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CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FACE
DA CF/1988
Cara de prova

RESUMO: É constitucional o dispositivo de constituição estadual que confere ao tribunal de justiça local a
prerrogativa de processar e julgar ação direta de constitucionalidade contra leis e atos normativos municipais tendo
como parâmetro a Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados.
STF. Plenário. (Info 1036).
As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos
estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em
sua incorporação pelo ordenamento local.
FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA PARA APURAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS OU VIOLAÇÕES FUNCIONAIS
RESUMO: Ação de controle concentrado de constitucionalidade não pode ser utilizada como sucedâneo das vias
processuais ordinárias. STF. Plenário. ADPF 686/DF (Info 1034).
A natureza jurídica dos processos de índole objetiva não se mostra compatível com a análise aprofundada de fatos
envolvendo supostas práticas ilícitas, atos de improbidade administrativa ou infrações criminais imputadas a
particulares, servidores públicos ou autoridades políticas.
A jurisdição constitucional prestada por meio do processo de controle concentrado de constitucionalidade tem por
objeto, única e exclusivamente, a validade formal ou material de leis e atos administrativos dotados dos atributos da
generalidade, impessoalidade e abstração, por isso o seu caráter objetivo.
CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: LEI ORGÂNICA COMO PARÂMETRO DE CONTROLE E
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Cara de prova
RESUMO: Não se admite controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais em face
da lei orgânica respectiva. STF. Plenário. ADI 5548/PE (Info 1025).
Com efeito, não é possível extrair, da literalidade do art. 125, § 2º, da CF, o cabimento de controle concentrado de
constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais contra a lei orgânica respectiva.
RESUMO: Não compete ao Poder Legislativo, de qualquer das esferas federativas, suspender a eficácia de lei ou ato
normativo declarado INCONSTITUCIONAL em controle concentrado de constitucionalidade. STF. Plenário. ADI 5548/PE
(Info 1025).
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As decisões tomadas em controle concentrado já são dotadas de eficácia erga omnes. Desse modo, a atuação do
Poder Legislativo só se justifica no âmbito do controle difuso — de modo a expandir a todos os efeitos de decisão
dotada originalmente com eficácia “entre as partes”.
GOVERNADOR AFASTADO E LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Cara de prova

RESUMO: Governador de estado afastado cautelarmente de suas funções — por força do recebimento de denúncia
por crime comum — não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de Inconstitucionalidade. STF.
Plenário. ADI 6728 AgR/DF (Info 1015).
A interpretação que melhor se coaduna com a CF é aquela que — diante de afastamento cautelar, no qual se
suspendem as relações entre o ocupante do cargo e o desempenho das funções correlatas — rejeita, com mais
razão, a possibilidade de o governador afastado propor ação direta. De uma parte, porque a atribuição contida no art.
103, V, da CF só pode ser entendida como componente do feixe de funções típicas do cargo e, portanto, alvo da
suspensão. De outra, em virtude do lugar central que ocupa a legitimação para a propositura de ações diretas no
desenho das instituições democráticas, não se pode conceber que esta capacidade seja preservada ao chefe do Poder
Executivo quando outras lhe são defesas.
Ademais, a possiblidade de conferir-se a governador afastado de suas funções o direito de propositura conduz à
situação de grave inconsistência, pois, ou retira-se essa faculdade do governador em exercício, ou se permite que
aquele, de forma anômala, concorra com este no acesso à fiscalização abstrata das normas.
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL: CARGO DE AUDITOR PREVISTO NA CF, SIMETRIA FEDERATIVA E MODULAÇÃO DE
EFEITOS
Cara de prova

RESUMO: A ação direta de Inconstitucionalidade não pode ser conhecida no que se refere ao art. 57 da Lei
Complementar 5/1991 do estado da Bahia, pois não se admite o aditamento à inicial APÓS o recebimento das
informações requeridas e das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. STF.
Plenário. ADI 4541/BA (Info 1013).
Em reforço, ainda que se reconhecesse a Inconstitucionalidade deste dispositivo, subsistiria norma de conteúdo
análogo a permitir a continuidade da forma de substituição impugnada pelo partido autor, evidenciando a inutilidade
do provimento da ação no ponto.
CABE ADPF QUANDO SE ALEGA QUE ESTÁ HAVENDO UMA OMISSÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO
Cara de prova
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RESUMO: A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é instrumento eficaz de controle da
Inconstitucionalidade por omissão. STF. Plenário. ADPF 272/DF (Info 1011).
A ADPF pode ter por objeto as omissões do poder público, quer totais ou parciais, normativas ou não normativas, nas
mesmas circunstâncias em que ela é cabível contra os atos em geral do poder público, desde que essas omissões se
afigurem lesivas a preceito fundamental, a ponto de obstar a efetividade de norma constitucional que o consagra.

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
COVID-19: DECISÕES JUDICIAIS E IMPOSIÇÃO DE REDUÇÃO E DESCONTOS LINEARES EM MENSALIDADES DE
ENTIDADES PRIVADAS DE ENSINO
Tese fixada: É INCONSTITUCIONAL decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente
demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a
concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior.
RESUMO: São INCONSTITUCIONAIS as interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da
pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam
às instituições privadas de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos
educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais
envolvidas na lide. STF. Plenário. ADPF 706/DF e ADPF 713/DF (Info 1038).
Ofende a livre iniciativa a interferência em todos os contratos de modo linear, geral e abstrato [...].
[...] retiram a possibilidade de negociação entre as partes, bem assim a possibilidade de se encontrar o equilíbrio entre
a proteção do consumidor e a manutenção do ensino em tempos de pandemia.
[...] viola a isonomia, pois o intenso grau de variabilidade entre as decisões proferidas por cada Juízo quebra a
uniformidade do tratamento do direito contratual em apreço.
[...] tem a capacidade de gerar relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes pelas instituições
privadas de ensino superior, em detrimento da autonomia universitária garantida na Constituição Federal.
[...] revela-se desproporcional. Incumbe aos juízes, em cada caso que se apresente, realizar a necessária ponderação.
ESTRANGEIRO EM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E TAXAS DE REGULARIZAÇÃO MIGRATÓRIA
Cara de prova

