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JURISPRUDÊNCIA DO STF PARA MAGISTRATURA ESTADUAL 

Olá pessoal!  

Futuros Magistrad@s dos Tribunais de Justiça do Brasil! 

Aqui quem fala é Jean Vilbert, Professor do Estratégia Carreira Jurídica nas disciplinas de Direito 
Constitucional e Humanística, além de trabalhar jurisprudência: os informativos do STF são transmitidos AO 
VIVO pelo YouTube todas as quartas-feiras (9h30) — você pode acompanhar, criticar, perguntar... 

Mas, claro, hoje nosso tópico é revisão e compreensão da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Separei em dois blocos: (1) revisão (com algumas decisões mais antigas, mas relevantes); (2) o glacê do bolo, 
junto com a cereja: juris de 2019 e 2020. Simbora! 
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RECLAMAÇÃO e ÂMBITO DE 
APLICABILIDADE 

O STF tem flexibilizado a admissão de reclamação em matéria de 
liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse 
direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. No julgamento 
da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações 
jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de 
intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. A 
liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no 
Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o 
exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. A retirada de 
matéria de circulação configura censura em qualquer hipótese, o 
que se admite apenas em situações extremas. Assim, em regra, a 
colisão da liberdade de expressão com os direitos da personalidade 
deve ser resolvida pela retificação, pelo direito de resposta ou pela 
reparação civil. Diante disso, se uma decisão judicial determina que 
se retire do site de uma revista determinada matéria jornalística, 
esta decisão viola a orientação do STF, cabendo reclamação. STF. 1ª 
Turma. Rcl 22328/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 
6/3/2018 (Info 893). 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO e 
DISCURSO DO ÓDIO 

A incitação ao ódio público contra quaisquer denominações 
religiosas e seus seguidores não está protegida pela cláusula 
constitucional que assegura a liberdade de expressão. Assim, é 
possível, a depender do caso concreto, que um líder religioso seja 
condenado pelo crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89) 
por ter proferido discursos de ódio público contra outras 
denominações religiosas e seus seguidores. STF. 2ª Turma. RHC 
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146303/RJ, rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, 
julgado em 6/3/2018 (Info 893). 

ESTABILIDADE GESTANTE 

A incidência da estabilidade prevista no art. 10, II, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) somente exige a 
anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Art. 10. (...) II 
- fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...) da 
empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto. O único requisito exigido é de natureza 
biológica. Exige-se apenas a comprovação de que a gravidez tenha 
ocorrido antes da dispensa arbitrária, não sendo necessários 
quaisquer outros requisitos, como o prévio conhecimento do 
empregador ou da própria gestante. Assim, é possível assegurar a 
estabilidade à gestante mesmo que no momento em que ela tenha 
sido demitida pelo empregador ele não soubesse de sua gravidez. 
STF. Plenário. RE 629053/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. 
Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10/10/2018 (repercussão 
geral) (Info 919). 

MEDICAMENTOS NÃO 
PADRONIZADOS 

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos 
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes 
requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico 
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste 
o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da 
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade 
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) 
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os 
usos autorizados pela agência. STJ. 1ª Seção. EDcl no REsp 
1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 
(recurso repetitivo) (Info 633). 

LEGITIMIDADE MP 
REQUERER MEDICAMENTOS 

O Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil 
pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa 
doença. STF. Plenário. RE 605533/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, 
julgado em 15/8/2018 (repercussão geral) (Info 911). 

ENSINO DOMICILIAR – FALTA 
DE LEI 

Não é possível, atualmente, o ensino domiciliar (homeschooling) 
como meio lícito de cumprimento, pela família, do dever de prover 
educação. Não há, na CF/88, uma vedação absoluta ao ensino 
domiciliar. A CF/88, apesar de não o prever expressamente, não 
proíbe o ensino domiciliar. No entanto, o ensino domiciliar não pode 
ser atualmente exercido porque não há legislação que regulamente 
os preceitos e as regras aplicáveis a essa modalidade de ensino. 
Assim, o ensino domiciliar somente pode ser implementado no 
Brasil após uma regulamentação por meio de lei na qual sejam 
previstos mecanismos de avaliação e fiscalização, devendo essa lei 
respeitar os mandamentos constitucionais que tratam sobre 
educação. STF. Plenário. RE 888815/RS, rel. orig. Min. Roberto 
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Barroso, red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 
12/9/2018 (repercussão geral) (Info 915). 

