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CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE 
PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS E ADOÇÃO DO RITO DE URGÊNCIA 

 Cara de prova 

RESUMO: É constitucional a previsão regimental de rito de urgência para proposições que tramitam na Câmara dos 

Deputados e no Senado Federal, descabendo ao Poder Judiciário examinar concretamente as razões que justificam sua 

adoção. STF. Plenário. ADI 6968/DF (Info 1051). 

Inexiste violação ao devido processo legislativo, pois as normas dos Regimentos Internos reduzem as formalidades 

processuais para casos específicos, devidamente reconhecidos pela maioria legislativa, o que é permitido pela CF. 

O silêncio constitucional quanto à indicação das Comissões das Casas Legislativas e à definição do momento e 

oportunidade da intervenção deve ser interpretado como opção pela disciplina regimental, sob pena de inviabilizar os 

próprios trabalhos legislativos. 

Portanto, a adoção do rito é matéria interna corporis, sendo defeso ao STF adentrar em tal seara, o que implicaria 

indevido controle jurisdicional sobre a interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais, 

infringindo o princípio da separação dos Poderes. 

 

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
ORDEM SOCIAL; EDUCAÇÃO BÁSICA: COVID-19 – EDUCAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ACESSO À 

INTERNET 

RESUMO: É constitucional norma FEDERAL que prevê a transferência de recursos pela União aos estados e ao Distrito 

Federal para garantir o acesso à internet, com fins educacionais, por alunos e professores da educação básica em virtude 

da calamidade pública decorrente da Covid-19. STF. Plenário. ADI 6926/DF, julgado em 01/07/2022. (Info 1061) 

No caso, a Lei 14.172/2021 está em consonância com a norma constitucional que posiciona a educação como um direito 

social (CF/1988, art. 205), bem como ao princípio segundo o qual o ensino será ministrado com “igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola” (CF/1988, art. 206, I), uma vez que objetiva garantir a conectividade a alunos e 

professores da rede pública de ensino no contexto da pandemia da Covid-19. 

Ademais, não há qualquer contrariedade ao devido processo legislativo, pois (i) a norma não prevê qualquer disposição que 

implique na criação de órgãos na Administração Pública federal, na sua reorganização ou na alteração de suas atribuições; 

e (ii) a aprovação do projeto de lei foi precedida da demonstração da viabilidade financeira e orçamentária, em 

observância ao art. 113 do ADCT, respeitando as limitações legais cabíveis e sem desobedecer ao regime extraordinário 

fiscal implementado pelas ECs 106/2020 e 109/2021. 

Assim, foram observadas as regras legais e constitucionais voltadas ao equilíbrio fiscal e, dada a existência de mecanismos 

para que a transferência dos recursos cumpra as finalidades designadas pela norma e para que a política pública seja 

efetivamente implementada, não se vislumbra qualquer contrariedade ao princípio da eficiência. 
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DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS: RESTRIÇÕES LEGAIS AO CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS E CONDUÇÃO 

DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS 

Tese fixada: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de 

veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de 

álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação 

dada pela Lei 13.281/2016)” STF. Plenário. RE 1224374/RS (Repercussão Geral: 1079), ADI 4017/DF e ADI 4103/DF, 

julgado em 18 e 19/05/2022. (Info 1055) 

 

RESUMO: É INADMISSÍVEL qualquer nível de alcoolemia por condutores de veículos automotivos. A eventual recusa 

de motoristas na realização de “teste do bafômetro”, ou dos demais procedimentos previstos no CTB para aferição da 

influência de álcool ou outras drogas, por não encontrar abrigo no princípio da não autoincriminação, permite a 

aplicação de multa e a retenção/apreensão da CNH validamente. São constitucionais as normas que estabelecem a 

proibição da venda de bebidas alcóolicas em rodovias federais (Lei 11.705/2008, art. 2º).  

A premissa de que a “Lei Seca” pune na mesma intensidade condutores responsáveis e irresponsáveis não se mostra 

correta, em face da inexistência de um nível seguro de “alcoolemia”. Assim, deixa de ser considerado responsável 

também todo condutor de veículo que dirige após a ingestão de qualquer quantidade de álcool. A norma, nesse sentido, 

se caracteriza como adequada, necessária e proporcional. 

Isso porque não existem consequências penais ou processuais impostas diante da recusa na realização do “teste do 

bafômetro” (etilômetro) ou dos demais procedimentos previstos nos artigos 165-A e 277, §§ 2º e 3º, do CTB. 

Nesses termos, a imposição de restrições de direitos, decorrente da recusa do motorista em realizar os testes de 

alcoolemia previstos em lei, revela-se meio adequado, necessário e proporcional em sentido estrito para a efetivação, 

em maior medida, de outros princípios fundamentais como a vida e a segurança no trânsito, sem que acarrete qualquer 

violação à dignidade da pessoa humana. Isso se circunscreve ao espaço de conformação do legislador no desenho de 

políticas públicas. 

São constitucionais as normas que estabelecem a proibição da venda de bebidas alcóolicas em rodovias federais (Lei 

11.705/2008, art. 2º). 

 

PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA E VINCULAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO   

RESUMO: Os órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência, conquanto necessários para a segurança pública, segurança 

nacional e garantia de cumprimento eficiente dos deveres do Estado, devem operar com estrita vinculação ao interesse 

público, observância aos valores democráticos e respeito aos direitos e garantias fundamentais. STF. Plenário. ADPF 

722/DF (Info 1054) 

Nesse contexto, caracterizam desvio de finalidade e abuso de poder a colheita, a produção e o compartilhamento de 

dados, informações e conhecimentos específicos para satisfazer interesse privado de órgão ou de agente público. 
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Na hipótese, a utilização da máquina estatal para a colheita de informações de servidores com postura política contrária 

ao governo caracteriza desvio de finalidade e afronta aos direitos fundamentais da livre manifestação do pensamento, 

da privacidade, reunião e associação, aos quais deve ser conferida máxima efetividade, pois essenciais ao regime 

democrático. 

Ademais, os órgãos de inteligência de qualquer nível hierárquico de qualquer dos Poderes do Estado, embora sujeitos 

ao controle externo realizado pelo Poder Legislativo, submetem-se também ao crivo do Poder Judiciário, em respeito 

ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMUNIDADE PARLAMENTAR 

 Cara de prova 

RESUMO: A liberdade de expressão não alcança a prática de discursos DOLOSOS, com intuito manifestamente 

difamatório, de juízos depreciativos de mero valor, de injúrias em razão da forma ou de críticas aviltantes. STF. 2º 

Turma. Pet 8242 AgR/DF, Pet 8259 AgR/DF, Pet 8262 AgR/DF, Pet 8263 AgR/DF, Pet 8267 AgR/DF e Pet 8366 AgR/DF (Info 1053) 

É possível vislumbrar restrições à livre manifestação de ideias, inclusive mediante a aplicação da lei penal, em atos, 

discursos ou ações que envolvam, por exemplo, a pedofilia, nos casos de discursos que incitem a violência ou quando 

se tratar de discurso com intuito manifestamente difamatório.  

RESUMO: A garantia da imunidade parlamentar não alcança os atos praticados sem claro nexo de vinculação recíproca 

entre o discurso e o desempenho das funções parlamentares.  

Isso porque as garantias dos membros do Parlamento são vislumbradas sob uma perspectiva funcional, ou seja, de 

proteção apenas das funções consideradas essenciais aos integrantes do Poder Legislativo, independentemente de 

onde elas sejam exercidas.  

No caso, os discursos proferidos pelo querelado teriam sido proferidos com nítido caráter injurioso e difamatório, de 

forma manifestamente dolosa, sem qualquer hipótese de prévia provocação ou retorsão imediata capaz de excluir a 

tipificação, em tese, dos atos descritos nas queixas-crimes. 

Atenção! A retorsão consiste, por exemplo, em revidar a injúria com outra injúria. 

 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIMITES 

 Cara de prova 

RESUMO: A liberdade de expressão existe para a manifestação de opiniões contrárias, jocosas, satíricas e até mesmo 

errôneas, mas não para opiniões criminosas, discurso de ódio ou atentados contra o Estado Democrático de Direito e 

a democracia. STF. Plenário. AP 1044/DF (Info 1051) 

[...] A liberdade de expressão não pode ser usada para a prática de atividades ilícitas ou para a prática de discursos de 

ódio, contra a democracia ou contra as instituições.  
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Nesse sentido, são inadmissíveis manifestações proferidas em redes sociais que objetivem a abolição do Estado de 

Direito e o impedimento, com graves ameaças, do livre exercício de seus poderes constituídos e de suas instituições.  

Ademais, conforme jurisprudência do STF, a garantia constitucional da imunidade parlamentar incide apenas sobre 

manifestações proferidas no desempenho da função legislativa ou em razão desta, não sendo possível utilizá-la como 

escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. 

RESUMO: Não configurada abolitio criminis com relação aos delitos previstos na Lei de Segurança Nacional (Lei 

7.170/1983). STF. Plenário. AP 1044/DF (Info 1051) 

Quando determinada conduta típica (e suas elementares) permanece descrita na nova lei penal, com a manutenção do 

caráter proibido da conduta, há a configuração do fenômeno processual penal da CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. 