Tese fixada: É imune ao pagamento de taxas para registro da regularização migratória o estrangeiro que demonstre
sua condição de hipossuficiente, nos termos da legislação de regência.” STF. Plenário. RE 1018911/RR (Repercussão
Geral – Tema 988) (Info 1037).
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RESUMO: O estrangeiro com residência permanente no Brasil, na condição de hipossuficiência, está dispensado do
pagamento de taxas cobradas para o processo de regularização migratória.
Isso porque, examinando-se as regras de imunidade do art. 5º, LXXVI e LXXVII, da CF, com olhos voltados para seus
fundamentos, pode-se concluir que a regra se insere nos desdobramentos do exercício da própria cidadania.
Ressoa inequívoco que o estrangeiro residente no país ostenta condição subjetiva para fruição da imunidade
constitucional, e se mostram destoantes da CF as exigências legais e infralegais que não assegurem tal condição.
RESUMO: Não se mostra condizente com a CF a exigência de taxas em face de sujeito passivo evidentemente
hipossuficiente.
Há espaço para a verificação da capacidade econômica do sujeito passivo em matéria de taxas. Esse exame, no
entanto, reserva-se ao sentido negativo do princípio da capacidade contributiva, quando o primado da Justiça Fiscal
não permite que se avance sobre o patrimônio do sujeito passivo comprovadamente hipossuficiente.
PISO SALARIAL REGIONAL E EXCLUSÃO DOS CONTRATOS DE APRENDIZAGEM
RESUMO: Não viola a Constituição Federal (CF) a exclusão dos aprendizes do rol de beneficiados por piso salarial
regional. STF. Plenário. ADI 6223/SP (Info 1035).
Isso porque a LC 103/2000, editada com base no art. 22, p. único, da CF, confere uma faculdade aos entes regionais
para estabelecer ou não pisos salariais regionais, inexistindo comando específico na referida legislação complementar
federal para a inclusão dos aprendizes entre os beneficiados pelo estabelecimento do piso salarial regional.
Ademais, considerados os objetivos principais do contrato de aprendizagem (formação do jovem para o exercício de
um ofício) e o singular regime jurídico dele decorrente, o discrímen que fundamentou a opção do legislador estadual
está em consonância com os valores da ordem constitucional vigente.
FORNECIMENTO DE DADOS À AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA (ABIN) E CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE
RESUMO: Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e
conhecimentos específicos à ABIN quando comprovado o interesse público da medida.
Os mecanismos legais de compartilhamento de dados e informações previstos no parágrafo único do art. 4º da Lei
9.883/1999 são previstos para abrigar o interesse público. [...] O fornecimento de informações entre órgãos públicos
para a defesa das instituições e dos interesses nacionais é ato legítimo. É proibido, no entanto, que essas finalidades se
tornem subterfúgios para atendimento ou benefício de interesses particulares ou pessoais.
RESUMO: Toda e qualquer decisão de fornecimento desses dados deverá ser devida e formalmente motivada para
eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário. STF. Plenário. ADI 6529/DF (Info 1033).
Cabe destacar que a natureza da atividade de inteligência, que eventualmente se desenvolve em regime de sigilo ou de
restrição de publicidade, não afasta a obrigação de motivação dos atos administrativos. A motivação dessas
solicitações mostra-se indispensável para que o Poder Judiciário, se provocado, realize o controle de legalidade,
examinando sua conformidade aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
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O Tribunal: a) os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência somente podem fornecer dados e
conhecimentos específicos à ABIN quando comprovado o interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade
de o fornecimento desses dados atender a interesses pessoais ou privados; b) toda e qualquer decisão de fornecimento
desses dados deverá ser devida e formalmente motivada para eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário; c)
mesmo quando presente o interesse público, os dados referentes às comunicações telefônicas ou dados sujeitos à
reserva de jurisdição não podem ser compartilhados na forma do dispositivo, em razão daquela limitação, decorrente
do respeito aos direitos fundamentais; d) nas hipóteses cabíveis de fornecimento de informações e dados à ABIN, são
imprescindíveis procedimento formalmente instaurado e a existência de sistemas eletrônicos de segurança e registro
de acesso, inclusive para efeito de responsabilização em caso de eventual omissão, desvio ou abuso.
DECISÃO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AFRONTA ÀS
PRERROGATIVAS INERENTES À ADVOCACIA. VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL.
DESTAQUE Decisão judicial que determina a apresentação do contrato de serviços advocatícios, com a finalidade de
verificação do endereço do cliente/executado, fere o direito à inviolabilidade e sigilo profissional da advocacia. STJ.
4ª Turma. RMS 67105-SP (Info 710).
A advocacia é função essencial à administração da Justiça, reconhecida como tal no caput do art. 133 da CF/1988.
[...] Ademais, a garantia do sigilo profissional tem assento no art. 5º, inciso XIV, da CF/1988.
[...] O art. 7º, inciso II, do Estatuto da Advocacia, determina a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho, bem como
dos arquivos, dados, correspondências e comunicações, salvo hipótese de busca ou apreensão. E sobre o ponto, acrescenta a
doutrina que "ainda que determinadas por ordem judicial, as interceptações telefônicas, previstas no art. 5º, inciso XI, da
CF/1988, não podem violar direito à confidencialidade da comunicação entre advogado e cliente". [...]
Para que seja removida a prerrogativa é necessário o preenchimento de certos requisitos: a) indícios de autoria e
materialidade de crime praticado pelo próprio advogado; b) decretação da quebra da inviolabilidade por autoridade
judiciária competente; c) decisão fundamentada de busca e apreensão que especifique o objeto da medida.
Aliás, o sigilo profissional recebe amparo no art. 154 do CP e no art. 207 do CPP, [...]
No caso, essa determinação judicial não configura justa causa para a suspensão das garantias constitucionalmente
previstas. Assim, o contrato de prestação de serviços advocatícios, instrumento essencialmente produzido e referente à
relação advogado/cliente, está sob a guarda do sigilo profissional, assim como se comunica a inviolabilidade da atividade
advocatícia.

VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA NO MEIO DE COMUNICAÇÃO COMO DESDOBRAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
Cara de prova
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DESTAQUE: Não é cabível a condenação de empresa jornalística à publicação do resultado da demanda quando o
ofendido não tenha pleiteado administrativamente o direito de resposta ou retificação de matéria divulgada,
publicada ou transmitida por veículo de comunicação social no prazo decadencial estabelecido no artigo 3º da Lei n.
13.188/2015, bem ainda, à adequação do montante indenizatório fixado. STJ. 4ª Turma. REsp 1867286-SP (Info 706).
A pretensão de impor ao ofensor o ônus de publicar integralmente a decisão judicial condenatória proferida em seu
desfavor não se confunde com o direito de resposta, que está estabelecido na Lei n. 13.188/2015.
O direito de resposta tem contornos específicos, constituindo um direito conferido ao ofendido de esclarecer, de mão
própria, no mesmo veículo de imprensa, os fatos divulgados a seu respeito na reportagem questionada, apresentando
a sua versão da notícia ao público. A publicação da sentença, de sua vez, é instituto diverso, pois dá-se ao público o
conhecimento da existência e do teor de uma decisão judicial a respeito da questão.
Consoante a Lei n. 13.188/2015 o direito de resposta ou retificação deve ser exercido [...] no prazo decadencial de 60
dias, contados da data da divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva (art. 3º). [...]
O interesse de agir para o processo judicial apenas estará caracterizado se o veículo de comunicação social, instado
pelo ofendido a divulgar a resposta ou retificação, não o fizer no prazo de 7 (sete) dias (art. 5º). [...]
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que o princípio da reparação integral do dano,
por si só, não justifica a imposição do ônus de publicar o inteiro teor da sentença condenatória. Isso porque, da
interpretação lógico-sistemática do próprio Código Civil, resulta evidente que a reparação por danos morais deve ser
concretizada a partir da fixação equitativa, pelo julgador, de verba indenizatória, e não pela imposição ao causador do
dano de obrigações de fazer não previstas em lei ou contrato.
CANDIDATURA NATA: VIOLAÇÃO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA E À ISONOMIA ENTRE POSTULANTES A CARGOS
ELETIVOS
Cara de prova

RESUMO: O instituto da “candidatura nata” é incompatível com a Constituição Federal de 1988 (CF), tanto por violar
a isonomia entre os postulantes a cargos eletivos como, sobretudo, por atingir a autonomia partidária (CF, arts. 5º,
caput, e 17). STF. Plenário. ADI 2530/DF (Info 1026).
A denominada “candidatura nata” — entendida como um direito potestativo de detentor de mandato eletivo à
indicação pelo partido para as próximas eleições, independentemente de aprovação em convenção partidária — é
absolutamente incompatível com a atual atmosfera de liberdade de ação partidária.
A imunização pura e simples do detentor de mandato eletivo contra a vontade colegiada do partido acaba sendo um
privilégio completamente injustificado, que contribui tão-só para a perpetuação de ocupantes de cargos eletivos, em
detrimento de outros pré-candidatos, sem qualquer justificativa plausível [...]. Num contexto em que a fidelidade
partidária é um princípio fundamental da dinâmica dos partidos políticos, especialmente no que diz respeito aos
titulares de cargos eletivos obtidos pelo sistema proporcional, cabe ao candidato submeter-se à vontade coletiva do
partido, e não o contrário. A “candidatura nata” contrasta profundamente com esse postulado e, por esse aspecto,
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esvazia toda a ideia de fidelidade partidária em favor de um suposto “direito adquirido” à candidatura dos detentores
de mandato eletivo pelo sistema proporcional.
ASSOCIAÇÃO SINDICAL DE EMPREGADOS DE ENTIDADES SINDICAIS
Cara de prova