ADI CONTRA DECRETO 
ESTADUAL 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é meio processual 
inadequado para o controle de decreto regulamentar de lei 
estadual. Seria possível a propositura de ADI se fosse um decreto 
autônomo. Mas sendo um decreto que apenas regulamenta a lei, 
não é hipótese de cabimento de ADI. STF. Plenário. ADI 4409/SP, 
Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 6/6/2018 (Info 905). 

AJUIZAMENTO DE ADI – 
PROCURAÇÃO COM 
PODERES ESPECIAIS 

O advogado que assina a petição inicial da ação direta de 
inconstitucionalidade precisa de procuração com poderes 
específicos. A procuração deve mencionar a lei ou ato normativo 
que será impugnado na ação. Repetindo: não basta que a 
procuração autorize o ajuizamento de ADI, devendo indicar, de 
forma específica, o ato contra o qual se insurge. Caso esse requisito 
não seja cumprido, a ADI não será conhecida. Vale ressaltar, 
contudo, que essa exigência constitui vício sanável e que é possível 
a sua regularização antes que seja reconhecida a carência da ação. 
STF. Plenário. ADI 4409/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado 
em 6/6/2018 (Info 905). 

CONHECIMENTO DE ADI E 
ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO 

A alteração do parâmetro constitucional, quando o processo ainda 
está em curso, não prejudica o conhecimento da ADI. Isso para 
evitar situações em que uma lei que nasceu claramente 
inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos. STF. 
Plenário. ADI 145/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 
(Info 907). 

LEGITIMIDADE ESTADO 
RECORRER DECISÃO EM 
CONTROLE CONCENTRADO 
DE CONSTITUCIONALIDADE 

O Estado-membro não possui legitimidade para recorrer contra 
decisões proferidas em sede de controle concentrado de 
constitucionalidade, ainda que a ADI tenha sido ajuizada pelo 
respectivo Governador. A legitimidade para recorrer, nestes casos, 
é do próprio Governador (previsto como legitimado pelo art. 103 da 
CF/88). Os Estados-membros não se incluem no rol dos legitimados 
a agir como sujeitos processuais em sede de controle concentrado 
de constitucionalidade. STF. Plenário. ADI 4420 ED-AgR, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 05/04/2018 

PRAZO PARA RECORRER EM 
CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE 

Não se conta em dobro o prazo recursal para a Fazenda Pública em 
processo objetivo, mesmo que seja para interposição de recurso 
extraordinário em processo de fiscalização normativa abstrata. Não 
há, nos processos de fiscalização normativa abstrata, a prerrogativa 
processual dos prazos em dobro. Não se aplica ao processo objetivo 
de controle abstrato de constitucionalidade a norma que concede 
prazo em dobro à Fazenda Pública. Assim, por exemplo, a Fazenda 
Pública não possui prazo recursal em dobro no processo de controle 
concentrado de constitucionalidade, mesmo que seja para a 
interposição de recurso extraordinário. STF. Plenário. ADI 5814 MC-
AgR-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 830727 AgR/SC, Rel. 
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para acórdão Min. Cármen Lúcia, julgados em 06/02/2019 (Info 
929). 

ACORDO EM PROCESSO 
OBJETIVO (ADPF) 

É possível a celebração de acordo num processo de índole objetiva, 
como a ADPF, desde que fique demonstrado que há no feito um 
conflito intersubjetivo subjacente (implícito), que comporta solução 
por meio de autocomposição. Na homologação deste acordo, o STF 
não irá chancelar ou legitimar nenhuma das teses jurídicas 
defendidas pelas partes no processo, limitando-se a homologar as 
disposições patrimoniais que forem acordadas e que estiverem 
dentro do âmbito da disponibilidade das partes. A homologação 
estará apenas resolvendo um incidente processual, com vistas a 
conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. STF. Plenário. 
ADPF 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 
1º/3/2018 (Info 892). 

