições

O PSA URBANO COMO MANIFESTAÇÃO DO PODER DE poLI

privadas a alunos da rede pública - Alegação por estudante de

CIA AMBIENTAL DO MUNIC[PIO (Rodrigo Henrique Branquinho

que os critérios adotados afrontam o princípio da publicidade,

Barboza TOlZi) 549

da legalidade e da razoabilidade - Não ocorrência - Redução do
número de vagas respaldado em dispositivo legal, tendo em vista

DO SOLO URBANOÀ LUZ DOS EQUIPAMENTOS URBANOS: SiNGE
LAS TESSITURAS SOBRE A TEMÁTICA [Tauã Uma Verdan Rangel) 557

se encontrar adstrito ao valor de ISSQN devido mensalmente à
Urbe, acrescido do valor de 20% -Inexistência de violação à iso

nomia - Observância à legislação de regência (TJRJ) 584

CONVÊNIO - Pretensa celebração de ajuste entre a Urbe e pessoa
jurídica de Direito Privado - Art. 116 da lei de licitações - Descabi

menta - Vigência da lei n2 13.019/2014 -Interesses contrapostos
-Contrato administrativo - Efeitos retroativos-Impossibilidade 567

PODER DE POLíCIA - Município-Interdição de empresa que envasa
e comercializa água mineral em virtude de indícios de contaminação

dos consumidores - Recolhimento dos produtos suspeitos - Poder
-dever do ente da polícia sanitária - Risco à saúde pública -Aplicação
de medidas autoexecutáveis - Presunção de legalidade e legitimi

AGENTE PÚBLICO - Empregado público ocupante de cargo em
comissão - Demissão ad nutum - Ausência de estabilidade 
Demissão a qualquer tempo, independentemente de qualquer
justificativa ou processo administrativo - Desnecessidade de
exame demissional- Exoneração em período de afastamento por

auxílio-doença -Inexistência de vício no ato - Descabimento de
reintegração - Benefícios previdenciários - Considerações 568

dade dos atos administrativos - Razoabilidade e proporcionalidade
- Não cabimento do dever de indenizar-Ato lícito- Exercício regular

de direito pela Administração e dever funcional dos servidores res
ponsáveis pela fiscalização sanitária (TJSC) 587

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - Associação promotora de jogo
de pôquer - Alegada modalidade texas hold'em em que a atividade

esportiva depende da habilidade do jogador - Controvérsia sobre a
caracterização como jogo de azar -lrrelevância, na hipótese, visto não
LOTEAMENTO IRREGULAR -Condenação do Município a realizar

terem sido esclarecidas as questões da cobrança de taxa de inscrição,

somente as obras essenciais - Infraestrutura necessária para in

pagamento de entrada no clube, apostas, entre outras - Não demons

serção de malha urbana, como ruas, esgoto, energia e iluminação

tração da inexistência da prática deatividade ilícita no estabelecimen

pública, de modo a atender os moradores já instalados - Poder

to - Legalidade do indeferimento do ato administrativo (TJSP) 595

-dever da Urbe - Responsáveis que devem ser cobrados dos custos
incorridos na atuação saneadora do ente municipal-Interpreta

CONVN10 - Celebração entre o Município e o Ministério do Tu

ção do art. 40,  52, da Lei n2 6.766/1979 (STJ 1 571

rismo - Apoio à realização do "Festival da Castanha" - Contratação

IMÓVEL URBANO - Aplicação de multa pela má-conservação do
bem - Notificação preliminar por meio de edital publicado no Diário

direta de empresa para realização de shows - Ausência de nexo
causal entre as despesas do pacto e os recursos federais recebidos

Oficial do Município - Validade, nos termos da legislação - Posterior

Não comprovação pelo gestor do efetivo pagamento às bandas que

lavratura dos autos de infração, também publicados no veículo de

teriam se apresentado no evento - Irregularidades das contas do

imprensa oficial, assegurando o exercício do contraditório e da ampla

ex-Prefeito - Condenação em débito - Aplicação de multa (TCU) 600
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SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - Empréstimo consignado com
ENFIM, A VIG£NCIA DA LEI QUE ALCANÇA AS SUBVENÇÕES,

OS AuxíliOS EAS CONTRIBUiÇÕES-O MARCO REGULATÓRIO
DAS ONGs (Flavio Corrêa de Toledo Junior)609

a CEF - Retenção dos valores descontados em folha de pagamento
- Ausência de repasse à instituição financeira mutuante -Inscrição
do nome da funcionária em cadastro negativo de crédito- Retenção
e repasse dos valores que devem ser realizados pela fonte pagado