RESUMO: Os empregados de entidades sindicais podem associar-se entre si para a criação de entidade de
representação sindical própria. STF. Plenário. ADI 3890/DF (Info 1020).
A liberdade de associação sindical, em sua dimensão coletiva, assegura aos trabalhadores em geral o direito à criação
de entidades sindicais [art. 8º, caput, I e II, da CF], bem assim, em sua dimensão individual, consagra a liberdade dos
interessados em aderirem ou não ao sindicato ou desfiliar-se conforme sua vontade.
A Lei 11.295/2006, ao garantir o direito de sindicalização aos empregados de organismos sindicais, nada mais fez do
que explicitar uma liberdade conferida àquele grupo de trabalhadores pelo próprio texto constitucional. Cabe destacar
que o parágrafo único do art. 526 da CLT, em sua redação original, não foi recepcionado pela CF/1988, motivo pelo
qual esse dispositivo normativo já estava tacitamente revogado antes mesmo da edição da Lei 11.295/2006.
CENSO DEMOGRÁFICO DO IBGE: CORTE DE VERBAS E CONFLITO FEDERATIVO
RESUMO: Compete ao STF, processar e julgar, com base no art. 102, I, “f”, da CF, ação cível originária que questiona a
inércia da Administração Pública federal relativamente à organização, ao planejamento e à execução do Censo
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Plenário. ACO 3508 TA-Ref/DF (Info 1017).
A controvérsia no caso [...] apresenta fator de potencial desestabilização do pacto federativo [...].
RESUMO: Configura-se ILEGÍTIMA a escolha política que, esvaziando as dotações orçamentárias vocacionadas às
pesquisas censitárias do IBGE, inibe a produção de dados demográficos essenciais ao acompanhamento dos
resultados das políticas sociais do Estado brasileiro. Plenário. ACO 3508 TA-Ref/DF (Info 1017).
O Poder Legislativo, ao editar a Lei 8.184/1991, reconheceu a essencialidade do Censo Demográfico para a formulação
e acompanhamento de políticas públicas, para o planejamento de investimentos privados e para o desenvolvimento da
economia nacional. Embora o legislador tenha conferido certo grau de discricionariedade ao gestor público para
definição da periodicidade das pesquisas censitárias, há o limite temporal de 10 anos que deve ser sempre observado.
Ademais, a não realização do recenseamento pelo IBGE impede o levantamento de indicadores necessários para a
atualização dos coeficientes de partilha do Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) e salário-educação, mecanismos necessários para a garantia da autonomia política e financeira dos
entes subnacionais menos favorecidos economicamente. Ela inviabiliza o acompanhamento dos resultados das
políticas sociais [...].
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TEMPORALIDADE DE PATENTES E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
RESUMO: É INCONSTITUCIONAL o parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996, segundo o qual os prazos de vigência
de patentes e de modelos de utilidade podem ser prorrogados na hipótese de o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou
por motivo de força maior. Plenário. ADI 5529/DF (Info 1017).
A norma impugnada contraria a segurança jurídica, a temporalidade da patente, a função social da propriedade
intelectual, a duração razoável do processo, a eficiência da administração pública, a livre concorrência e a defesa do
consumidor e o direito à saúde. [...]
PROGRAMA RENDA BÁSICA DE CIDADANIA E COMBATE À POBREZA
RESUMO: Cabe mandado de injunção em face da ausência de fixação do valor da renda básica de cidadania,
instituída pela Lei 10.835/2004, cuja omissão é atribuída ao Presidente da República. STF. Plenário. MI 7300/DF (Info
1014).
A ausência de fixação do valor é forma de esvaziar o mandamento constitucional de combate à pobreza, além de fazer letra
morta ao disposto no referido diploma legal. Compete ao STF processar e julgar mandado de injunção quando a elaboração
da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República [art. 102, I, q, CF].

RESUMO: A falta de norma disciplinadora dá ensejo ao conhecimento do mandado de injunção apenas quanto à
implementação do referido benefício assistencial para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. STF.
Plenário. MI 7300/DF (Info 1014).
Um dos objetivos da República brasileira é “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais” (CF, art. 3º, III), cuja determinação é repassada a todos os níveis da Federação [CF, art. 23, X], com auxílio da
sociedade. Na forma da CF e do ordenamento jurídico, a assistência aos desamparados é direito social básico [CF, art. 6º].
[...] Contudo, não se considera que decorra omissão INCONSTITUCIONAL para as demais hipóteses previstas na lei “não
importando sua condição socioeconômica” [art. 1º, caput]. O Estado não pode ser segurador universal e distribuir renda a
todos os brasileiros, independentemente de critério socioeconômico. Na CF, não há qualquer determinação de atuação
estatal nesse sentido.

RESUMO: Constata-se existir proteção insuficiente de combate à pobreza, a recomendar a correção de rumos. STF.
Plenário. MI 7300/DF (Info 1014).
[...] a Lei 10.836/2004 estabeleceu o Programa Bolsa Família [...], há tutela insuficiente quanto ao combate à pobreza e
à extrema pobreza. A respeito, registra-se que os direitos fundamentais também podem ser traduzidos como
proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela.
[...] Diante de distorções verificadas, é caso de fazer-se apelo aos Poderes Legislativo e Executivo a fim de que
reformulem os programas sociais de transferência de renda em vigor e atualizem as quantias do Programa Bolsa
Família.
RESUMO: Presente estado de mora INCONSTITUCIONAL, deve ser fixado o valor da renda básica de cidadania para o
estrato da população brasileira em condição de vulnerabilidade socioeconômica — pobreza e extrema pobreza — a ser
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efetivado, pelo Presidente da República, no exercício fiscal seguinte ao da conclusão do julgamento de mérito (2022).
STF. Plenário. MI 7300/DF (Info 1014).
A inércia do Poder Executivo ocasiona efeitos deletérios ao sistema de proteção social instituído pela CF. [....] passados
mais de 17 anos da promulgação da Lei 10.835/2004, o Programa Renda Básica de Cidadania remanesce desprovido
de qualquer regulamentação. Programas sociais de transferência de renda servem, fundamentalmente, para reduzir o
fosso de desigualdade. [....] A atuação do STF foi voltada à realidade econômica e social, [...]
Afinal, a fixação de prazo razoável para a elaboração da norma regulamentadora encontra amparo na legislação do
mandado de injunção [...].
LAICIDADE ESTATAL E OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DE BÍBLIAS EM ESCOLAS E BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Cara de prova
RESUMO: A imposição legal de manutenção de exemplares de Bíblias em escolas e bibliotecas públicas estaduais

configura CONTRARIEDADE à laicidade estatal e à liberdade religiosa consagrada pela Constituição da República de
1988. STF. Plenário. ADI 5258/AM (Info 1012).
Isso porque, ao determinar que escolas e bibliotecas públicas mantenham exemplares da Bíblia em seus acervos, a
norma estadual impugnada estimula e promove certos tipos de crenças e dogmas religiosos em detrimento de
outros. Dessa forma, ofende os princípios da laicidade estatal, da liberdade religiosa e da isonomia entre os cidadãos.
Em matéria confessional, portanto, compete ao Estado manter-se neutro, para preservar, em favor dos cidadãos, a
integridade do direito fundamental à liberdade religiosa.
COVID-19: MEDIDAS DE CONTENÇÃO À TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS E PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA DE
ATIVIDADES RELIGIOSAS EM AMBIENTE PRESENCIAL
Cara de prova