[...] o legislador não pretendeu abolir as condutas atentatórias à democracia, ao Estado de Direito e ao livre exercício dos 

poderes. [...] aprimorou, sob o manto democrático, a defesa do Estado, de suas instituições e de seus poderes.  

Observa-se a ocorrência de continuidade normativo-típica entre as condutas previstas nos arts. 18 e 23, IV, da Lei 

7.170/1983 e a conduta prevista no art. 359-L do CP (com redação dada pela Lei 14.197/2021), bem como entre a conduta 

do art. 23, II, da Lei 7.170/1983 e o conduta típica do art. 286, p. único, do CP, com redação dada pela Lei 14.197/2021.   

 

LEI DA MEIA-ENTRADA: ENTIDADES EMITENTES DA CIE E LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL exigir das entidades estudantis locais e regionais, legitimadas para a expedição da 

carteira de identidade estudantil (CIE), filiação às entidades de abrangência nacional. STF. Plenário. ADI 5108/DF (Info 

1048) 

O dever de filiação instituído pela Lei 12.933/2013, “Lei da meia-entrada”, viola o princípio da liberdade de associação 

— que é visto como expressão da autonomia da vontade da pessoa natural ou jurídica (voluntariedade) —, pois importa 

em indevida intervenção direta do Estado na autonomia de entidade estudantil, [...] 

Ademais, a interpretação teleológica e sistemática da norma denota que as “entidades estaduais e municipais” nela 

referidas restringem-se às caracterizadas como de representação estudantil. 

RESUMO: Admite-se a definição de um modelo único nacionalmente padronizado da CIE, desde que publicamente 

disponibilizado e fixados parâmetros razoáveis que não obstem o acesso pelas entidades com prerrogativa legal para 

sua emissão. STF. Plenário. ADI 5108/DF (Info 1048) 

A medida confere maior racionalidade ao sistema, porquanto facilita a fiscalização e o combate às fraudes. Assim, a 

escolha de certas entidades nacionais para a definição e disponibilização do modelo de CIE constitui opção legítima do 

legislador, em especial diante da enorme representatividade e relevância de suas atuações.  

 

NORMAS ESTADUAIS SOBRE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE CONSUMIDORES EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO  

RESUMO: A adoção de sistema de comunicação prévia a consumidor inadimplente por carta registrada com aviso de 

recebimento configura desrespeito à Constituição Federal. STF. Plenário. ADI 5224/SP, ADI 5252/SP, ADI 5273/SP e ADI 

5978/SP (Info 1046) 
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No caso, a norma impugnada claramente transgride o modelo normativo geral criado pela União (CDC, art. 43, § 2º).  

Além disso, a disciplina normativa estadual afeta direta e ostensivamente relações comerciais e consumeristas que 

transcendem os limites territoriais do ente federado, bem como transfere todo o ônus financeiro da inadimplência da 

pessoa do devedor para a sociedade em geral.   

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL a previsão, por lei estadual, de “prazo de tolerância” a impedir que o nome do 

consumidor inadimplente seja imediatamente inscrito em cadastro ou banco de dados. STF. Plenário. ADI 5224/SP, ADI 

5252/SP, ADI 5273/SP e ADI 5978/SP (Info 1046)    

Isso porque, ao prever hipótese suspensiva dos efeitos do vencimento de dívida, o preceito normativo em questão 

dispõe sobre o tempo do pagamento e os efeitos da mora, intervindo na legislação federal sobre direito civil e 

comercial, matérias reservadas à União (Constituição Federal, art. 22, I). 

RESUMO: A supressão da verificação prévia quanto à existência do crédito, exigibilidade do título e inadimplência do 

devedor não caracteriza violação do princípio da vedação ao retrocesso. STF. Plenário. ADI 5224/SP, ADI 5252/SP, ADI 

5273/SP e ADI 5978/SP (Info 1046) 

Com o advento da Lei estadual 16.624/2017, não é mais obrigatória a apresentação, pelos credores, de documentos 

capazes de atestar a existência da dívida, a exigibilidade e a insolvência. Agora, tais documentos somente serão exigidos 

na hipótese de solicitação, de caráter voluntário, pelo próprio devedor ou pela empresa administradora dos dados. Essa 

modificação legislativa não consubstancia ofensa à Constituição ou retrocesso social em desfavor dos consumidores.  

 

CONGELAMENTO DA BASE DE CÁLCULO PARA DESINDEXAÇÃO DE PISO SALARIAL VINCULADO AO VALOR DO SALÁRIO 

MÍNIMO   

RESUMO: A fixação do piso salarial em múltiplos do salário mínimo mostra-se compatível com o texto constitucional, 

desde que não ocorra vinculação a reajustes futuros. STF. Plenário. ADPF 53 Ref-MC/PE; ADPF 149 Ref-MC/DF e ADPF 

171 Ref-MC/MA  (Info 1044) 

A parte final do inciso IV do art. 7º da CF não veda a pura e simples utilização do salário-mínimo como mera referência 

paradigmática [...] Entretanto, a estipulação do piso salarial com referência a múltiplos do salário-mínimo não pode dar 

ensejo a reajustamentos automáticos futuros voltados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos 

valores vigentes para o salário-mínimo nacional. Evita-se, com isso, a indesejável espiral inflacionária resultante do 

reajuste automático de verbas salarias e parcelas remuneratórias no âmbito do serviço público e da atividade privada, 

assim como a elevação concomitante de preços de produtos e serviços nos diversos setores da economia nacional. 

[...] entendeu-se que o congelamento da base de cálculo do piso salarial serve como critério de desindexação 

(eliminação) do valor do salário-mínimo e deve ter, como marco temporal, a data da publicação da ata do julgamento 

que reconhecer a incompatibilidade da norma com a CF. 

 

PLANO DE REDUÇÃO DE LETALIDADE POLICIAL E CONTROLE DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 
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RESUMO: O Estado do Rio de Janeiro deve elaborar, no prazo máximo de 90 dias, um plano para redução da letalidade 

policial e controle das violações aos direitos humanos pelas forças de segurança, que apresente medidas objetivas, 

cronogramas específicos e previsão dos recursos necessários para a sua implementação. STF. Medida cautelar. ADPF 

635 MC-ED/RJ (Info 1042) 

[...] até que plano mais abrangente seja formulado, o emprego e a fiscalização da legalidade do uso da força devem ser 

feitos à luz dos “Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela 

Aplicação da Lei”, com todos os desdobramentos daí derivados. Desse modo, cabe às forças de segurança a análise, 

diante das situações concretas, da proporcionalidade e da excepcionalidade do uso da força, servindo os princípios 

como guias para o exame das justificativas apresentadas a fortiori.  

Portanto, o uso da força letal por agentes de Estado só se justifica quando, ressalvada a ineficácia da elevação gradativa 

do nível da força empregada para neutralizar a situação de risco ou de violência, exauridos os demais meios, inclusive 

os de armas não-letais, e necessário para proteger a vida ou prevenir um dano sério, decorrente de uma ameaça 

concreta e iminente. 

Ademais, nos termos do art. 227 da CF, é imperiosa a necessidade de dar prioridade absoluta às investigações de 

incidentes que tenham como vítimas crianças ou adolescentes. 

Além disso, a fim de resguardar o direito à vida, deve-se reconhecer a obrigatoriedade de disponibilização de 

ambulâncias em operações policiais previamente planejadas em que haja a possibilidade de confrontos armados. 

De igual modo, no caso de BUSCAS DOMICILIARES por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, devem 

ser observadas as seguintes diretrizes constitucionais, sob pena de responsabilidade:  

(i) a diligência, no caso específico de cumprimento de mandado judicial, deve ser realizada somente durante o dia, 

vedando-se, assim, o ingresso forçado a domicílios à noite;  

(ii) a diligência, quando feita sem mandado judicial, pode ter por base denúncia anônima;  

(iii) a diligência deve ser justificada e detalhada por meio da elaboração de auto circunstanciado, que deverá instruir 

eventual auto de prisão em flagrante ou de apreensão de adolescente por ato infracional e ser remetido ao juízo da 

audiência de custódia para viabilizar o controle judicial posterior; e  

(iv) a diligência deve ser realizada nos estritos limites dos fins excepcionais a que se destina.  

Por fim, o Estado do Rio de Janeiro deve, no prazo máximo de 180 dias, instalar equipamentos de GPS e sistemas de 

gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento 

digital dos respectivos arquivos.  

 

DIREITO À SAÚDE 
AÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA E NA UNIÃO 

 Cara de prova 
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RESUMO: É obrigatória a inclusão da União no polo passivo de demanda na qual se pede o fornecimento gratuito de 

medicamento REGISTRADO na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado aos Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde. STF. 2º Turma. RE 1286407 AgR-segundo/PR (Info 1052) 

No caso, a decisão de autoridade judicial no sentido de que a União deve necessariamente compor o polo passivo da lide 

está em consonância com a tese fixada por este Tribunal em sede de embargos de declaração no RE 855.178 (Tema 793 

da repercussão geral). 

Atenção! Em sentido divergente, Info 734 (STJ). 

 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO 

SUS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.  

 Cara de prova 

DESTAQUE: Em ação que pretende o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado 

em atos normativos do SUS, é prescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda. STJ. 2ª Turma. RMS 68.602-

GO (Info 734) 

O STF fixou tese - Tema 793 da Repercussão Geral: "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são 

solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de 

descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de 

repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (EDcl no RE 855.178/SE). 

Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do STJ, que se orienta no sentido de que o funcionamento do SUS é 

de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui 

legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar. 

A Primeira Seção do STJ, ao examinar questão análoga, firmou entendimento no sentido de que, "ao julgar o RE 855.178 

ED/SE (Tema 793/STF), o STF foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do STF 

que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, 

isoladamente, ou conjuntamente.' 

Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio 

passivo da União, tal premissa/conclusão não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. (...) o 

STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris (questão de direito), estando pacificado o entendimento de 

que a ressalva contida na tese firmada nesse julgamento, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente 

responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao 

cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro 

decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o 
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caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (RE nos EDcl 

no AgInt no CC 175.234/PR). 

 

COVID-19: OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO STF EM RELAÇÃO À OBRIGATORIEDADE DE VACINAÇÃO  

RESUMO: As notas técnicas objeto de análise, ao disseminarem informações matizadas pela dubiedade e ambivalência, 

no concernente à compulsoriedade da imunização, podem desinformar a população, desestimulando a vacinação 

contra a Covid-19. STF. Plenário. ADPF 754 16ª TPI-Ref/DF (Info 1047) 

Considerada a ambiguidade com que foram redigidas no tocante à obrigatoriedade da vacinação, as notas técnicas 

podem ferir, dentre outros, os preceitos fundamentais que asseguram o direito à vida e à saúde, além de afrontarem 

entendimento consolidado pelo STF no julgamento das ADIs 6.586/DF e 6.587/DF e do ARE 1.267.879/SP. 

Nesses termos, o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

devem fazer constar de suas respectivas notas técnicas a interpretação conferida pelo STF ao art. 3°, III, d, da Lei 

13.979/2020, no sentido de que:  

(i) “a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, 

contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao 

exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela 

decorrentes”, esclarecendo, ainda, que  

(ii) “tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos estados, Distrito 

Federal e municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência”, dando ampla publicidade à retificação ora 

imposta.  

RESUMO: É vedado ao governo federal a utilização do canal de denúncias “Disque 100” do MMFDH para recebimento 

de queixas relacionadas à vacinação contra a Covid-19, bem como para o recebimento de queixas relacionadas a 

restrições de direitos consideradas legítimas pelo STF. STF. Plenário. ADPF 754 16ª TPI-Ref/DF (Info 1047) 

Esse canal é um serviço de disseminação de informações sobre direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de 

violações de direitos humanos. A sua utilização, fora de suas finalidades institucionais, configura desvirtuamento do 

canal.   

 

COVID-19: REALOCAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS AO FUNDEB PARA AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVÍRUS 

RESUMO: É vedada a utilização, ainda que em caráter excepcional, de recursos vinculados ao FUNDEB para ações de 

combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). STF. Plenário. ADI 6490/PI (Info 1044) 

Os precedentes da Corte são firmes quanto à impossibilidade do uso dos recursos do FUNDEB para gastos não 

relacionados à educação, pois possuem destinação vinculada a finalidades específicas, todas voltadas exclusivamente 

à área educacional. Portanto, ainda que se reconheça a gravidade da pandemia da COVID-19 e os seus impactos na 
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economia e nas finanças públicas, nada justifica o emprego de verba constitucionalmente vinculada à manutenção e 

desenvolvimento do ensino básico para fins diversos da que ela se destina. 

 

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO 
ORGANIZAÇÃO DO ESTADO; REGIÕES METROPOLITANAS, AGLOMERAÇÕES URBANAS E MICRORREGIÕES: REGIÃO 

METROPOLITANA: SANEAMENTO BÁSICO, PODER DECISÓRIO E RECURSOS OBTIDOS COM A EMPREITADA COMUM 

 Cara de prova 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma que prevê a concentração excessiva do poder decisório nas mãos de só um dos 

entes públicos integrantes de região metropolitana. Nesse mesmo contexto, é INADMISSÍVEL que a gestão e a 

percepção dos frutos da empreitada metropolitana comum, incluídos os valores referentes a eventual concessão à 

iniciativa privada, aproveitem a apenas um dos entes federados. STF. Plenário. ADI 6573/AL; ADI 6911/AL e ADPF 

863/AL, julgado em 13/05/2022. (Info 1055) 

A integração metropolitana de municípios visando promover melhorias das condições de saneamento básico é 

compatível com a CF/1988, e a simples existência fática de isolamento ou não integração do sistema não obsta a sua 

formação nos moldes da legislação de regência. 

A concorrência entre o princípio do interesse comum e a autonomia municipal não deve traduzir-se em total 

centralização do poder decisório metropolitano, uma vez que prevalece a tese da competência e da titularidade 

conjuntas, que enseja a existência de uma estrutura colegiada assecuratória da participação dos municípios integrantes 

da região metropolitana. 

Ainda que a gestão colegiada das regiões metropolitanas não esteja obrigada a respeitar a paridade de votos entre seus 

integrantes, afronta o princípio da proibição da concentração decisória todo o desenho institucional que agrupe 

poderes em apenas uma de suas pessoas políticas, conferindo-lhe o exercício do predomínio absoluto nas instâncias 

deliberativas e/ou executivas. 

A densificação da autonomia dos entes deve ser exercida com a lógica do compartilhamento, assegurando-se a 

participação de todos na gestão dos recursos, mesmo que não siga uma proporção estrita. Ainda que a Constituição e 

a jurisprudência não imponham um único modelo pré-fixado, é vedado que apenas um ente absorva a integralidade 

das competências e das benesses. 

 

DESMEMBRAMENTO DE MUNICÍPIOS SEM CONSULTA PLEBISCITÁRIA E EC 57/2008  

 Cara de prova 

Tese fixada: “A EC nº 57/08 não convalidou desmembramento municipal realizado sem consulta plebiscitária e, nesse 

contexto, não retirou o vício de ilegitimidade ativa existente nas execuções fiscais que haviam sido propostas por 
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município ao qual fora acrescida, sem tal consulta, área de outro para a cobrança do IPTU quanto a imóveis nela 

localizados.” STF. Plenário. Repercussão geral - RE 614384/SE (TEMA 559 RG) (Info 1052) 

 

RESUMO: A EC 57/2008 não convalidou a criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios realizados sem 

consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos.  

Município resultante de desmembramento realizado em desacordo com o art. 18, § 4º, da CF/1988 não detém 

legitimidade ativa para a cobrança de IPTU de imóvel situado em território a ele acrescido.  

Na linha da jurisprudência da Corte, ao acrescentar o art. 96 ao ADCT, a EC 57/2008 aludiu à inexistência de lei 

complementar federal à qual se refere o texto constitucional, sem dispensar, entretanto, a observância do plebiscito da 

população dos municípios envolvidos. Verifica-se, ademais, que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está de 

acordo com a orientação fixada pelo STF no julgamento do RE 1171699 (Tema 400 da repercussão geral). 

 

ORDEM JUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. MEDIDAS CABÍVEIS TOMADAS PELO ENTE ESTATAL.  

DESTAQUE: A excepcionalidade e a gravidade que circundam a intervenção federal, bem como a complexidade que 

emana do cumprimento da ordem de desocupação, sobrepõem-se ao interesse particular dos proprietários do imóvel. 

STJ. Corte Especial. IF 113-PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 06/04/2022. (Info 732) 

A intervenção federal é medida de natureza excepcional, por limitar a autonomia do ente federado, com vistas a 

restabelecer o equilíbrio federativo, cujas hipóteses de cabimento encontram-se previstas taxativamente no art. 34 da 

Constituição Federal.  

A finalidade da intervenção consiste em resguardar a estrutura estabelecida na Constituição Federal, [...] 

[...] o não cumprimento da ordem de desocupação não tem o condão de autorizar intervenção, medida excepcional, 

porque as circunstâncias dos fatos e justificativas apresentadas pelo ente estatal, no sentido de que viabilizar a 

desocupação mediante atuação estratégica de vários órgãos, aliada à necessidade de reassentamento das famílias em 

outro local, devem ser sopesadas com o direito dos requerentes. [...] 

Não há como reconhecer tenha o ente estatal se mantido inerte, em afronta à decisão judicial, não havendo que se falar 

em recusa ilícita, a ponto de justificar a intervenção, porquanto a situação fática comprovada nos autos revela questão 

de cunho social e coletivo, desbordando da esfera individual dos requisitantes. 

A análise do pedido de intervenção federal perpassa inevitavelmente pela aplicação das normas constitucionais, 

encontrando solução imediata no princípio da proporcionalidade, e, em seguida, na tomada de novas medidas 

administrativas e, se for o caso, judiciais frente à realidade atual da área. 

Tal conclusão afigura-se ainda mais consentânea à hipótese, ao constatar-se que remanesce aos requerentes o direito 

à reparação, que pode ser exercido por meio de ação de indenização. 
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COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS 
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EXPLORAR E LEGISLAR SOBRE ATIVIDADES 

NUCLEARES 

 Cara de prova 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma de Constituição estadual que dispõe sobre serviços de atividades nucleares de 

qualquer natureza. STF. Plenário. ADI 6858/AM, julgado em 01/07/2022. (Info 1061) 

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inconstitucionalidade formal de dispositivos nos quais os estados-

membros dispõem sobre atividades que se relacionem de alguma forma com o setor nuclear em seus respectivos 

territórios, uma vez que, ao tratarem do assunto, incorrem em indevida invasão da competência privativa da União para 

explorar tais serviços e legislar a seu respeito. 