PODER DE PROPULSÃO DOS MUNiCípIOS, DESENVOLVIMEN

ra, nos termos do art. 32, inc. III, da lei nº 10.820/2003, somente

TO SOCiOECONÔMICO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA À LUZ DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL DE 1988 (ViniciusTadeu Campanile) 614

se eximindo da responsabilidade quando houver insuficiência de

APROTEÇÃO DO PATRIMÔNIOCULTURAL POR MEIO DO TOM
BAMENTO: A LEGITIMAÇÃO DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE PRIVADA EM PROL DO INTERESSE COLETIVO
(Felipe Alves Pimenta; Tauã lima Verdan Rangel) 622

A ACUMULAÇÃO LíCITA DE CARGOS PÚBLICOS VERSUS A PER

CEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
COM REMUNERAÇÃO OE CARGOS EM COMISSÃO E A QUESTÃO
DO TETO REMUNERATÓRIO: MECANISMO MORALIZADOR NA
FOLHA DE PAGAMENTO - PARECER (Tiago Moraes Ribeiro) 63S

vencimentos ou perda de vínculo, conforme o art. 9º da lei n2
1.046/1950 -Indenização por danos morais - Cabimento - Deter
minação, ademais, da regularização do repasse do valor descontado

do contracheque com relação às parcelas devidas (TJRJ) 653

DIREITO À EDUCAÇÃO - Adolescente com necessidades especiais
- Disponibilização de monitor especial para acompanhamento e
auxílio durante o horário escolar - Hipótese em que caracterizada
ilegitimidade passiva do Município - Jovem residente e estudante
em outra Urbe -Inexistência de afronta à autonomia do Poder Exe
cutivo - Não ocorrência de violação aos princípios da universalidade,

da isonomia e da igualdade - Condenação do ente estadual-Inte
ligência dos arts. 208, inc.lll, e 227,  12, inc.ll, da CF; dos arts. 42 e

SERVIDORES PÚBLICOS - Progressão na carreira - Processo con

S4, inc. III, do ECA e arts. 4., S8 e S9 da Lei n' 9.394/1996 (TJRS) 6S7

duzido por uma comissão constituída para tal desiderato - Partici

PODER DE pOlíCIA - Pracon municipal- Reclamação de consumidor

pação como membros de funcionários que também pretendem se

referente à cobrança de "valor de comissão" em contrato de finan

submeter a tal procedimento-Inadmissibilidade - Presença de ma

ciamento-Interpretação de cláusula contratual considerada abusiva

nifesto interesse na matéria por parte de tais agentes públicos 639

- Aplicação de multa - Decisão exorbitante à competência do órgão

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS-Servidor público- Divulgação de

administrativo-Imposição de sanção no intuito de que seja cumprida

informações sigilosas ou pessoais, a exemplo de endereço e telefone

obrigação inter partes - Usurpação das funções do Judiciário - Ação

residenciais, CPF e RG - Inadmissibilidade - Observância da lei de

declaratória de nulidade do ato administrativo procedente (TJSq 660

Acesso à Informação (Lei n.12.527/2011) e Constituição Federal 640

CONVN 10 -Incentivo ao turismo em Município - Projeto Cowboy
Night - Falta de comprovação da aplicação regular dos recursos

federais- Ausência de documentação comprobatória das despesas

m

PROFESSORA - Rede pública municipal-Supressão de vantagem pe

relacionadas no plano de trabalho - Caráter privado do evento em

cuniária decorrente da incorporação de carga horária deferida em pro

função da cobrança de ingresso e não disponibilização de espaços

cesso administrativo anterior- Legalidade- ObseMncia dos princípios

gratuitos- Não atendimento ao interesse público- Julgamento pela

do contraditório e da ampla defesa em regular processo administrativo
:0.

prévio - Poder-dever de autotutela da Administração - Anulação dos
próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (STJ) 643
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Concessionária de ser

los

irregularidade das contas e aplicação de multa à coordenadora-geral
de análise de projetas, ao assistente técnico, ao assessor e ao secre

tário nacional de políticas de turismo-Acolhimento das justificativas
apresentadas pelos responsáveis pela elaboração e aprovação do

viço público- Fornecimento de água contaminada por cadáver em

parecer jurídico em favor da celebração do ajuste - Irregularidade

decomposição encontrado no interior do principal reservatório de

das contas do instituto convenente e do seu então presidente 

água -Inadequação da prestação do serviço público- Risco à saúde

Condenação solidária ao ressarcimento da importância devida e

eà segurança da população do Município-caracterização do nexo

aplicação de multa - Ex-presidente da entidade ainda apenado com

causal entre a conduta omissiva da empresa e o resultado lesivo aos

sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou

consumidores-Indenização por danos morais devida (TJMG) 647

função de confiança no âmbito da Administração Pública (TeU) 665