RESUMO: É compatível com a Constituição Federal a imposição de restrições à realização de cultos, missas e demais
atividades religiosas presenciais de caráter coletivo como medida de contenção do avanço da pandemia da Covid-19.
ADPF 811/SP (Info 1012).
A liberdade de realização de cultos coletivos, no entanto, não é absoluta. [...]
Sob o prisma da constitucionalidade formal, a imposição de restrições à realização de cultos religiosos por meio de
decretos municipais e estaduais está em conformidade com decisões recentes do STF sobre a temática, dentre as
quais destaca-se a ADI 6341, na qual assentou-se que todos os entes federados possuem competência para legislar e
adotar medidas sanitárias voltadas ao enfrentamento da emergência de saúde pública. O STF reafirmou o dever que
todos os entes políticos têm na promoção da saúde pública e, coerente ao federalismo cooperativo adotado na CF [...]
Sob o aspecto material, a medida sanitária em análise mostra-se adequada, necessária e proporcional, bem como em
consonância com as diretrizes científicas propostas pela Organização Mundial da Saúde.
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REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESPOSTA PELA LEI 13.188/2015
RESUMO: Magistrado integrante de tribunal pode decidir monocraticamente sobre a concessão de efeito suspensivo
a recurso interposto em face de decisão proferida segundo o rito especial do direito de resposta. STF. Plenário. ADI
5415/DF, ADI 5418/DF e ADI 5436/DF (Info 1009).
O Poder Judiciário (art. 92 da CF), segue escala hierárquica de jurisdição, [...] Admitir que um juiz integrante de tribunal
não possa ao menos conceder efeito suspensivo a recurso dirigido contra decisão de juiz de primeiro grau é subverter
a lógica hierárquica estabelecida pela Constituição, pois é o mesmo que atribuir ao juízo de primeira instância mais
poderes que ao magistrado de segundo grau de jurisdição.
Ademais, o poder geral de cautela [...] é ínsito ao exercício da jurisdição e uma forma de garantir a efetividade do
processo judicial.
[...] Desse modo, a interpretação literal do art. 10 da Lei 13.188/2015, atribuindo exclusivamente a colegiado de
tribunal o poder de deliberar sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso em face de decisão que tenha
assegurado o direito de resposta, dificultaria sensivelmente a reversão liminar de decisão concessiva do direito de
resposta, com risco, inclusive, de tornar ineficaz a apreciação do recurso pelo tribunal.
RESUMO: A retratação ou a retificação espontânea, ainda que a elas sejam conferidos os mesmos destaque,
publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, NÃO impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido
NEM prejudicam a ação de reparação por dano moral. STF. Plenário. ADI 5415/DF, ADI 5418/DF e ADI 5436/DF (Info 1009).
O art. 5º, V, da CF assegura, como direito fundamental, o direito de resposta, o qual não se confunde com a retratação
ou a retificação espontânea de informações publicadas de forma equivocada. O ato de responder se dá no contexto de
um diálogo, pressupondo situação em que mais de uma pessoa está apta a apresentar a sua versão sobre determinado
fato. [...]
Quando o exercício da liberdade de comunicação social resulta em um agravo, independentemente da retificação ou
retratação espontânea, a Constituição garante a abertura desse diálogo, o qual poderá ser concretizado mediante o
procedimento da Lei 13.188/2015. Considerar a retratação ou a retificação espontânea como suficientes para obstar o
exercício do direito de resposta seria grave afronta à Constituição, no ponto em que prevê esta garantia, bem como no
que tange ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Caberá, evidentemente, ao Poder Judiciário, à luz do caso concreto [...] Remanesce também a oportunidade de se
obter a reparação pelo dano moral sofrido em ação própria.
RESTRIÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO E DO USO DE MANUAIS DE TESTES PSICOLÓGICOS
RESUMO: Ao restringirem a comercialização e o uso de testes psicológicos aos profissionais regularmente inscritos no
Conselho Federal de Psicologia (CFP), o inciso III e os §§ 1º e 2º do art. 18 da Resolução 2/2003-CFP acabaram por
instituir disciplina desproporcional e ofensiva aos postulados constitucionais relativos à liberdade de manifestação do
pensamento (art. art. 5º, IV, IX e XIV, da CF/88) e de liberdade de acesso à informação (art. 220, da CF/88). STF.
Plenário. ADI 3481/DF (Info 1008).
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Os dispositivos impugnados não trataram de mero exercício de competência regulamentar.
[...] não se mostra constitucionalmente idôneo limitar o acesso às obras que reúnem dados sobre diagnóstico,
orientação ou tratamento psicológico apenas àqueles habilitados a executar esses atos a título profissional. O estudo
ou consulta a tais obras, por si só, não implica o exercício de atividade privativa de psicólogo.
A restrição constitui medida MATERIALMENTE INCONSTITUCIONAL. Além de não proporcionar proteção útil ao bem
jurídico “saúde pública” (ou proteção ao exercício profissional), a proibição de aquisição de testes por não psicólogos
acarreta restrição à livre circulação de ideias e conhecimento. Impende-se registrar que a CF alberga o primado da
liberdade como valor fundamental da República.
EXPULSÃO DE ESTRANGEIRO COM FILHO BRASILEIRO
Cara de prova

RESUMO: É INADMISSÍVEL a expulsão de estrangeiro que possua filho brasileiro, dependente socioafetivo ou
econômico, mesmo que o crime ensejador da expulsão tenha ocorrido em momento anterior ao reconhecimento ou
adoção do filho. RHC 123891 AgR/DF (Info 1007)
Isso porque o Estado deve garantir a proteção especial à família e a proteção integral às crianças e aos adolescentes,
sendo o convívio familiar uma das mais expressivas projeções dos direitos sociais. Ademais, a dependência econômica
não é o único fator a impedir a expulsão de estrangeiros com filhos brasileiros. A dependência socioafetiva também
constitui fato juridicamente relevante apto a obstar o processo expulsório.
DIREITO AO ESQUECIMENTO
Cara de prova

Tese fixada: É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o
poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e
publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da
liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais –
especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as
expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. STF. RE 1010606/RJ (Repercussão Geral Tema 786
RG) (Info 1005).
RESUMO: O ordenamento jurídico brasileiro não consagra o denominado “direito ao esquecimento”, entendido
como a pretensão apta a impedir a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos, mas que, em razão da
passagem do tempo, teriam se tornado descontextualizados ou destituídos de interesse público relevante. A previsão
ou aplicação de um “direito ao esquecimento” afrontaria a liberdade de expressão.
O “direito ao esquecimento” caracteriza restrição excessiva e peremptória às liberdades de expressão e de
manifestação [...], bem como equivale a atribuir, de forma absoluta e em abstrato, maior peso aos direitos à imagem e
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à vida privada, em detrimento da liberdade de expressão, compreensão que não se compatibiliza com a ideia de
unidade da Constituição. [...]
A existência de um comando jurídico que eleja a passagem do tempo como restrição à divulgação de informação
verdadeira, licitamente obtida e com adequado tratamento dos dados nela inseridos, precisaria estar prevista, de
modo pontual, em lei.
Ademais, a ordem constitucional ampara a honra, a privacidade e os direitos da personalidade, bem como, oferece,
pela via da responsabilização, proteção contra informações inverídicas, ilicitamente obtidas ou decorrentes do abuso
no exercício da liberdade de expressão, com reflexos no âmbito penal e cível.