RECORRIBILIDADE – 
INGRESSO AMICUS CURIAE 

É irrecorrível a decisão denegatória de ingresso no feito como 
amicus curiae. Assim, tanto a decisão do Relator que ADMITE como 
a que INADMITE o ingresso do amicus curiae é irrecorrível. STF. 
Plenário. RE 602584 AgR/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o 
ac. Min. Luiz Fux, julgado em 17/10/2018 (repercussão geral) (Info 
920). 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 
DE OFÍCIO 

Ao julgar uma ADI, ADC ou ADPF, acaso o STF declare a lei ou ato 
normativo inconstitucional, poderá, de ofício, fazer a modulação 
dos efeitos dessa decisão. Exemplo: no julgamento de uma ADI, o 
STF decidiu que determinado artigo de lei era inconstitucional. Um 
dos legitimados do art. 103 da CF/88 opôs embargos de declaração 
pretendendo a modulação dos efeitos. Ocorre que o STF considerou 
que esses embargos intempestivos. Mesmo assim, realizou a 
modulação dos efeitos da decisão (de ofício). STF. Plenário. ADI 
5617 ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 2/10/2018 (Info 
918). 

INICIATIVA POPULAR DE 
EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL 

A iniciativa popular de emenda à Constituição Estadual é compatível 
com a Constituição Federal, encontrando fundamento no art. 1º, 
parágrafo único, no art. 14, II e III e no art. 49, VI, da CF/88. Embora 
a Constituição Federal não autorize proposta de iniciativa popular 
para emendas ao próprio texto, mas apenas para normas 
infraconstitucionais, não há impedimento para que as Constituições 
Estaduais prevejam a possibilidade, ampliando a competência 
constante da Carta Federal. STF. Plenário. ADI 825/AP, Rel. Min. 
Alexandre de Moraes, julgado em 25/10/2018 (Info 921). 

LEI ESTADUAL – 
IDENTIFICAÇÃO DO 
PROFISSIONAL 
ATENDIMENTO DOMICILIAR 

É constitucional lei estadual que obriga as empresas prestadoras de 
serviços no Estado (empresas de telefonia, de TV por assinatura, de 
energia elétrica etc.) a informarem previamente a seus clientes os 
dados do empregado que realizará o serviço na residência do 
consumidor. Ex: lei do RJ prevê que as empresas prestadoras de 
serviços, quando acionadas para realizar qualquer reparo na 
residência do consumidor, ficam obrigadas a enviar uma mensagem 
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de celular, pelo menos 1h antes do horário agendado, informando 
o nome e a identidade do funcionário que irá ao local. STF. Plenário. 
STF. Plenário. ADI 5745/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ 
o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 07/02/2019 (Info 929). 

COMPETÊNCIA COMUM 
PARA NOMEAR 
LOGRADOUROS PÚBLICOS 

A Lei Orgânica do Município de Sorocaba/SP previu que cabe à 
Câmara Municipal legislar sobre “denominação de próprios, vias e 
logradouros públicos” (art. 33, XII). O STF afirmou que se deve 
realizar uma interpretação conforme a Constituição Federal para o 
fim de reconhecer que existe, no caso, uma coabitação normativa 
entre os Poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) para 
o exercício da competência destinada à denominação de próprios, 
vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito 
de suas atribuições. Assim, tanto o chefe do Poder Executivo 
(mediante decreto) como também a Câmara Municipal (por meio de 
lei) podem estabelecer os nomes das vias e logradouros públicos. 
STF. Plenário. RE 1151237/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
julgado em 3/10/2019 (Info 954). 

PARLAMENTAR E ACESSO A 
INFORMAÇÃO 

O parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente 
seu direito fundamental de acesso a informações de interesse 
pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal e das normas de regência desse direito. STF. 
Plenário. RE 865401/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 
25/4/2018 (repercussão geral) (Info 899) 

MP – REEDIÇÃO NA MESMA 
SESSÃO LEGISLATIVA 

É inconstitucional medida provisória ou lei decorrente de conversão 
de medida provisória cujo conteúdo normativo caracterize a 
reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória 
anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo ou que 
ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional dentro do 
prazo estabelecido pela Constituição Federal. STF. Plenário. ADI 
5717/DF, ADI 5709/DF, ADI 5716/DF e ADI 5727/DF, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgados em 27/3/2019 (Info 935). 

