
MENTORIA DE JURIS. TURMA 01 
___________________________________________________ 

1 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 
 

 



MENTORIA DE JURIS. TURMA 01 
___________________________________________________ 

3 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 
 

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). 

 

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). 

 

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). 

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). 

 

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). 

 

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). 

 

CABE ADPF QUANDO SE ALEGA QUE ESTÁ HAVENDO 

UMA OMISSÃO POR PARTE DO PODER PÚBLICO 

 Cara de prova 

RESUMO: A arguição de descumprimento de preceito 

fundamental (ADPF) é instrumento eficaz de controle 
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da Inconstitucionalidade por omissão. STF. Plenário. 

ADPF 272/DF (Info 1011). 

 

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). 

 

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). 

 

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. 

RESUMO: Não se mostra condizente com a CF a 

exigência de taxas em face de sujeito passivo 

evidentemente 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). 

 

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.  

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). 
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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). 

 

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 

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). 

 

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). 

 

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). 

 

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). 

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). 

 

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 
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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). 

 

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). 

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). 

RESUMO: Constata-se existir proteção insuficiente de 

combate à pobreza, a recomendar a correção de 

rumos.  STF. Plenário. MI 7300/DF (Info 1014). 

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 

efetivado, pelo Presidente da República, no exercício 

fiscal seguinte ao da conclusão do julgamento de 

mérito (2022). STF. Plenário. MI 7300/DF (Info 1014). 

 

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). 

 

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). 

 

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). 

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). 
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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). 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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). 

 

PRODUÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTOS 

ANOREXÍGENOS 
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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). 

 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER 

PÚBLICO. USO OFF LABEL. VEDAÇÃO. 

 Cara de prova 

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). 

 

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). 

 

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. 

 

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 
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planejamento sanitário estabelecido pelos entes 

federados. STF. Plenário. ACO 3518 MC-Ref/DF (Info 

1029). 

 

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 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). 

 

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. 

 

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). 

 

 

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). 

 

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), 
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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). 

 

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). 

 

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). 

 

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) 

 

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). 
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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). 

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). 

 

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.  

 

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). 

 

 

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). 

 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL lei estadual, de 

iniciativa parlamentar, que atribua competências 

ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). 

STF. Plenário.  ADI 6132/GO (Info 1039). 

 

PORTARIA DO DETRAN E REGULAMENTAÇÃO DE 

ATIVIDADE PROFISSIONAL 
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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). 

 

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). 

 

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). 
 

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). 

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). 

 

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). 

 

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). 

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.  
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COVID-19: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ESTADUAL E 

VEDAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA 

DE PAGAMENTO DURANTE A PANDEMIA 

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). 

 

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). 

 

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). 

 

LIVRE INICIATIVA, DIREITO DO CONSUMIDOR E 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE INTERNET 

RESUMO: É constitucional lei estadual que obriga as 

empresas prestadoras de serviços de internet móvel e 

banda larga na modalidade pós-paga a apresentarem, 

na fatura mensal, gráficos sobre o registro médio 

diário de entrega da velocidade de recebimento e 

envio de dados pela rede mundial de computadores. 

STF. Plenário. ADI 6893/ES (Info 1033). 

No mesmo sentido, ADI 5572 (2019). 

 

COVID-19: IMUNIZAÇÃO DE ADOLESCENTES POR 

ESTADOS, MUNICÍPIOS E DF 

 Cara de prova 

RESUMO: A decisão de promover a imunização contra 

a Covid-19 em adolescentes acima de 12 anos, 

observadas as evidências científicas e análises 

estratégicas pertinentes, insere-se na competência dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios. STF. 

Plenário. ADPF 756 TPI-oitava-Ref/DF (Info 1033). 

 

ENERGIA NUCLEAR E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

PRIVATIVA DA UNIÃO 

 Cara de prova 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma de 

constituição estadual que disponha sobre o depósito 

de lixo atômico e a instalação de usinas nucleares. 

STF. Plenário. ADI 6909/PI e ADI 6913/DF (Info 1030) 

No mesmo sentido, Info 1029 do STF. 

 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONTADOR POR 

INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 Cara de prova 

Tese fixada: É INCONSTITUCIONAL lei estadual que 

verse sobre a responsabilidade de terceiros por 

infrações de forma diversa das regras gerais 

estabelecidas pelo Código Tributário Nacional. 

 

RESUMO: É formalmente INCONSTITUCIONAL norma 

estadual que atribui ao contabilista a 
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responsabilidade solidária, quanto ao pagamento de 

impostos e de penalidades pecuniárias, no caso de suas 

ações ou omissões concorrerem para a prática de 

infração à legislação tributária. 