DIREITO À SAÚDE
COVID-19: REDE DE UTI’S E DEVER DA UNIÃO DE PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E APOIO FINANCEIRO
RESUMO: A União deve prestar suporte técnico e apoio financeiro para a expansão da rede de UTI’s nos estados
durante o período de emergência sanitária. STF. Plenário. ACO 3473/DF, ACO 3474/SP, ACO 3475/DF, ACO 3478/PI e
ACO 3483/DF (Info 1037).
Compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas (art. 21, XVIII, da CF) e,
em tema de saúde coletiva, impõe-se ao Governo federal “atuar como ente central no planejamento e coordenação
de ações integradas [...]
Esse dever da União de repassar aos entes subnacionais sua quota federal de abertura e manutenção dos leitos de UTICovid, enquanto programa excepcional próprio, decorre precisamente da posição central que deve exercer durante
estado de emergência sanitária, o qual não se confunde com o repasse de verbas federais para ações universais de
saúde nos estados e municípios.
PRODUÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTOS ANOREXÍGENOS
RESUMO: É incompatível com a Constituição Federal ato normativo que, ao dispor sobre a comercialização de
medicamentos anorexígenos, dispense o respectivo registro sanitário e as demais ações de vigilância sanitária. STF.
Plenário. ADI 5779/DF (Info 1034).
O ato impugnado, ao deixar de dispor sobre as mesmas garantias de segurança por quais passam os demais produtos
destinados à saúde humana, padece de INCONSTITUCIONALIDADE material, ante a proteção insuficiente do direito à
saúde.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. USO OFF LABEL. VEDAÇÃO.
Cara de prova
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DESTAQUE: O Estado não é obrigado a fornecer medicamento para utilização off label, salvo autorização da ANVISA.
STJ. 1ª Seção. PUIL 2101-MG (Info 717).
A Turma Recursal afastou a tese de impossibilidade de utilização off label de medicamento, sob o fundamento de que
seria ele o único capaz de manter a saúde e a vida do autor.
Quanto ao tema, o art. 19-T da Lei n. 8.080/1990 veda qualquer pagamento de medicamento sem registro na Anvisa.
[...] Em 2018, o STJ fixou a seguinte tese: "a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." (EDcl no REsp
1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21/9/2018).
DIREITO À SAÚDE: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO, AUSÊNCIA DE REGISTRO SANITÁRIO E
IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA
Cara de prova

Tese fixada: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na
Anvisa, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade
econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro
similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do
SUS.” STF. Plenário. RE 1165959/SP (Repercussão Geral – Tema 1161) (Info 1022).
RESUMO: Constatada a incapacidade financeira do paciente, o Estado deve fornecer medicamento que, apesar de
não possuir registro sanitário, tem a importação autorizada pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Para tanto, devem ser comprovadas a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição por
outro similar constante das listas oficiais de dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutica do Sistema Único
de Saúde (SUS).
No exame do Tema 6 e do Tema 500 da repercussão geral, o Tribunal estabeleceu algumas premissas consensuais
para que o Poder Judiciário possa compelir o Estado a fornecer fármaco não constante das listas de dispensação do
SUS, quais sejam:
(i) a comprovação da imprescindibilidade do medicamento;
(ii) a impossibilidade de substituição por outro similar;
(iii) a incapacidade financeira do enfermo; e
(iv) o impedimento de a demanda cuidar de medicamento experimental ou de uso não autorizado pela Anvisa. [...]
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SERVIÇOS PRESTADOS POR HOSPITAL PARTICULAR E RESSARCIMENTO
Cara de prova

Tese fixada: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema
Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o
ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. STF. Plenário.
RE 666094/DF (Repercussão Geral – Tema 1033) (Info 1032).
RESUMO: A tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deve servir de parâmetro para o pagamento dos
serviços de saúde prestados por hospital particular, em cumprimento de ordem judicial, em favor de paciente do SUS.
A tomada forçada de serviço de unidade privada de saúde se revela uma espécie de requisição judicial, ordenada pelo
Estado-Juiz, [...] resulta no dever de indenizar o proprietário.
O ressarcimento deve ser pautado por critérios que conciliem: o dever social imposto às prestadoras privadas para promoção
do direito à saúde; a relevância pública da atividade; a existência de livre iniciativa para assistência à saúde; e a própria
preservação da empresa.
Nesse aspecto, a Lei 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) e a Lei 9.961/2000 atribuem à ANS o encargo de fixar valores de
referência para o ressarcimento do SUS por serviços prestados em favor de beneficiários de planos de saúde e esse é um
critério razoável para compensar o ente privado. Nada impede, no entanto, que o legislador estabeleça outros parâmetros
para a apuração do valor indenizatório [...]

COVID-19: DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS E PLANEJAMENTO SANITÁRIO
RESUMO: A súbita modificação da sistemática de distribuição dos imunizantes contra Covid-19 pela União — com
abrupta redução do número de doses — evidencia a possibilidade de frustração do planejamento sanitário
estabelecido pelos entes federados. STF. Plenário. ACO 3518 MC-Ref/DF (Info 1029).
A previsibilidade e a continuidade da entrega das doses de vacinas contra a Covid-19 são fundamentais para a
adequada execução das políticas de imunização empreendidas pelos entes federados, as quais contemplam a
divulgação antecipada dos calendários de vacinação, sempre acompanhada com grande expectativa pela população
local.
Nesse contexto, mudanças abruptas de orientação interferem nesse planejamento e acarretam uma indesejável
descontinuidade das políticas públicas de saúde desses entes, podendo ocasionar um lamentável aumento no número
de óbitos e de internações hospitalares de doentes infectados pelo novo coronavírus, aprofundando, com isso, o
temor e o desalento das pessoas que se encontram na fila de espera da vacinação.

INVASÃO DE TERRAS INDÍGENAS: INTERVENÇÃO DA UNIÃO E COVID-19
RESUMO: Cabível o deferimento de tutela provisória incidental em arguição de descumprimento de preceito
fundamental (ADPF) para adoção de todas as providências indispensáveis para assegurar a vida, a saúde e a
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segurança de povos indígenas vítimas de ilícitos e problemas de saúde decorrentes da presença de invasores de suas
terras, em situação agravada pelo curso da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19). STF. Plenário.
ADPF 709 TPI-Ref/DF (Info 1022).
No caso concreto, a verossimilhança do direito alegado e o perigo na demora estão configurados, devendo incidir os
princípios da precaução e da prevenção, conforme jurisprudência consolidada do STF. [...]
CONTROLE JUDICIAL DA APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Cara de prova