INICIATIVA COMPETÊNCIAS 
DO PGE 

É inconstitucional emenda à Constituição Estadual, de iniciativa 
parlamentar, que trate sobre as competências da Procuradoria 
Geral do Estado. Isso porque esta matéria é de iniciativa reservada 
ao chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, da CF/88). É do 
Governador do Estado a iniciativa de lei ou emenda constitucional 
que discipline a organização e as atribuições dos órgãos e entidades 
da Administração Pública estadual. STF. Plenário. ADI 5262 MC/RR, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 27 e 28/3/2019 (Info 935) 

PROCURADORIAS 
AUTÁRQUICAS 

A Constituição do Estado do Ceará previa que o Governador deveria 
encaminhar à ALE projetos de lei dispondo sobre a organização e o 
funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado e das 
procuradorias autárquicas. O STF decidiu que essa regra é 
inconstitucional. Isso porque a CF/88 determina que a 
representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, incluídas 
suas autarquias e fundações, deve ser feita pela PGE, nos termos do 
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art. 132 da CF/88. O art. 132 da CF/88 consagra o chamado 
“princípio” da unicidade da representação judicial e da consultoria 
jurídica dos Estados e do Distrito Federal e, dessa forma, estabelece 
competência funcional exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado. 
A exceção prevista no art. 69 do ADCT da CF deixou evidente que, a 
partir da Constituição de 1988, não se permite mais a criação de 
órgãos jurídicos distintos da Procuradoria-Geral do Estado, admite-
se apenas a manutenção daquelas consultorias jurídicas já 
existentes quando da promulgação da Carta. Trata-se de exceção 
direcionada a situações concretas e do passado e, por essa razão, 
deve ser interpretada restritivamente, inclusive com atenção à 
diferenciação entre os termos “consultoria jurídica” e “procuradoria 
jurídica”, uma vez que esta última pode englobar as atividades de 
consultoria e representação judicial. STF. Plenário. ADI 145/CE, Rel. 
Min. Dias Toffoli, julgado em 20/6/2018 (Info 907). 

COMPETÊNCIAS DA PGE 

É inconstitucional lei estadual que confira à Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) competência para controlar os serviços jurídicos e para 
fazer a representação judicial de empresas públicas e sociedades de 
economia mista, inclusive com a possibilidade de avocação de 
processos e litígios judiciais dessas estatais. Essa previsão cria uma 
ingerência indevida do Governador na administração das empresas 
públicas e sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas 
de direito privado. O art. 132 da CF/88 confere às Procuradorias dos 
Estados/DF atribuição para as atividades de consultoria jurídica e de 
representação judicial apenas no que se refere à administração 
pública direta, autárquica e fundacional. STF. Plenário. ADI 3536/SC, 
Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 2/10/2019 (Info 954) 

RENÚNCIA À COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA CONCORRENTE 

A competência para legislar sobre as atividades que envolvam 
organismos geneticamente modificados (OGM) é concorrente (art. 
24, V, VIII e XII, da CF/88). No âmbito das competências 
concorrentes, cabe à União estabelecer normas gerais e aos 
Estados-membros editar leis para suplementar essas normas gerais 
(art. 24, §§ 1º e 2º). Determinado Estado-membro editou lei 
estabelecendo que toda e qualquer atividade relacionada com os 
OGMs naquele Estado deveria observar “estritamente à legislação 
federal específica”. O STF entendeu que essa lei estadual é 
inconstitucional porque significou uma verdadeira “renúncia” ao 
exercício da competência legislativa concorrente prevista no art. 24, 
V, VIII e XII, da CF/88. Em outras palavras, o Estado renunciou à sua 
competência suplementar prevista no art. 24, § 2º da CF/88. Essa 
norma estadual remissiva fragiliza a estrutura federativa 
descentralizada, e consagra o monopólio da União, sem atentar 
para nuances locais. STF. Plenário. ADI 2303/RS, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 5/9/2018 (Info 914). 
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COMPETÊNCIA LEGISLAR 
SOBRE INTERESSE LOCAL - 
CONSUMIDOR 

É constitucional lei municipal que proíbe a conferência de 
mercadorias realizada na saída de estabelecimentos comerciais 
localizados na cidade. A Lei prevê que, após o cliente efetuar o 
pagamento nas caixas registradoras da empresa instaladas, não é 
possível nova conferência na saída. Os Municípios detêm 
competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, 
I, da CF/88), ainda que, de modo reflexo, tratem de direito comercial 
ou do consumidor. STF. 2ª Turma. RE 1.052.719 AgR/PB, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, julgado em 25/9/2018 (Info 917). 