 

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES NUCLEARES E DE ENERGIA ELÉTRICA: IMPOSIÇÃO DE 

EXIGÊNCIAS POR NORMA ESTADUAL 

 Cara de prova 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma de Constituição estadual que impõe condições locais para a construção de 

instalações nucleares e de energia elétrica. STF. Plenário. ADI 7076/PR, julgado em 24/06/2022. (Info 1060) 

Esta Corte tem reconhecido, reiteradamente, a inconstitucionalidade formal de leis estaduais semelhantes, assentando a 

impossibilidade de interferência dos estados-membros em matérias relacionadas à atividade nuclear e à energia, uma vez 

que, ao disporem sobre os assuntos, incorrem em indevida invasão da competência privativa da União para explorar tais 

serviços e legislar a seu respeito. 

 

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS; DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS; FINANÇAS PÚBLICAS: LEI ESTADUAL E 

DEPÓSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE TERCEIROS 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma estadual que dispõe sobre valores correspondentes a depósitos judiciais e 

extrajudiciais de terceiros, ou seja, em que o ente federado não é parte interessada. STF. Plenário. ADI 6660/PE, julgado em 

24/06/2022. (Info 1060) 

Sob o prisma formal, ao determinar que os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, à disposição do poder judiciário 

estadual ou da Secretaria da Fazenda, serão efetuados em Conta Central de Depósitos Procedimentais, o legislador estadual 

usurpou a competência da União para legislar sobre:  

(i) o Sistema Financeiro Nacional (CF/1988, art. 21, VIII);  

(ii) a política de crédito e transferência de valores (CF/1988, arts. 22, VII, e 192);  

(iii) direito civil e processual (CF/1988, art. 22, I); e  

(iv) normas gerais de direito financeiro (CF/1988, art. 24, I), atuando, neste último caso, além dos limites de sua competência 

suplementar, pois previu hipóteses e finalidades não estabelecidas em normas gerais editadas pela União. 
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Quanto ao aspecto material, a disciplina que possibilita o uso e administração, pelo Poder Executivo, de numerário de 

terceiros, cujo depositário é o Judiciário, viola a separação dos Poderes, dada a clara desarmonia ao sistema de pesos e 

contrapesos. No caso, o tratamento legal impugnado ainda afronta o direito de propriedade dos jurisdicionados ─ pois 

configura expropriação de recursos a eles pertencentes ─; caracteriza empréstimo compulsório não previsto no art. 148 da 

CF/1988; bem como cria endividamento fora das hipóteses de dívida pública permitidas pela Constituição. 

 

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: PROMOÇÃO E BENEFÍCIOS A NOVOS CLIENTES E EXTENSÃO AOS PREEXISTENTES 

Tese Fixada: “É INCONSTITUCIONAL lei estadual que impõe aos prestadores privados de serviços de ensino e de telefonia 

celular a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes preexistentes.” STF. Plenário. ADI 5399/SP; ADI 

6191/SP e ADI 6333 ED/PE, julgado em 09/06/2022. (Info 1058) 

 

RESUMO: Serão preservados os votos proferidos em ambiente virtual por ministro aposentado ou cujo exercício do cargo 

tenha cessado por outro motivo, ainda que a continuidade do julgamento se dê no Plenário presencial após pedido de 

destaque.  

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma estadual que obriga empresa privada de telefonia celular e instituição de ensino a 

garantir idênticos benefícios promocionais tanto aos novos clientes quanto aos antigos. 

Ao impor aos prestadores de serviços de ensino a obrigação de estender o benefício de novas promoções aos clientes 

preexistentes, a norma promove ingerência em relações contratuais já estabelecidas sem que exista conduta lesiva ou abusiva 

por parte do prestador. Por essa razão, afasta-se a compreensão de que se estaria diante de matéria consumerista, de modo 

que a alteração de forma geral e abstrata do conteúdo de negócios jurídicos caracteriza norma de direito civil, cuja 

competência legislativa é privativa da União. 

Relativamente às concessionárias de serviços telefônicos móveis, a criação de obrigações e sanções por lei estadual — no caso, 

extensão aos clientes antigos de promoções ofertadas a novos —, ainda que sob o argumento de proteger os direitos do 

consumidor, também invade a competência da União. 

 

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS; MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS ESTADUAL E LIMITES 

LEGAIS DE GASTOS DO PODER EXECUTIVO 

 Cara de prova 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL, por ofensa ao princípio da separação dos Poderes, norma estadual que submete as 

despesas com pessoal do Ministério Público de Contas aos limites orçamentários fixados para o Poder Executivo. STF. 

Plenário. ADI 5563/RR, julgado em 03/06/2022. (Info 1057) 

Cabe ao próprio Tribunal de Contas a iniciativa de leis que tratem de sua organização e estrutura internas, o que inclui a 

organização do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas estadual, não sendo admissível que ato legislativo de 

iniciativa do Executivo disponha sobre a matéria. 

Ademais, o Parquet junto ao Tribunal de Contas integra, em termos estruturais, as Cortes de Contas, órgãos auxiliares do 

Poder Legislativo no mister de controle externo, motivo pelo qual suas despesas não devem se submeter aos limites 
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orçamentários fixados para o Poder Executivo, sendo certo, ainda, que o limite prudencial de despesas com pessoal se aplica 

a cada um dos Poderes do ente federativo. 

Além disso, à luz do princípio da simetria, as normas relativas à organização do Tribunal de Contas da União devem ser 

observadas no desenho institucional dos demais tribunais de contas. 

 

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA: NORMA ESTADUAL E EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA EM LEI ORÇAMENTÁRIA 

 Cara de prova 

RESUMO: São INCONSTITUCIONAIS emendas parlamentares estaduais de caráter impositivo em lei orçamentária anteriores 

à vigência das ECs 86/2015 e 100/2019. STF. Plenário. ADI 6308/RR, julgado em 03/06/2022. (Info 1057) 

O constituinte do Estado de Roraima, ao inovar e tratar da execução de emendas parlamentares impositivas (individuais ou 

coletivas), não agiu dentro da competência suplementar permitida na seara da legislação concorrente, uma vez que dispôs 

em sentido contrário às normas gerais federais que efetivamente já existiam à época sobre o tema e que não contemplavam 

o instituto. 

Além disso, inexiste no ordenamento jurídico brasileiro a figura da constitucionalidade superveniente, de modo que não há 

se falar na consequente convalidação das normas. 

Não cabe à Constituição estadual instituir a figura das programações orçamentárias impositivas fora das hipóteses previstas 

no regramento nacional. 

A compreensão doutrinária e jurisprudencial anota que as normas da CF/1988 sobre processo legislativo em geral e processo 

legislativo das leis orçamentárias em especial são de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais, por força do 

princípio da simetria. 

No caso, apesar de a CF/1988 ter passado a prever expressamente sobre o tema, fixou limites diferentes dos adotados pelo 

Estado roraimense. 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; EDUCAÇÃO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO EFETIVO E 

EDUCAÇÃO PÚBLICA 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma estadual que, de maneira genérica e abrangente, permite a convocação 

temporária de profissionais da área da educação sem prévio vínculo com a Administração Pública para suprir vacância 

de cargo público efetivo. STF. Plenário. ADPF 915/MG, julgado em 20/05/2022. (Info 1055) 

[...] a medida viola a regra constitucional do concurso público, ao permitir a contratação de servidores para atividades 

absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, autorizando que sucessivas contratações temporárias 

perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública. 

Além disso, não basta que a lei autorize a contratação de pessoal por prazo limitado para conformar-se ao texto 

constitucional, uma vez que a excepcionalidade das situações emergenciais afasta a possibilidade de que elas, de 

transitórias, se transmudem em permanentes. 

Nesse contexto, o Tribunal já definiu ser necessário para a contratação temporária que:  
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a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;  

b) o prazo de contratação seja pré-determinado;  

c) a necessidade seja temporária; e  

d) o interesse público seja excepcional.  

Quanto à contratação destinada a suprir necessidade temporária que exsurge da vacância do cargo efetivo, ela há de 

durar apenas o tempo necessário para a realização do próximo concurso público. 

 

OBRIGAÇÕES IMPOSTAS AOS PLANOS DE SAÚDE E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO 

RESUMO: É formalmente INCONSTITUCIONAL lei estadual que estabelece obrigações referentes a serviço de 

assistência médico-hospitalar que interferem nas relações contratuais estabelecidas entre as operadoras de planos de 

saúde e seus usuários. STF. Plenário. ADI 7029/PB (Info 1053)  

Esses temas são relativos a direito civil e concernem à política de seguros, matérias conferidas constitucionalmente à 

competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, I e VII, da CF. 