Tese fixada: É compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar obrigatória a observância, tendo em
conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, considerado período anterior à edição da Lei Complementar nº 141/2012.
STF. Plenário. RE 858075/RJ, (Repercussão Geral – Tema 818) (Info 1017).
RESUMO: O controle judicial da exigência de aplicação de um percentual mínimo de recursos orçamentários em ações
e serviços públicos de saúde, previsto no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), é
compatível com a Constituição Federal (CF) desde a edição da Emenda Constitucional (EC) 29/2000.
[...] A regra instituidora da sanção imputável ao ente federativo que descumpre o mínimo constitucional só sobreveio
com a edição da LC 141/2012, mas a exigência de aplicação de um percentual mínimo em ações e serviços públicos de
saúde decorre diretamente da Constituição, desde a edição da EC 29/2000. Com efeito, o art. 77, III e § 1º, do ADCT
indica expressamente os percentuais mínimos a serem observados pelos municípios desde o ano 2000, deixando claro
o caráter autoaplicável da previsão, que deveria ser obedecida desde a sua promulgação.
COVID-19: IMPORTAÇÃO DE VACINAS POR UNIDADE FEDERATIVA E MANIFESTAÇÃO DA ANVISA
RESUMO: É possível que ente federado proceda à importação e distribuição, excepcional e temporária, de vacina
contra o coronavírus, no caso de ausência de manifestação, a esse respeito, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA no prazo estabelecido pela Lei 14.124/2021. STF. Plenário. ACO 3451 TPI-Ref/DF (Info 1015).
[...] os entes regionais e locais não podem ser alijados (afastados, excluídos) do combate à Covid-19, notadamente
porque estão investidos do poder-dever de empreender as medidas necessárias para o enfrentamento [...]. Isso porque
a Constituição outorgou a todos os entes federados a competência comum de cuidar da saúde [...].
Exige-se, mais do que nunca, uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis
governamentais, [...].
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COVID-19: LEITOS DE UTI E CUSTEIO E FINANCIAMENTO PELA UNIÃO
RESUMO: Em condições de recrudescimento (maior intensidade) da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), não é
constitucionalmente aceitável qualquer retrocesso nas políticas públicas de saúde, como a que resulta em
decréscimo no número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) habilitados (custeados) pela União. STF.
Plenário. ACO 3473 MC-Ref/DF, ACO 3474 TP-Ref/SP, ACO 3475 TP-Ref/DF, ACO 3478 MC-Ref/PI e ACO 3483 TP-Ref/DF (Info 1012).
[…] A propósito da tramitação de crédito orçamentário extraordinário para fazer frente às vulnerabilidades, as vidas
em jogo não podem ficar na dependência da burocracia estatal ou das idiossincrasias políticas. […] a solução de
conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde.
Identificada omissão estatal ou gerenciamento errático, como aparentemente se apresenta, é viável a interferência
judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo
acesso igualitário e universal. [...]
Não é lógico, coerente ou cientificamente defensável a diminuição do número de leitos de UTI custodiados pela União
em momento desafiador da pandemia, justamente quando constatado incremento das mortes e das internações
hospitalares. A programática constitucional não placita retrocessos injustificados no direito social à saúde.
COVID-19: ACESSO À INFORMAÇÃO E DADOS REFERENTES À PANDEMIA
RESUMO: É necessária a manutenção da divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia da
Covid-19. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos, imprescindíveis para a
análise da série histórica de evolução da pandemia (Covid-19), caracteriza ofensa a preceitos fundamentais da
Constituição Federal (CF), nomeadamente o acesso à informação, os princípios da publicidade e da transparência da
Administração Pública e o direito à saúde. STF. Plenário. ADPF 690/DF, ADPF 691/DF e ADPF 692 /DF (Info 1009).
[...] Uma das principais finalidades do Estado é a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde, inclusive as
ações de vigilância epidemiológica, entre elas o fornecimento de todas as informações necessárias ao planejamento e
combate da pandemia causada pela Covid-19. [...]
Ademais, a CF reconheceu expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à
Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às
informações a toda a sociedade. [...] O acesso às informações consubstancia-se em verdadeira garantia instrumental ao
pleno exercício do princípio democrático. Salvo situações excepcionais, a Administração Pública tem o dever de
absoluta transparência na condução dos negócios públicos. [...]
COVID-19: PLANO DE IMUNIZAÇÃO ESTADUAL E REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIÃO DE BENS EMPENHADOS
Cara de prova

RESUMO: É incabível a requisição administrativa, pela União, de bens insumos contratados por unidade federativa e
destinados à execução do plano local de imunização, cujos pagamentos já foram empenhados. STF. Plenário. ACO 3463
MC-Ref/SP (Info 1008).
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A requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro ente federativo, de maneira a que
haja indevida interferência na autonomia de um sobre outro.
Na linha da jurisprudência do STF, ressalvadas as situações fundadas no estado de defesa e no estado de sítio [arts.
136, § 1º, II; 139, VII, da CF], os bens integrantes do patrimônio público estadual e municipal acham-se excluídos do
alcance do poder que a Lei Magna outorgou à União (CF, art. 5º, XXV).
A competência da União, por meio do Ministério da Saúde, de coordenar o Programa Nacional de Imunização (PNI) e
de definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunizações não exclui a competência dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios para adaptá-los às peculiaridades locais, no típico exercício da competência comum
de que dispõem para cuidar da saúde e assistência pública (art. 23, II, CF).
COVID-19: MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA E VIGÊNCIA DA LEI 13.979/2020
RESUMO: A prudência — amparada nos princípios da prevenção e da precaução — aconselha que continuem em
vigor as medidas excepcionais previstas nos arts. 3º ao 3º-J da Lei nº 13.979/2020, dada a continuidade da situação de
emergência na área da saúde pública. STF. Plenário. ADI 6625 MC-Ref/DF (Info 1008).
[...] é plausível considerar que a verdadeira intenção dos legisladores tenha sido a de manter as medidas profiláticas e
terapêuticas extraordinárias, preconizadas no referido diploma normativo, pelo tempo necessário à superação da fase
mais crítica da pandemia, mesmo porque, à época de sua edição, não lhes era dado antever a surpreendente
persistência e letalidade da doença.
COVID-19 E ATUALIZAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO
RESUMO: Em juízo delibatório, observa-se que a pretensão de que sejam editados e publicados critérios e subcritérios
de vacinação por classes e subclasses no Plano de Vacinação, assim como a ordem de preferência dentro de cada
classe e subclasse, encontra arrimo nos princípios da publicidade e da eficiência que regem a Administração Pública
(CF, art. 37, “caput”); no direito à informação que assiste aos cidadãos em geral (CF, art. 5º, XXXIII, e art. 37, § 2º, II);
na obrigação da União de “planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas” (CF, art. 21,
XVII); no dever incontornável cometido ao Estado de assegurar a inviolabilidade do direito à vida (CF, art. 5º, “caput”),
traduzida por uma “existência digna” (CF, art. 170, “caput”), e no direito à saúde. Este último “garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (CF, art. 6º, “caput”, e art. 196, “caput”).
STF. Plenário. ADPF 754 TPI-segunda-Ref/DF (Info 1007)
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que Administração Pública adote medidas
concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos essenciais, como é o caso da saúde.
[…] compromete o dever constitucional da proteção da vida e da saúde. […]
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[...] sem, no entanto, ser detalhado adequadamente qual a ordem de cada grupo, dentro de um universo de milhões de
pessoas. Percebe-se facilmente que, em razão dessa lacuna, o Poder Judiciário passará a ser acionado cada vez mais,
ensejando a multiplicidade de decisões judiciais, o que provocará insegurança jurídica.
[...] faltaram parâmetros aptos a guiar os agentes públicos na difícil tarefa decisória diante da enorme demanda e da
escassez de imunizantes. O direito à informação e o princípio da publicidade da Administração Pública constituem
verdadeiros pilares [...]
COVID-19: PLANO NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO E ACESSO À VACINA
RESUMO: Os estados, o Distrito Federal e os municípios, no caso de descumprimento do Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 ou na hipótese de cobertura imunológica intempestiva e
insuficiente, poderão dispensar às respectivas populações (a) vacinas das quais disponham, previamente aprovadas
pela Anvisa; e (b) no caso não expedição da autorização competente, no prazo de 72 horas, vacinas registradas por
pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países,
bem como quaisquer outras que vierem a ser aprovadas, em caráter emergencial.STF. Plenário. ADPF 770 MC-Ref/DF e
ACO 3451 MC-Ref/MA (Info 1006).
A Constituição Federal (CF) outorgou a todos os entes federados a competência comum de cuidar da saúde [...]
No âmbito dessa autonomia, insere-se, inclusive, a importação e distribuição, em caráter excepcional e temporário, [...]
A defesa da saúde incumbe não apenas à União, mas também a qualquer das unidades federadas, [...]
Por fim, a dispensação excepcional de medicamentos sem registro na Anvisa, em caso de mora irrazoável na sua
atuação, também já foi apreciada e admitida pelo STF.
COVID-19 E COMUNIDADES QUILOMBOLAS
RESUMO: É dever do Poder Público elaborar e implementar plano para o enfrentamento da pandemia COVID-19 nas
comunidades quilombolas. STF. Plenário. ADPF 742/DF (Info 1006).
[...] A Constituição Federal (CF) preceitua que é dever do Estado proteger e promover o patrimônio cultural material e
imaterial, inclusive modos de criar, fazer e viver, sítios, artefatos e expressões (CF, arts. 215, § 1º, e 216, I a V).
Ante o quadro de violação generalizada de direitos fundamentais dos quilombolas em virtude da pandemia da Covid19, a agravar o estado de vulnerabilidade e a marginalização histórica, é imprescindível elaborar e executar plano
governamental nacional [...]
RESUMO: Deve ser suspensa a tramitação de demandas judiciais e recursos vinculados envolvendo direitos
territoriais das comunidades quilombolas, tais como ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, imissões na
posse e anulatórias de demarcação até o término da pandemia. STF. Plenário. ADPF 742/DF (Info 1006).
O direito material demanda a salvaguarda de comunidades quilombolas do risco sanitário exacerbado pela execução
de medidas constritivas em seus territórios e a preservação de sua condição de acesso igualitário à justiça, ao devido
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processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, XXXV, LIV e LV) (4) sem comprometer à especial
necessidade de isolamento social decorrente da sua grave condição de vulnerabilidade, reconhecida em lei.
Incide, no caso, o princípio da precaução (CF, art. 225) que exige do Poder Público um atuar na direção da mitigação
dos riscos socioambientais, em defesa da manutenção da vida e da saúde.