COMPETÊNCIA LEGISLAR 
SOBRE INTERESSE LOCAL – 
TEMPO DE ESPERA EM FILA 
BANCOS 

É constitucional lei municipal que estabelece que os supermercados 
e hipermercados do Município ficam obrigados a colocar à 
disposição dos consumidores pessoal suficiente no setor de caixas, 
de forma que a espera na fila para o atendimento seja de, no 
máximo, 15 minutos. Isso porque compete aos Municípios legislar 
sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição 
do tempo máximo de espera de clientes em filas de 
estabelecimentos empresariais. Vale ressaltar que essa lei municipal 
não obriga a contratação de pessoal, e sim sua colocação suficiente 
no setor de caixas para o atendimento aos consumidores. STF. 1ª 
Turma. ARE 809489 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 
28/5/2019 (Info 942). 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO  

Súmula vinculante 38-STF: É competente o município para fixar o 
horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 

LOTERIA LOCAL 

É inconstitucional lei municipal que cria concurso de prognósticos 
de múltiplas chances (loteria) em âmbito local. A competência para 
tratar sobre esse assunto (sistemas de sorteios) é privativa da União, 
conforme determina o art. 22, XX, da CF/88. Sobre o tema, vale a 
pena lembrar a SV 2: é inconstitucional a lei ou ato normativo 
estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e 
sorteios, inclusive bingos e loterias. STF. Plenário. ADPF 337/MA, 
Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/10/2018 (Info 920). 

LEI SOBRE TRANSPORTE DE 
ANIMAIS – COMPETÊNCIA 
FEDERAL 

Viola a Constituição Federal lei municipal que proíbe o trânsito de 
veículos, sejam eles motorizados ou não, transportando cargas vivas 
nas áreas urbanas e de expansão urbana do Município. Essa lei 
municipal invade a competência da União. O Município, ao 
inviabilizar o transporte de gado vivo na área urbana e de expansão 
urbana de seu território, transgrediu a competência da União, que 
já estabeleceu, à exaustão, diretrizes para a política agropecuária, o 
que inclui o transporte de animais vivos e sua fiscalização. Além 
disso, sob a justificativa de criar mecanismo legislativo de proteção 
aos animais, o legislador municipal impôs restrição desproporcional. 
Esta desproporcionalidade fica evidente quando se verifica que a 
legislação federal já prevê uma série de instrumentos para garantir, 
de um lado, a qualidade dos produtos destinados ao consumo pela 
população e, de outro, a existência digna e a ausência de sofrimento 
dos animais, tanto no transporte quanto no seu abate. STF. Plenário. 
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ADPF 514 e ADPF 516 MC-REF/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgados 
em 11/10/2018 (Info 919). 

INCLUSÃO TERMO 
TRANSGÊNERO EM 
DOCUMENTOS 

O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu 
prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se 
exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do 
indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial 
como diretamente pela via administrativa. Essa alteração deve ser 
averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão 
do termo “transgênero”. Nas certidões do registro não constará 
nenhuma observação sobre a origem do ato, vedada a expedição de 
certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio 
interessado ou por determinação judicial. Efetuando-se o 
procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de 
ofício ou a requerimento do interessado a expedição de mandados 
específicos para a alteração dos demais registros nos órgãos 
públicos ou privados pertinentes, os quais deverão preservar o sigilo 
sobre a origem dos atos. STF. Plenário. RE 670422/RS, Rel. Min. Dias 
Toffoli, julgado em 15/8/2018 (repercussão geral) (Info 911). 