 

PRAZO DE VALIDADE DE BILHETES DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 

ESTADUAL 

RESUMO: Compete aos estados-membros a definição do prazo de validade de bilhetes de transporte rodoviário 

intermunicipal de passageiros. STF. Plenário. ADI 4289/DF (Info 1050) 

Isso porque incumbe aos estados, como titulares da exploração do transporte rodoviário INTERMUNICIPAL, a definição 

da respectiva política tarifária, à luz dos elementos que possam influenciá-la, como o prazo de validade do bilhete, nos 

termos do art. 175 da CF. Por ser o estado-membro aquele que arca com os custos decorrentes de eventual prazo de 

validade mais elastecido, não cabe à União interferir no poder de autoadministração do ente estadual quanto às 

concessões e permissões dos contratos de transporte rodoviário de passageiros intermunicipal, sob pena de afronta ao 

pacto federativo. 

Além disso, a norma impugnada gera uma situação regulatória inconsistente na qual os passageiros de determinado 

estado podem ser submetidos a tratamento diverso conforme o serviço de transporte utilizado, em afronta ao princípio 

da isonomia.  

 

CONCESSÃO DE MEIA-ENTRADA EM ESTABELECIMENTOS DE LAZER E ENTRETENIMENTO PARA PROFESSORES DA REDE 

PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAIS DE ENSINO 

RESUMO: É constitucional lei estadual que concede aos professores das redes públicas estadual e municipais de ensino 

o benefício da meia-entrada nos estabelecimentos de lazer e entretenimento. STF. Plenário. ADI 3753/SP (Info 1050) 

A competência para legislar sobre direito econômico é concorrente entre a União, os estados-membros, o Distrito 

Federal e os municípios. Assim, como a legislação federal atualmente vigente que trata do benefício em comento (Lei 
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12.933/2013) não contempla a específica categoria profissional abrangida pela norma estadual impugnada, o ente 

federado pode utilizar-se legitimamente de sua competência normativa supletiva para tanto. 

Sob o aspecto material, também não há inconstitucionalidade, uma vez que a medida não viola, sob qualquer aspecto, 

o princípio da isonomia. O tratamento desigual criado pela lei (concessão da meia-entrada apenas à parcela da categoria) 

está plenamente justificado — constitui estratégia de política pública que se coaduna com a priorização absoluta da 

educação básica. Além disso, revela-se como salutar intervenção parcimoniosa do Estado na ordem econômica, que 

visa à realização de relevantes valores constitucionais, e como condição para a concretização da justiça social. 

 

SUBSTITUIÇÃO DE TRABALHADOR PRIVADO EM GREVE POR SERVIDOR PÚBLICO  

 Cara de prova 

RESUMO: Não há vício de iniciativa de lei na edição de norma de origem parlamentar que proíba a substituição de 

trabalhador privado em greve por servidor público. STF. Plenário. ADI 1164/DF (Info 1049) 

No caso, ainda que a lei distrital impugnada, de iniciativa parlamentar, esteja voltada ao funcionamento da Administração 

Pública, ela não se sobrepõe ao campo de discricionariedade política que a CF reservou, com exclusividade, ao 

governador, no que toca a dispor sobre a organização administrativa. 

Além disso, a norma revela-se harmônica com a CF, notadamente com os princípios do art. 37, caput, na medida em 

que permite a substituição nos estritos limites dos parâmetros federais aplicáveis.  

 

PESSOAS DESAPARECIDAS E DIVULGAÇÃO DE FOTOS EM NOTICIÁRIOS DE TV E EM JORNAIS 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL lei estadual que fixe a obrigatoriedade de divulgação diária de fotos de crianças 

desaparecidas em noticiários de TV e em jornais de estado-membro. STF. Plenário. ADI 5292/SC (Info 1048) 

Na hipótese, a lei estadual invade a competência legislativa da União para dispor privativamente sobre radiodifusão 

de sons e imagens, em afronta ao previsto no art. 22, IV, da CF. Além disso, cria obrigação à margem dos contratos de 

concessão dessas pessoas jurídicas com a União (poder concedente), em contrariedade ao art. 21, XII, da CF. 

A lei estadual incide também em inconstitucionalidade material. Em primeiro lugar, porque estabelece indevida 

interferência na liberdade de agentes econômicos privados ao obrigar a veiculação de conteúdo nos jornais sediados 

no estado-membro, violando o princípio da livre iniciativa. Em segundo, porque ofende a liberdade de informação 

jornalística dos veículos de comunicação social, os quais, por disposição expressa do art. 220 da CF não podem sofrer 

restrições pelo poder público. 

Nada obstante, há que se ressaltar que as leis nacionais que disciplinam a busca de pessoas desaparecidas, em especial 

crianças e adolescentes (Lei 12.127/2009), estabelecem instrumentos próprios de cooperação entre os entes 

federativos, facultada a importante contribuição de emissoras de rádio e televisão, mas sempre mediante convênio. 

Não há que se cogitar, como realizado pela lei estadual questionada, a imposição de divulgação de conteúdo por essas 

entidades em total desapego às regras de repartição de competência e de respeito à legislação nacional sobre a matéria. 
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CONCESSÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO A PROCURADORES ESTADUAIS POR LEI ESTADUAL  

 Cara de prova 

RESUMO: A concessão de porte de arma a procuradores estaduais, por lei estadual, é incompatível com a Constituição 

Federal. STF. Plenário. ADI 6985/AL (Info 1045) 

A CF atribuiu à União a competência material para autorizar e fiscalizar o armamento produzido e comercializado no 

País (CF, art. 21, VI). Também outorgou ao legislador federal a competência legislativa correspondente para ditar normas 

sobre material bélico (CF, art. 22, XXI).  

Além disso, a competência atribuída aos estados em matéria de segurança pública não pode se sobrepor ao interesse 

mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui 

exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o país, para a fabricação, comercialização, circulação e 

utilização de armas de fogo. Há, portanto, preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o 

eventual interesse do estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo. 

Assim, não existe espaço de conformação para que o legislador subnacional outorgue o porte de armas de fogo a 

categorias funcionais não contempladas pela legislação federal. 

 

LEI ESTADUAL: SAC E ATENDIMENTO TELEFÔNICO GRATUITO  

RESUMO: É válida lei estadual que obrigue empresas prestadoras de serviços de televisão por assinatura e 

estabelecimentos comerciais de vendas no varejo e no atacado — que já possuam Serviço de Atendimento ao 

Consumidor (SAC) —, a fornecerem atendimento telefônico gratuito a seus clientes. STF. Plenário. ADI 4118/RJ (Info 

1045) 

Sem que haja previsão normativa federal a desautorizar, o norte exegético do princípio federativo atrai solução que 

preserve a competência do ente federado menor à luz do art. 24 da CF. 

No que tange ao direito do consumidor, sob o viés do fortalecimento do “federalismo centrífugo”, não fere o modelo 

constitucional de repartição de competências legislação estadual supletiva do disposto na Lei 8.078/1990 (CDC), 

particularmente se orientada a ampliar a esfera protetiva do consumidor e limitados os seus efeitos ao espaço próprio 

do ente federado que a edita. 

Sob o enfoque dos atuais contornos da repartição constitucional de competências — particularmente delineados pela 

evolução do federalismo de cooperação —, o exercício da competência concorrente está chancelado pelos §§ 1º e 2º 

do art. 24 da CF, haja vista o nítido caráter de suplementação do arcabouço jurídico protetivo das relações de consumo 

que a obrigação de gratuidade no serviço de atendimento telefônico traduz.  

 

LEI ESTADUAL E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL lei estadual que vede a inscrição em cadastro de proteção ao crédito de usuário 

inadimplente dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. STF. Plenário. ADI 6668/MG (Info 1043) 
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Não compete aos estados legislar sobre normas gerais de proteção ao consumidor ou concessão de serviço público [CF, 

art. 175, p. único, II]. 

A competência para elaborar a lei de delegação do serviço público que tratará dos direitos dos usuários pertence ao 

ente federado dele titular. No entanto, essa lei cobrirá apenas os aspectos específicos da delegação, pois cabe à lei 

nacional fixar as normas gerais de concessão e permissão de serviços públicos (CF, art. 22, XXVII, e art. 175, caput). 

Ademais, as normas gerais sobre consumo, editadas pela União, não preveem qualquer restrição quanto aos tipos de 

débitos que possam ser inscritos nos bancos de dados e cadastros de consumidores [Código de Defesa do Consumidor 

(CDC), arts. 43 e 44]. Assim, não é razoável conceber que uma lei estadual possa estabelecer restrições quanto aos 

débitos que não podem ser inscritos em banco de dados ou cadastro de consumidores, criando situações não isonômicas 

em determinada região. O poder suplementar dos demais entes da federação apenas pormenorizam a questão, 

complementando-a, mas jamais alterando-a em sua essência ou mesmo estabelecendo regras incompatíveis com a 

norma. 

 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE E COMPETÊNCIA LEGISLATIVA  

 Cara de prova 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL lei estadual que legitime ocupações em solo urbano de área de preservação 

permanente (APP) fora das situações previstas em normas gerais editadas pela União. STF. Plenário. ADI 5675/MG (Info 

1042) 

Em matéria de competência legislativa concorrente, vale a regra da predominância do interesse, respeitando-se a 

legislação estadual sempre — e apenas — que ela promover um aumento no padrão normativo de proteção aos bens 

jurídicos tutelados.  