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
LEIS ESTADUAIS: CRIAÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO E DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS E EC 15/1996
Cara de prova

Tese fixada: É INCONSTITUCIONAL lei estadual que permita a criação, incorporação, fusão e desmembramento de
municípios sem a edição prévia das leis federais previstas no art. 18, § 4º, da CF/1988, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 15/1996. STF. Plenário. ADI 4711/RS (Info 1028).
RESUMO: Pendente a legislação federal prevista na redação atual do art. 18, § 4º, da Constituição Federal (CF) (1), são
INADMISSÍVEIS os regramentos estaduais que possibilitem o surgimento de novos municípios e que invadam a
competência da União para disciplinar o tema.
A dicção do aludido dispositivo constitucional — na redação dada pela EC 15/1996 — impõe a aprovação prévia de
leis federais para que os estados-membros da Federação sejam autorizados a iniciar novos processos de emancipação
municipal. Até que isso ocorra, leis estaduais que versem sobre o tema são inconstitucionais.
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIOS E TAXATIVIDADE DO ART. 35 DA CF
Cara de prova

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma constitucional estadual pela qual se prevê hipótese de intervenção estadual
em municípios não contemplada no art. 35 da Constituição Federal (CF). STF. Plenário. ADI 6616/AC (Info 1014).
Por extrapolarem as bases de incidência do mecanismo da intervenção estadual elencadas no art. 35 da CF, são
inconstitucionais os incisos IV e V do art. 25 da Constituição do Acre, que possibilitam a intervenção estadual em
municípios acreanos quando se verificar, sem justo motivo, impontualidade no pagamento de empréstimo garantido
pelo estado ou quando forem praticados, na Administração municipal, atos de corrupção devidamente comprovados.
Seja federal ou estadual, a intervenção é mecanismo essencial e excepcional para o complexo equilíbrio federativo.
Ela consiste em procedimento que somente deve ser adotado nas hipóteses e condições taxativamente estabelecidas
na CF, pelo seu papel limitador da atuação dos entes federados.
No tocante à intervenção estadual, salienta-se que as disposições do art. 35 da CF consubstanciam preceitos de
observância compulsória por parte dos estados-membros. As hipóteses excepcionais — pelas quais permitida a
supressão da autonomia municipal e autorizada a intervenção — estão taxativamente nele previstas, sem
possibilidade de alteração pelo legislador constituinte estadual, para ampliá-las ou reduzi-las.
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COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS
CONTRATO DE SEGURO E LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR

No mesmo sentido, info. 934 do STF (2019).
RESUMO: É INCONSTITUCIONAL a lei estadual que disciplina, no âmbito do ente federado, aspectos das
relações entre seguradoras e segurados. STF. Plenário. ADI 6132/GO (Info 1039).
O art. 22, I, da Constituição Federal atribui competência privativa à União para legislar sobre direito civil [...].
Ademais, por força do art. 22, VII, da CF (3), também compete privativamente à União legislar sobre seguros.
RESUMO: É INCONSTITUCIONAL lei estadual, de iniciativa parlamentar, que atribua competências ao
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). STF. Plenário. ADI 6132/GO (Info 1039).
As normas instituidoras de reserva de iniciativa são de reprodução obrigatória na Constituição dos estados, por
traduzirem expressão do princípio da separação dos poderes, impondo-se sua observação compulsória pelos
demais entes da Federação. Assim, compete ao Governador iniciar o processo legislativo de lei que vise
estabelecer atribuições e obrigações a órgãos componentes da estrutura administrativa do Executivo estadual.
PORTARIA DO DETRAN E REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL
RESUMO: É FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL portaria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) que dispõe
sobre condições para o exercício de atividade profissional. STF. Plenário. ADI 6754/TO (Info 1023).
Compete privativamente à União legislar sobre o tema, nos termos do art. 22, XVI, da CF.
Ademais, não existe lei complementar federal autorizando os estados-membros a legislarem sobre questões
específicas relacionadas a essa matéria, conforme estabelece a repartição constitucional de competências, e,
tampouco, norma primária estadual que disponha sobre interesse local na matéria.
No caso, a portaria impugnada desbordou o âmbito meramente administrativo ao disciplinar a profissão de
despachante documentalista, estabelecendo requisitos para a habilitação e o credenciamento dos profissionais,
definindo atribuições, deveres, impedimentos, e cominando penalidades.
REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE DESPACHANTE POR NORMA ESTADUAL
RESUMO: É FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL ato normativo local que, a pretexto de prescrever regras de caráter
administrativo, regulamente o exercício da profissão de despachante junto a órgãos de trânsito. STF. Plenário. ADI
6749/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 2/6/2021 (Info 1024).
Isso porque caracterizada usurpação da competência privativa da União para legislar sobre “condições para o
exercício de profissões” (CF, art. 22, XVI). [...]
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COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
RESUMO: É INCONSTITUCIONAL lei estadual que proíbe a cobrança de juros, multas e parcelas vencidas de contratos
de financiamento. STF. Plenário. ADI 6938/PB (Info 1038).
Compete privativamente à União legislar sobre direito civil e política de crédito – inexigibilidade de juros, multas e
outros encargos financeiros (CF, art. 22, I e VII).
[...] a relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras demanda a existência de coordenação
centralizada das políticas de crédito (2).
EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DE PROMOÇÕES A CLIENTES PREEXISTENTES
Tese Fixada: É INCONSTITUCIONAL lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviços de ensino a obrigação
de estender o benefício de novas promoções aos clientes preexistentes. STF. Plenário. ADI 6614/RJ (Info 1037).
RESUMO: É indevida a inclusão de serviços privados de educação no rol de fornecedores obrigados a conceder, a
seus clientes preexistentes, os mesmos benefícios de promoções posteriormente realizadas. STF. Plenário. ADI
6614/RJ (Info 1037).
Há usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, da CF).
[...] promove ingerência em relações contratuais estabelecidas, sem que exista conduta abusiva por parte do
prestador.
No caso, o legislador estadual contrariou as normas gerais (Lei federal 9.870/1999) editadas legitimamente pelo
Congresso Nacional sobre o tema, o que caracteriza afronta ao art. 24, §§ 1º e 2º, da CF.
TROTES TELEFÔNICOS E COMPETÊNCIA ESTADUAL
Cara de prova
RESUMO: É constitucional norma estadual que determine que as prestadoras de serviço telefônico são obrigadas a