 

LEI ESTADUAL E DISPENSA DE VALIDAÇÃO DE 

DIPLOMA ESTRANGEIRO 

Tese fixada: “É INCONSTITUCIONAL lei estadual que 

dispõe sobre a aceitação de diplomas expedidos por 

universidades estrangeiras.” STF. Plenário. ADI 

6592/AM (Info 1028). 

 

RESUMO: Invade a competência privativa da União 

para legislar sobre diretrizes e bases da educação 

nacional lei estadual que dispõe sobre 

reconhecimento de diploma obtido por instituições de 

ensino superior de países estrangeiros. 

 

ADPF: LEI MUNICIPAL, RÁDIOS COMUNITÁRIAS E 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO 

 Cara de prova 

Tese fixada: É INCONSTITUCIONAL lei municipal que 

dispõe sobre a autorização e exploração de serviço de 

radiodifusão comunitária. STF. Plenário. ADPF 

335/MG, (Info 1027). 

 

RESUMO: Por tratar de matéria de competência 

reservada à União, apresenta vício de 

INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL lei municipal que: 

a) institui direitos e obrigações das rádios 

comunitárias, b) autoriza seu funcionamento e 

exploração no âmbito de seu território, e c) estabelece 

infrações, sanções e o pagamento de taxa de 

funcionamento. 

 

PROIBIÇÃO DE CAÇA PELA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO 

RESUMO: Não afronta a competência legislativa da 

União o dispositivo de Constituição do estado de São 

Paulo (art. 240) que proíbe a caça em seu respectivo 

território. STF. Plenário. ADI 350/SP (Info 1022). 

 

VENDA E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM 

EVENTOS ESPORTIVOS  

RESUMO: Não invade a competência da União para o 

estabelecimento de normas gerais sobre consumo e 

desporto a autorização e regulamentação, por estado-

membro, da venda e do consumo de bebidas 

alcoólicas em eventos esportivos. STF. Plenário. ADI 

5112/BA (Info 1025). 

 

OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE 

HIDRÔMETROS INDIVIDUAIS EM EDIFÍCIOS E 

CONDOMÍNIOS: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

MUNICIPAL 

Tese fixada: Compete aos municípios legislar sobre a 

obrigatoriedade de instalação de hidrômetros 

individuais nos edifícios e condomínios, em razão do 

preponderante interesse local envolvido.  STF. 

Plenário. RE 738481/SE (Repercussão Geral – Tema 

849) (Info 1025). 

 

RESUMO: É constitucional lei municipal que disponha 

sobre a obrigatoriedade de instalação de hidrômetros 

individuais em edifícios e condomínios.  

 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: PLANO DE SAÚDE, 

EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PRAZO 

PARA AUTORIZAÇÃO OU NEGATIVA 
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RESUMO: Por usurpar competência privativa da União 

para legislar sobre Direito Civil e política de seguros, é 

INCONSTITUCIONAL preceito de lei estadual que 

estabeleça prazo máximo de 24 horas para as 

empresas de plano de saúde regionais autorizarem ou 

não solicitações de exames e procedimentos cirúrgicos 

em seus usuários que tenham mais de 60 anos. STF. 

Plenário. ADI 6452/ES (Info 1021). 

 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: PLANO DE SAÚDE, 

CARÊNCIA CONTRATUAL E COVID-19 

RESUMO: Por usurpar competência privativa da União 

para legislar sobre Direito Civil, Comercial e política de 

seguros, é INCONSTITUCIONAL legislação estadual que 

impeça as operadoras de planos de saúde de 

recusarem o atendimento ou a prestação de alguns 

serviços, no âmbito de seu território, aos usuários 

diagnosticados ou suspeitos de estarem com Covid-19, 

em razão de período de carência contratual vigente. 

STF. Plenário. ADI 6493/PB (Info 1021). 

 

COVID-19: LEGISLAÇÃO ESTADUAL E PLANOS DE 

SAÚDE 

RESUMO: Por usurpar a competência da União para 

legislar privativamente sobre direito civil e política de 

seguros, é FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL lei 

estadual que estabelece a possibilidade de o Poder 

Executivo proibir a suspensão ou o cancelamento de 

planos de saúde por falta de pagamento durante a 

situação de emergência do novo coronavírus (Covid-

19). STF. Plenário. ADI 6441/RJ (Info 1017). 

 

 

 

NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL E INVASÃO DA 

COMPETÊNCIA MUNICIPAL 

 Cara de prova 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma de 

constituição estadual que veda aos municípios a 

possibilidade de alterarem destinação, os fins e os 

objetivos originários de loteamentos definidos como 

áreas verdes ou institucionais. STF. Plenário. ADI 

6602/SP (Info 1021). 