Nesse sentido, se a lei estadual amplia os casos de ocupação antrópica em áreas de preservação permanente previstos 

na norma federal vigente à época (no caso, a Lei 11.977/2009, revogada pela Lei 13.465/2017), ela, além de estar em 

descompasso com o conjunto normativo elaborado pela União, flexibiliza a proteção ao meio ambiente local, 

tornando-o mais propenso a sofrer danos. 

 

PODER LEGISLATIVO 
COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO STF E “MANDATOS CRUZADOS” 

 Cara de prova 

RESUMO: A competência penal originária do STF para processar e julgar parlamentares alcança os congressistas 

federais no exercício de mandato em casa parlamentar diversa daquela em que consumada a hipotética conduta 

delitiva, desde que não haja solução de continuidade. STF. Plenário. - Inq 4342 QO/PR (Info 1049) 
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Uma vez presentes as balizas estabelecidas no julgamento da AP 937 QO, o foro por prerrogativa de função alcança os 

casos denominados “MANDATOS CRUZADOS” de parlamentar federal, quando não houver interrupção ou término do 

mandato. 

Dessa forma, quando o investigado ou acusado não tiver sido novamente eleito para os cargos de deputado federal ou 

senador, a competência do STF deve ser declinada. 

 

PROCESSO LEGISLATIVO 
PROCESSO LEGISLATIVO: INICIATIVA DE LEIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

 Cara de prova 

Tese Fixada: “A atribuição de iniciativa privativa ao Governador do Estado para leis que disponham sobre a organização do 

Ministério Público estadual contraria o modelo delineado pela Constituição Federal nos arts. 61, § 1º, II, d, e 128, § 5º.” 

 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL a atribuição de iniciativa privativa a governador de estado para leis que disponham sobre a 

organização do Ministério Público estadual. STF. Plenário. ADI 400/ES, julgado em 20/06/2022. (Info 1059) 

Nos estados, os Ministérios Públicos poderão estabelecer regras sobre sua organização, atribuições de seus membros e seu 

estatuto por meio de lei complementar de iniciativa do respectivo Procurador-Geral de Justiça. 

Assim, na esfera estadual, coexistem dois regimes de organização:  

(i) a Lei Orgânica Nacional (Lei 8.625/1993); e  

(ii) a Lei Orgânica do estado-membro, que delimita as regras acima referidas e que, como visto, se dá através de lei 

complementar de iniciativa do Procurador-Geral de Justiça. 

 

PROCESSO LEGISLATIVO; VETO PRESIDENCIAL: EXTEMPORANEIDADE DO VETO PRESIDENCIAL 

 Cara de prova 

Tese Fixada: “O poder de veto previsto no art. 66, § 1º, da Constituição não pode ser exercido após o decurso do prazo 

constitucional de 15 (quinze) dias.” 

 

RESUMO: A prerrogativa do poder de veto presidencial somente pode ser exercida dentro do prazo expressamente previsto 

na Constituição, não se admitindo exercê-la após a sua expiração. STF. Plenário. ADPF 893/DF, julgado em 20/06/2022. (Info 

1059) 

No caso, apenas no dia imediatamente seguinte à expiração do prazo, a Presidência da República providenciou a publicação 

de edição extra do Diário Oficial da União para a divulgação de novo texto legal com a aposição adicional de veto a dispositivo 

que havia sido sancionado anteriormente. 

Esse tipo de procedimento não se coaduna com a Constituição Federal, de modo que, ultrapassado o período do art. 66, §1º, 

da CF/1988, o texto do projeto de lei é, necessariamente, sancionado (art. 66, §3º) e o poder de veto não pode mais ser 
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exercido. Portanto, a manutenção de veto extemporâneo na forma do art. 66, §4º, da CF/1988 não retira a sua 

inconstitucionalidade, pois o ato apreciado pelo Congresso Nacional sequer poderia ter sido praticado. Nessa hipótese, caso 

o Legislativo deseje encerrar a vigência de dispositivo legal por ele aprovado, deve retirá-lo da ordem jurídica por meio da sua 

revogação. 

 

QUÓRUM PARA APROVAÇÃO DE EMENDAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS -  

 Cara de prova 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma de Constituição estadual que preveja quórum diverso de 3/5 dos membros do 

Poder Legislativo para aprovação de emendas constitucionais. STF. Plenário. ADI 6453/RO (Info 1043) 

As regras e parâmetros do processo legislativo federal, como é o caso do processo de reforma constitucional, na forma 

disposta pela CF, é de reprodução obrigatória nas Constituições estaduais, em estrita observância ao princípio da 

simetria, ao qual a autonomia dos estados-membros se submete, a teor do que prevê os arts. 25 da CF e 11 do ADCT. 

Os precedentes da Corte são firmes no que diz respeito à limitação do poder constituinte derivado e denotam a natureza 

estruturante das normas regentes do processo legislativo federal, o que enseja a inconstitucionalidade das Constituições 

estaduais no ponto em que dissonantes quanto à formatação do processo de emenda à Constituição. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS 
DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO MUNICIPAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. MULTA. EXECUÇÃO. MUNICÍPIO. 

LEGITIMIDADE. RE 1.003.433/RJ. TEMA 642. ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO. 

 Cara de prova 

DESTAQUE: O MUNICÍPIO prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por 

Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. STJ. 2ª 

Turma. AgInt no AREsp 926189-MG (Info 725). 

Inicialmente, a Segunda Turma do STJ entendeu que o acórdão de origem estava em consonância com a jurisprudência 

desta Corte Superior, afirmando "(...)que as multas aplicadas pelos Tribunais de Contas estaduais deverão ser revertidas 

ao ente público ao qual a Corte está vinculada, mesmo se aplicadas contra gestor municipal. "  

Contudo, o STF julgou o Tema 642, no qual se fixou a seguinte tese:  

"O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de 

Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal." (RE 1.003.433)  

Na hipótese, impõe-se a adequação do julgado, para ajustar ao novo entendimento de caráter obrigatório. Assim, o 

Município prejudicado, e não o Estado, é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por 

Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 
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PODER JUDICIÁRIO 
PODER JUDICIÁRIO; CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E ANÁLISE PRÉVIA DE 

ANTEPROJETOS DE LEI DE CRIAÇÃO DE CARGOS, FUNÇÕES E UNIDADES JUDICIÁRIAS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA 

RESUMO: É constitucional a Resolução 184/2013 do CNJ no que determina aos tribunais de justiça estaduais o 

encaminhamento, para eventual elaboração de nota técnica, de cópia dos anteprojetos de lei de criação de cargos, funções 

comissionadas e unidades judiciárias. STF. Plenário. ADI 5119/DF, julgado em 20/06/2022. (Info 1059) 

A referida Resolução foi editada em consideração à Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias quanto à geração de novas despesas públicas, visando à execução orçamentária de forma responsável 

e equilibrada, nos termos do art. 167 da CF/1988. Insere-se, portanto, na perspectiva de uma gestão do Poder Judiciário com 

responsabilidade, planejamento, avaliação, controle, limite e transparência, a fim de fomentar o uso racional dos recursos 

públicos mediante análise prévia de anteprojetos de lei. 

Nesse contexto, inexiste qualquer tratamento normativo anti-isonômico, pois a adoção da nota técnica, no que couber, 

quanto aos estados-membros e respectivos tribunais de justiça prestigia (i) o cumprimento da missão constitucional do CNJ 

para realizar o controle financeiro em relação a toda a magistratura nacional, bem como (ii) o respeito ao federalismo, à 

autonomia dos entes federativos quanto à programação financeiro-orçamentária (CF/1988, art. 24, I), e ao autogoverno dos 

tribunais de justiça quanto à gestão de recursos humanos (CF/1988, art. 96, I). 

 

PODER JUDICIÁRIO; MAGISTRATURA 

 Cara de prova 

Tese fixada: “É INCONSTITUCIONAL norma estadual de acordo com a qual compete a órgão colegiado do tribunal autorizar 

o prosseguimento de investigações contra magistrados, por criar prerrogativa não prevista na Lei Orgânica da Magistratura 

Nacional e não extensível a outras autoridades com foro por prerrogativa de função.” 

 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma estadual que impõe a necessidade de prévia autorização do órgão colegiado do 

tribunal competente para prosseguir com investigações que objetivam apurar suposta prática de crime cometido por 

magistrado. STF. Plenário. ADI 5331/MG, julgado em 03/06/2022. (Info 1057) 

Atualmente, a disciplina das matérias institucionais da magistratura nacional decorre da Lei complementar 35/1979 (Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN), segundo a qual não há qualquer previsão dessa condicionante para a 

continuidade das investigações. Também não há se falar, na hipótese, em aplicação da ratio decidendi da ADI 7083. 

Nesse contexto, a norma estadual impugnada, ao dispor de modo distinto à lei federal, promove indevida inovação, 

afrontando o art. 93 da CF/1988. Ademais, ofende o princípio da isonomia, pois cria garantia mais extensa aos juízes estaduais 

mineiros do que a prevista aos demais membros da magistratura nacional e demais autoridades com foro por prerrogativa de 

função. 
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MAGISTRADO EM GOZO DE LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO NO EXTERIOR.  