fornecer, sob pena de multa, os dados pessoais dos usuários de terminais utilizados para passar trotes aos serviços de
emergência. STF. Plenário. ADI 4924/DF (Info 1036).
Sob o aspecto formal, não há se falar em violação aos arts. 21, XI, e art. 22, IV, da CF, pois não há qualquer regra
relativa à efetiva prestação dos serviços de telecomunicações, às relações da concessionária com o usuário, aos
padrões de prestação de serviço ou ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
No mesmo sentido, não há qualquer inconstitucionalidade material por violação à intimidade, à vida privada ou ao
direito de proteção dos dados dos usuários, bem como à cláusula de reserva de jurisdição (art. 5º, X e XII, da CF).
O afastamento parcial desses preceitos constitucionais em casos de “trotes telefônicos” constitui medida proporcional
e necessária à garantia da prestação eficiente dos serviços de emergência contra a prática de ilícitos administrativos,
inexistindo qualquer outra medida que favoreça a higidez dessas atividades [...]
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A lei deve estabelecer uma finalidade claramente delimitada para acesso aos dados, com hipóteses legais específicas
e a possibilidade de controle posterior que devem ser interpretadas de acordo com os dispositivos constitucionais
indicados, de modo a se manter hígida a norma e o objetivo previsto pelo legislador estadual.
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
RESUMO: Compete à União definir regras de suspensão e interrupção do fornecimento dos serviços de energia
elétrica. STF. Plenário. ADI 5798/TO (Info 1036).
Cabe à União, de forma privativa, legislar sobre energia, bem como dispor acerca do regime de exploração do serviço
de energia elétrica, aí incluídas as medidas de suspensão ou interrupção de seu fornecimento.
No caso, a norma impugnada não se restringiu à proteção do consumidor, pois, ao estipular regras pertinentes à
suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica, interferiu efetivamente no conteúdo dos contratos
administrativos firmados entre a União e as respectivas empresas concessionárias.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE FASE ÚNICA E REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADE GARIMPEIRA
Cara de prova

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL a legislação estadual que, flexibilizando exigência legal para o desenvolvimento de
atividade potencialmente poluidora, cria modalidade mais simplificada de licenciamento ambiental. STF. Plenário. ADI
6672/RR (Info 1029).
Considerada a predominância do interesse na uniformidade de tratamento da matéria em todo o território nacional, a
regulação sobre a expedição de licenças ambientais específicas para as fases de planejamento, instalação e
operacionalização de empreendimentos potencialmente poluidores se situa no âmbito de competência da União para a
edição de normas gerais de proteção ao meio ambiente. Logo, salvo no que se relaciona ao estabelecimento de
normas mais protetivas, é vedado aos estados-membros divergir da sistemática de caráter geral definida pelo ente
central.
Além disso, a norma estadual que permita a aplicação de procedimento de licenciamento ambiental menos eficaz para
atividades de impacto significativo ao meio ambiente fragiliza o exercício do poder de polícia ambiental e caracteriza
ofensa ao art. 225 da Constituição Federal (CF).
RESUMO: É INCONSTITUCIONAL lei estadual que regulamenta aspectos da atividade garimpeira, nomeadamente, ao
estabelecer conceitos a ela relacionados, delimitar áreas para seu exercício e autorizar o uso de azougue (mercúrio)
em determinadas condições.
Na hipótese, há usurpação da competência legislativa privativa da União para legislar sobre jazidas, minas, outros
recursos minerais e metalurgia.
COVID-19: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL E VEDAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DE PAGAMENTO DURANTE A PANDEMIA
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RESUMO: Atendida a razoabilidade, é constitucional legislação estadual que prevê a vedação do corte do
fornecimento residencial dos serviços de energia elétrica, em razão do inadimplemento, parcelamento do débito,
considerada a crise sanitária. STF. Plenário. ADI 6588/AM (Info 1019).
De fato, na linha da jurisprudência do STF, o texto constitucional não impede a elaboração de legislação estadual ou
distrital que, preservando o núcleo relativo às normas gerais editadas pelo Congresso Nacional, venha a complementálas e não substituí-las. Portanto, legítima a complementação, em âmbito regional, da legislação editada pela União, a
fim de, ampliando-se a proteção do consumidor, preservar o fornecimento de serviço público.
COVID-19: SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DE PAGAMENTO
RESUMO: São constitucionais as normas estaduais, editadas em razão da PANDEMIA causada pelo novo coronavírus,
pelas quais veiculados a proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança,
a forma de pagamentos dos débitos e a exigibilidade de multa e juros moratórios. STF. Plenário. ADI 6432/RR (Info
1012).
As normas objetivam regulamentar a relação entre o usuário do serviço e a empresa concessionária, tratando-se,
portanto, essencialmente de normas sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública.
Não há se falar em invasão da competência legislativa privativa da União para legislar sobre energia elétrica, pois não
atinge de forma direta a relação contratual entre a concessionária e o Poder Público. Tampouco fere o núcleo de
atuação das empresas [...], uma vez que não se constata possa gerar desequilíbrio contratual ou afetar políticas
tarifárias, especialmente porque as medidas impostas são excepcionais e transitórias, limitadas [...] pandemia.
[...] relaciona-se à satisfação das necessidades básicas da população, pelo que a continuidade do serviço é considerada
essencial para a adoção de medidas de contenção do novo coronavírus. O fornecimento de energia elétrica é direito
fundamental relacionado à dignidade humana, ao direito à saúde, à moradia, à alimentação, à educação e à profissão,
constituindo-se em serviço público essencial e universal, que deve estar disponível a todos os cidadãos, especialmente
no complexo contexto pandêmico vivenciado.
É de se ressaltar que a superveniência de Lei federal 14.015/2020, pela qual se dispõe sobre interrupção, religação ou
restabelecimento de serviços públicos, também editada em razão da pandemia de Covid-19, não afasta a competência
estadual para disciplinar a matéria de proteção e defesa do consumidor de forma mais ampla do que a estabelecida
pela legislação federal, como assentado em recentes decisões do STF.
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DE CÃES-GUIA PARA DEFICIENTES VISUAIS
RESUMO: O proprietário de cão-guia ou seu instrutor/adestrador NÃO estão obrigados a se filiarem, ainda que
indiretamente, a federação internacional. STF. Plenário. ADI 4267/SP (Info 1035).
A competência para dispor sobre necessidades locais dos portadores de deficiência é dos estados-membros. Porém,
eventual regulamentação que imponha deveres e condições, ou que eventualmente ocasione assimetrias regionais ao
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