 

PRERROGATIVAS DE ASSEMBLEIAS LEGISLATIVAS E 

DEFINIÇÃO DE CRIMES DE RESPONSABILIDADE 

 Cara de prova 

RESUMO: É INCOMPATÍVEL com a Constituição Federal 

ato normativo estadual que amplie as atribuições de 

fiscalização do Legislativo local e o rol de autoridades 

submetidas à solicitação de informações. STF. Plenário. 

ADI 5289/SP (Info 1020). 

 

COVID-19: LEGISLAÇÃO ESTADUAL E MENSALIDADES 

ESCOLARES 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL lei estadual que 

estabeleça redução das mensalidades no âmbito da 

rede privada de ensino, enquanto perdurarem as 

medidas temporárias para o enfrentamento da 

pandemia da Covid-19. STF. Plenário. ADI 6445/PA 

(Info 1019). 

 

COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 

ENERGIA E POSTOS DE COMBUSTÍVEIS  

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma estadual que 

vede ao consumidor, pessoa física, o abastecimento 

de veículos em local diverso do posto de combustível. 

STF. Plenário. ADI 6580/RJ (Info 1016). 
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PROTEÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS E 

RESTRIÇÃO À PUBLICIDADE  

RESUMO: É constitucional a proibição — por lei 

estadual — de que instituições financeiras, 

correspondentes bancários e sociedades de 

arrendamento mercantil façam telemarketing, oferta 

comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de 

atividade tendente a convencer aposentados e 

pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo. 

STF. Plenário. ADI 6727/PR (Info 1016). 

 

REGULAMENTAÇÃO DE PUBLICIDADE DIRIGIDA ÀS 

CRIANÇAS EM ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA  

RESUMO: É constitucional legislação estadual que 

proíbe toda e qualquer atividade de comunicação 

comercial dirigida às crianças nos estabelecimentos de 

educação básica. STF. Plenário. ADI 5631/BA (Info 

1011). 

 

LEI MUNICIPAL QUE LIMITA A INSTALAÇÃO DE 

EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO E 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA  

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL lei municipal que 

estabeleça limitações à instalação de sistemas 

transmissores de telecomunicações por afronta à 

competência privativa da União para legislar sobre 

telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, 

da Constituição Federal (CF). STF. Plenário. ADPF 

732/SP (Info 1014). 

 

ENSINO A DISTÂNCIA: LEI ESTADUAL E VÍCIO DE 

INICIATIVA  

RESUMO: É formalmente INCONSTITUCIONAL lei 

estadual, de iniciativa parlamentar, que, ao dispor 

sobre ensino a distância, proíba a utilização do termo 

“tutor”, além de criar restrições e requisitos para 

exercício da atividade de tutoria. ADI 5997/RJ (Info 

1013). 

 

PROIBIÇÃO DE USO DE ANIMAIS PARA 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS COSMÉTICOS, 

HIGIENE PESSOAL E AFINS  

RESUMO: Não havendo norma federal disciplinadora, 

é constitucional lei estadual que PROÍBA a utilização 

de animais para desenvolvimento, experimento e 

teste de produtos cosméticos, higiene pessoal, 

perfumes, limpeza e seus componentes. STF. Plenário. 

ADI 5995/RJ (Info 1019). 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma estadual que 

vede a comercialização de produtos desenvolvidos a 

partir de teste em animais, bem como a que determina 

conste no rótulo informação acerca da não realização 

de testes em animais. STF. Plenário. ADI 5995/RJ (Info 

1019). 

 

CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA E 

UTILIZAÇÃO ONEROSA DE FAIXAS DE DOMÍNIO 

PÚBLICO ESTADUAL 

 Cara de prova 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma estadual que 

onere contrato de concessão de energia elétrica pela 

utilização de faixas de domínio público adjacentes a 

rodovias estaduais ou federais. STF. Plenário. ADI 

3763/RS (Info 1012) 

 

TELECOMUNICAÇÕES: MANUTENÇÃO DE CADASTRO 

ESPECIAL DE ASSINANTES E COMPETÊNCIA 

LEGISLATIVA CONCORRENTE 
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RESUMO: Normas estaduais que disponham sobre 

obrigações destinadas às empresas de 

telecomunicações, relativamente à oferta de produtos 

e serviços, incluem-se na competência concorrente 

dos estados para legislarem sobre direitos do 

consumidor. STF. Plenário. ADI 5962/DF (Info 1007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