DESTAQUE: O magistrado em gozo de licença para capacitação no exterior não faz jus ao pagamento das vantagens de 

Retribuição por Direção de Fórum e Gratificação pelo Exercício Cumulado de Jurisdição ou Acumulação de Acervo 

Processual. STJ. 1ª Turma. RMS 67.416-SE (Info 731) 

[...] as vantagens denominadas "Retribuição por Direção de Fórum" e "Gratificação pelo Exercício Cumulado de Jurisdição 

ou Acumulação de Acervo Processual" possuem caráter eventual e temporário, vinculando-se o seu pagamento ao 

efetivo exercício das atividades a elas relacionadas. 

[...] conclui-se que a ausência desses requisitos legais autoriza a que Administração, de imediato, faça cessar seu 

pagamento, sem a necessidade da prévia abertura de processo administrativo. 

Por sua vez, também não há falar em ofensa ao princípio da legalidade, pois a cessação do pagamento da gratificação 

em tela não decorreu de eventual limitação imposta por portaria regulamentadora, mas do fato de que os pressupostos 

legais para seu pagamento não mais estavam presentes no caso concreto. [...] 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA; MINISTÉRIO PÚBLICO: INAMOVIBILIDADE DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DA UNIÃO 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma que prevê a designação bienal para o exercício de funções institucionais 

inerentes às respectivas carreiras dos membros do Ministério Público da União (MPU). STF. Plenário. ADI 5052/DF, 

julgado em 20/05/2022. (Info 1055) 

Dentro da estrutura organizacional do MPU, as unidades de lotação dos integrantes de suas carreiras correspondem aos 

denominados ofícios, que representam os locais em que exercidas suas atribuições institucionais. Após lotados em 

determinado ofício, eles gozam da garantia constitucional da inamovibilidade. 

Nesse contexto, o deslocamento para outro ofício, sem retorno ao de origem, por meio de designações e redesignações 

bienais, conduz ao grave risco de movimentações casuísticas. Isso porque deixa margem para lotação definitiva em 

ofício diverso ao que o membro atua, independentemente do concurso de sua vontade, destoando daquelas de caráter 

meramente eventual, em manifesta afronta à garantia da inamovibilidade. 

 

COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO SIGILO DE DADOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA. 

 Cara de prova 

DESTAQUE: Não há ilicitude das provas por violação ao sigilo de dados bancários, em razão do compartilhamento de 

dados de movimentações financeiras da própria instituição bancária ao Ministério Público. STJ. Sexta Turma. RHC 

147.307-PE (Info 731) 
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[...] por não se tratar de informações bancárias sigilosas relativas à pessoa do investigado, senão de movimentações 

financeiras da própria instituição, sem falar que, após o recebimento da notícia-crime, o Ministério Público requereu ao 

juízo de primeiro grau a quebra do sigilo bancário e o compartilhamento [...] havendo, portanto, autorização judicial. 

Conforme destacou o Ministério Público Federal em seu parecer, "as alegadas informações sigilosas não são os dados 

bancários do investigado, e sim, conforme destacou o magistrado de origem em sua decisão e nas informações prestadas, 

as informações e registros relacionados à sua atividade laboral como funcionário do Banco", "verificou, outrossim, que 

os recursos liberados terminaram tendo destinação estranha à sua finalidade. E tudo isso mediante análise de rotinas 

próprias da instituição financeira, com mecanismos de controle como a verificação das operações realizadas pelo 

servidor com sua senha, e dos e-mails institucionais, os quais não estão resguardados pela proteção da intimidade, 

pois o e-mail funcional é fornecido como ferramenta de trabalho e serve ao empregador para acompanhar índices 

importantes do funcionário, como metas de produtividade, tempo de trabalho e conteúdo acessado". 

 

DADOS FISCAIS. REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. 

 Cara de prova 

DESTAQUE: É ILEGAL a requisição, sem autorização judicial, de dados fiscais pelo Ministério Público. STJ. Terceira Seção. 

RHC 82.233-MG (Info 724) 

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.055.941/SP, em sede de repercussão geral: é constitucional o 

compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da 

Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins 

criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos 

formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (Tema 990). 

Da leitura desatenta da ementa do julgado, poder-se-ia chegar à conclusão de que o entendimento consolidado 

autorizaria a requisição direta de dados pelo Ministério Público à Receita Federal, para fins criminais. No entanto, a 

análise acurada (com atenção) do acórdão demonstra que tal conclusão não foi compreendida no julgado, que trata da 

Representação Fiscal para fins penais, instituto legal que autoriza o compartilhamento, de ofício, pela Receita Federal, 

de dados relacionados a supostos ilícitos tributários ou previdenciários após devido procedimento administrativo fiscal. 

Assim, a requisição ou o requerimento, de forma direta, pelo órgão da acusação à Receita Federal, com o fim de coletar 

indícios para subsidiar investigação ou instrução criminal, além de não ter sido satisfatoriamente enfrentada no 

julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, não se encontra abarcada pela tese firmada no âmbito da 

repercussão geral em questão. Ainda, as poucas referências que o acórdão faz ao acesso direto pelo Ministério Público 

aos dados, sem intervenção judicial, é no sentido de sua ilegalidade. 

Em um estado de direito não é possível se admitir que órgãos de investigação, em procedimentos informais e não 

urgentes, solicitem informações detalhadas sobre indivíduos ou empresas, informações essas constitucionalmente 

protegidas, salvo autorização judicial. 
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Uma coisa é órgão de fiscalização financeira, dentro de suas atribuições, identificar indícios de crime e comunicar suas 

suspeitas aos órgãos de investigação para que, dentro da legalidade e de suas atribuições, investiguem a procedência de 

tais suspeitas. Outra, é o órgão de investigação, a polícia ou o Ministério Público, sem qualquer tipo de controle, alegando 

a possibilidade de ocorrência de algum crime, solicitar ao COAF ou à Receita Federal informações financeiras sigilosas 

detalhadas sobre determinada pessoa, física ou jurídica, sem a prévia autorização judicial. 

 

DEFENSORIA PÚBLICA 
OUVIDORIA-GERAL DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS  

RESUMO: É constitucional a norma FEDERAL que criou a Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública nos estados-membros 

e estabeleceu suas competências. STF. Plenário. ADI 4608/DF (Info 1054) 

Ao editar a Lei Complementar federal 80/1994, a União atuou conforme sua competência legislativa, pois se limitou a 

instituir diretrizes gerais sobre a organização e a estrutura da Ouvidoria-Geral das Defensorias Públicas estaduais, sem 

prever qualquer singularidade regional ou especificidade local. 

Ademais, inexiste inconstitucionalidade na decisão estatal de instituir um órgão composto por agentes que satisfaçam 

determinados requisitos de capacidade técnica e institucional, com respeito aos princípios da razoabilidade e da 

obrigatoriedade de concurso público. No caso, as atribuições que a lei conferiu aos seus membros estão em consonância 

com as que a Constituição previu para a criação de cargos em comissão. 

 

RECRIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA JUSTIÇA MILITAR  

RESUMO: É Inconstitucional norma estadual que restabeleça, no âmbito do Poder Judiciário local, cargos de Advogado 

da Justiça Militar vocacionados a patrocinar a defesa gratuita de praças da Polícia Militar. STF. Plenário. - ADI 3152/CE 

(Info 1052) 

Esse modelo não se coaduna com aquele implementado pela ordem constitucional inaugurada em 1988, o qual dispõe 

que a função de defesa dos necessitados, quando desempenhada pelo Estado, é própria à Defensoria Pública (CF, art. 

134; LC 80/1994). 

 

CONSTITUCIONALIDADE DO PODER DE REQUISIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 Cara de prova 

RESUMO: A Defensoria Pública detém a prerrogativa de REQUISITAR, de quaisquer autoridades públicas e de seus 

agentes, certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e 

demais providências necessárias à sua atuação. STF. Plenário. ADI 6852/DF, ADI 6862/PR, ADI 6865/PB, ADI 6867/ES, ADI 

6870/DF, ADI 6871/CE, ADI 6872/AP, ADI 6873/AM, ADI 6875/RN (Info 1045) 



MENTORIA DE JURIS. TURMA 01 
___________________________________________________ 

26 
Site: www.mentoriadeleiseca.com.br 

 @mentoriadeleiseca 

 
 

Delineado o papel atribuído à Defensoria Pública pela CF, resta evidente não se tratar de categoria equiparada à 

Advocacia, seja ela pública ou privada, estando, na realidade, mais próxima ao desenho institucional atribuído ao próprio 

Ministério Público. 

Ao conceder tal prerrogativa aos membros da Defensoria Pública, o legislador buscou propiciar condições materiais para 

o exercício de suas atribuições, não havendo que se falar em qualquer espécie de violação ao texto constitucional, mas, 

ao contrário, em sua densificação. Nesse sentido, a retirada da prerrogativa de requisição implicaria, na prática, a criação 

de obstáculo à atuação da Defensoria Pública, a comprometer sua função primordial, bem como a autonomia que lhe 

foi garantida.  

 

SEGURANÇA PÚBLICA 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA; SEGURANÇA PÚBLICA; FORÇAS ARMADAS: EXTINÇÃO DA PENA DE PRISÃO DISCIPLINAR 

DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES 

 Cara de prova 

RESUMO: É INCONSTITUCIONAL lei federal, de iniciativa parlamentar, que veda medida privativa e restritiva de liberdade 

a policiais e bombeiros militares dos estados, dos territórios e do Distrito Federal. STF. Plenário. ADI 6595/DF, julgado em 

20/05/2022. (Info 1055) 

Na linha da jurisprudência do STF, compete ao chefe do Poder Executivo local a iniciativa de lei que disponha sobre o 

regime jurídico de servidores militares estaduais e distritais, por força do princípio da simetria. 

No caso, a norma impugnada resultou da aprovação do Projeto de Lei 7.645/2014, de autoria parlamentar. Dessa forma, 

ainda que se entendesse que ela dispõe sobre normas gerais, de competência da União, há um incontornável vício de 

inconstitucionalidade formal. 

A lei combatida também padece de inconstitucionalidade material. Não obstante as polícias militares e os corpos de 

bombeiros militares dos entes federados subordinem-se aos governadores, constituem forças auxiliares e reserva do 

Exército, sendo responsáveis, em conjunto com as polícias de natureza civil, e portando armas letais, pela preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Nesse contexto, os servidores militares estaduais e distritais submetem-se a um regime jurídico diferenciado, motivo pelo 

qual a própria Constituição, expressamente, autoriza a prisão por determinação de seus superiores hierárquicos no caso de 

transgressão das regras e não lhes assegura sequer o habeas corpus em relação às punições disciplinares. 

 

POLÍCIA CIVIL E INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL  

 Cara de prova 
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RESUMO: É INCONSTITUCIONAL norma estadual que assegure a independência funcional a DELEGADOS DE POLÍCIA, 

bem como que atribua à polícia civil o caráter de função essencial ao exercício da jurisdição e à defesa da ordem 

jurídica. STF.Plenário. ADI 5522/SP (Info 1044) 

A polícia civil está, necessariamente, subordinada ao chefe do Poder Executivo estadual, logo, não é possível atribuir-

lhe independência funcional, sob pena de ofensa ao art. 129, I, VI e VIII, bem como ao art. 144, § 6º, da CF. 

As normas, ainda que originárias do poder constituinte decorrente, que venham a atribuir autonomia funcional, 

administrativa ou financeira a outros órgãos ou instituições não constantes da CF, padecem de vício de 

inconstitucionalidade MATERIAL, por violação ao princípio da separação dos Poderes. 

 

OUTROS TEMAS 
EDUCAÇÃO BÁSICA: SALÁRIO-EDUCAÇÃO: CRITÉRIO PARA A DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO 

Tese Fixada: “À luz da EC 53/2006, é INCOMPATÍVEL com a ordem constitucional vigente a adoção, para fins de repartição 

das quotas estaduais e municipais referentes ao salário-educação, do critério legal de unidade federada em que realizada a 

arrecadação desse tributo, devendo-se observar unicamente o parâmetro quantitativo de alunos matriculados no sistema 

de educação básica.” 

 

RESUMO: A partir da EC 53/2006, que incluiu o § 6º ao art. 212 da CF/1988, as cotas do salário-educação destinadas aos 

estados e municípios têm o número de alunos matriculados nas redes públicas de ensino como único critério de distribuição 

da arrecadação. STF. Plenário. ADPF 188/DF, julgado em 15/06/2022. (Info 1059) 

A regra prevista no § 1º do art. 15 da Lei 9.424/1996, com a redação dada pela Lei 10.832/2003, se tornou incompatível com 

a CF/1988 após o advento da referida emenda. Isso porque a literalidade do texto constitucional evidencia exatamente que as 

cotas destinadas aos estados e municípios (2/3 do montante arrecadado) devem ser distribuídas nacionalmente de acordo 

com o número de alunos matriculados nas redes de ensino, já que não há qualquer referência à lei e tampouco à 

proporcionalidade quanto ao valor arrecadado em cada estado. 

Nesse contexto, critério de distribuição com base na proporcionalidade do local de arrecadação não atende ao objetivo da 

República de reduzir as desigualdades regionais, pois contribui para aumentar a discrepância entre os valores dispensados 

com o financiamento de cada aluno no Brasil. Por outro lado, a repartição igualitária da arrecadação da contribuição social em 

referência é uma forma de concretização do princípio federativo, com ênfase na cooperação fiscal entre os diversos centros 

de governo para a progressiva realização da igualdade das condições sociais de vida em todo o território nacional. 

 

ENERGIA ELÉTRICA E REGULAMENTAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA COM POSTERIOR CONVERSÃO EM LEI  

RESUMO: A Medida Provisória 144/2003, convertida na Lei 10.848/2004, que dispõe sobre a comercialização de energia 

elétrica, não viola o art. 246 da Constituição Federal. STF. Plenário. ADI 3090/DF E ADI 3100/DF (Info 1051) 

Em primeiro lugar, porque a EC 6/1995 não promoveu alteração substancial na disciplina constitucional do setor 

elétrico, mas, em razão da revogação do art. 171 da CF, restringiu-se a substituir a expressão “empresa brasileira de 
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capital nacional” pela expressão “empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no 

país”, incluída no § 1º do art. 176 da CF pela EC 6/1995.  

Com efeito, o setor elétrico já estava, antes dessa alteração, aberto ao capital privado. Houve apenas ampliação colateral 

em relação às empresas que poderiam ser destinatárias de autorização ou concessão para explorar o serviço.  

Além disso, a MP não se destinou a dar eficácia às modificações introduzidas pela EC 6/1995, mas a regulamentar o art. 

175 da CF, que dispõe sobre o regime de prestação de serviços públicos no setor elétrico.  

 

FUNDEF/FUNDEB: PRECATÓRIO E PAGAMENTO DE PESSOAL 

RESUMO: O caráter extraordinário dos valores de complementação do FUNDEB pagos pela União aos estados e aos 

municípios, por força de condenação judicial, justifica o afastamento da subvinculação prevista nos arts. 60, XII, do ADCT 

e 22 da Lei 11.949/2007. STF. Plenário. ADPF 528/DF (Info 1047)  

Isso porque a observância à regra da subvinculação implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos 

professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o 

orçamento público municipal nos períodos subsequentes — sem que houvesse receita subsequente proveniente de 

novos precatórios inexistentes —, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto 

constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 

RESUMO: É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos destinados ao FUNDEB, 

o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação. STF. Plenário. ADPF 528/DF 

(Info 1047) 

O comando constitucional é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados 

exclusivamente à educação básica pública. Dessa forma, a utilização de tais verbas para pagamento de honorários 

advocatícios contratuais caracterizaria violação direta ao texto constitucional. Por outro lado, é admissível o pagamento 

de honorários advocatícios contratuais com verbas provenientes dos juros moratórios incidentes sobre o valor do 

precatório devido pela União. 

 

PROTEÇÃO TERRITORIAL EM TERRAS INDÍGENAS NÃO HOMOLOGADAS 

RESUMO: É necessário que a União e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) executem e implementem atividade de 

proteção territorial nas terras indígenas, independentemente de sua homologação. STF. ADPF 709 MC-segunda-Ref/DF 

(Info 1045) 

Nos termos do art. 231 da CF, a União tem o dever (e não a escolha) de demarcar as terras indígenas. No caso, a não 

homologação das demarcações dessas terras deriva de inércia deliberada do Poder Público, em afronta ao direito 

originário dos índios.  

Ademais, ao afastar a proteção territorial em terras não homologadas, a FUNAI sinaliza a invasores que a União se 

absterá de combater atuações irregulares em tais áreas, o que pode constituir um convite à invasão de terras que são 

sabidamente cobiçadas por grileiros e madeireiros, bem como à prática de ilícitos de toda ordem. Além disso, a 
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suspensão da proteção territorial abre caminho para que terceiros passem a ali transitar, o que põe em risco a saúde 

dessas comunidades, expondo-as a eventual contágio por COVID-19 e outras enfermidades. 

 

AQUISIÇÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. 

DESTAQUE: O Poder Judiciário pode determinar, ante injustificável inércia estatal, que o Poder Executivo adote 

medidas necessárias à concretização de direitos constitucionais dos indígenas. STJ. 1ª Turma. REsp 1.623.873-SE (Info 

734) 

[...] Segundo a legislação de regência, as reservas indígenas poderão ser instituídas em propriedade da União, bem como 

ser adquiridas mediante compra, doação de terceiros ou desapropriação, na eventualidade de não se verificar a 

tradicionalidade da ocupação indígena ou se constatar a insuficiência de terra demarcada, sendo possível, ainda, a 

intervenção do ente federal em terra indígena para a resolução de casos excepcionais, como os de conflito interno 

irreversível entre grupos tribais, conforme disciplina o art. 20, § 1º, "a", da Lei n. 6.001/1973. 

Não procede o argumento de ingerência indevida do Poder Judiciário nas diretrizes de políticas públicas, notadamente 

quando se cuida de reconhecer a omissão estatal na adoção de providências específicas (arts. 26 e 27 da Lei n. 

6.001/1973) para a concretização de direitos constitucionais dos indígenas (art. 231 da CF/1988). 

Com efeito, segundo a jurisprudência do STJ, quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal e não houver 

comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira do ente público, o Poder Judiciário pode determinar que 

o Poder Executivo adote medidas necessárias ao cumprimento dos direitos e garantias fundamentais, nos termos 

previstos no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. [...] 

 

 