CRIMES DE 
RESPONSABILIDADE 

Súmula vinculante 46-STF: A definição dos crimes de 
responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de 
processo e julgamento são da competência legislativa privativa da 
União. 
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NEPOTISMO e CARGO EM 
COMISSÃO 

A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de Secretário 
Municipal, por se tratar de cargo público de natureza política, por si 
só, não caracteriza ato de improbidade administrativa. STF. 2ª 
Turma. Rcl 22339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. 
Gilmar Mendes, julgado em 4/9/2018 (Info 914). Em regra, a 
proibição da SV 13 não se aplica para cargos públicos de natureza 
política, como, por exemplo, Secretário Municipal. Assim, a 
jurisprudência do STF, em regra, tem excepcionado a regra 
sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades 
públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática 
não configura nepotismo. Exceção: poderá ficar caracterizado o 
nepotismo mesmo em se tratando de cargo político caso fique 
demonstrada a inequívoca falta de razoabilidade na nomeação por 
manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral 
do nomeado. STF. 1ª Turma. Rcl 28024 AgR, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 29/05/2018 

PRECATÓRIO e PJ DE DIREITO 
PRIVADO 

Não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas 
dotadas de personalidade jurídica de direito privado com 
patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam 
atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro. STF. 
1ª Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. 
p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018 (Info 910). 

QUALIFICAÇÃO FUNDAÇÃO 
(PÚBLICA ou PRIVADA) 

A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita 
ao regime público ou privado depende: i) do estatuto de sua criação 
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ou autorização e ii) das atividades por ela prestadas. As atividades 
de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando 
definidas como objetos de dada fundação, ainda que essa seja 
instituída ou mantida pelo poder público, podem se submeter ao 
regime jurídico de direito privado. STF. Plenário. RE 716378/SP, Rel. 
Min. Dias Toffoli, julgado em 1º e 7/8/2019 (repercussão geral) (Info 
946). 

ESTABILIDADE EMPREGADOS 
FUNDAÇÕES 

A estabilidade especial do art. 19 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) não se estende aos empregados 
das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão 
somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. O 
termo “fundações públicas”, utilizado pelo art. 19 do ADCT, deve ser 
compreendido como fundações autárquicas, sujeitas ao regime 
jurídico de direito público. Ex: empregados da Fundação Padre 
Anchieta não gozam dessa estabilidade do art. 19 do ADCT em razão 
de se tratar de uma fundação pública de direito privado. STF. 
Plenário. RE 716378/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1º e 
7/8/2019 (repercussão geral) (Info 946) 

DUPLA GARANTIA SERVIDOR 

A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação 
por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o 
Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço 
público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 
dolo ou culpa. STF. Plenário. RE 1027633/SP, Rel. Min. Marco 
Aurélio, julgado em 14/8/2019 (repercussão geral) (Info 947) 

RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA ESTADO por atos 
de NOTÁRIOS e 
REGISTRADORES 

O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e 
registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem 
dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o 
responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade 
administrativa. O Estado possui responsabilidade civil direta, 
primária e objetiva pelos danos que notários e oficiais de registro, 
no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros. 
STF. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 
27/2/2019 (repercussão geral) (Info 932). 

CONTRATAÇÃO CORREIOS 
SEM LICITAÇÃO 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa 
pública federal, pode ser contratada sem licitação, com fundamento 
no art. 24, VIII, da Lei nº 8.666/93, para a prestação de serviços de 
logística: Art. 24 (...) VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de 
direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados 
por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que 
tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à 
vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível 
com o praticado no mercado; A ECT preenche todos os requisitos 
legais necessários à possibilidade de sua contratação direta, haja 
vista integrar a Administração e ter sido criada em data anterior à 
da Lei nº 8.666/93 para prestação de serviços postais, dentre os 
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quais se incluem os serviços de logística integrada. STF. 2ª Turma. 
MS 34939/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/3/2019 (Info 
934). 

ALIENAÇÃO CONTROLE 
ACIONÁRIO EMPRESAS 
PÚBLICAS E SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA 

A alienação do controle acionário de empresas públicas e 
sociedades de economia mista exige autorização legislativa e 
licitação. Por outro lado, não se exige autorização legislativa para a 
alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse 
caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, 
desde que siga procedimentos que observem os princípios da 
administração pública inscritos no art. 37 da CF/88, respeitada, 
sempre, a exigência de necessária competitividade. STF. Plenário. 
ADI 5624 MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 5 
e 6/6/2019 (Info 943) 

PSICOLOUCO e LEI 
Súmula vinculante 44-STF: Só por lei se pode sujeitar a exame 
psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. 

FATO CONSUMADO e POSSE 
PRECÁRIA EM CARGO 
PÚBLICO POR DECISÃO 
JUDICIAL 

Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em 
cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de 
cognição não-exauriente. Em outras palavras, não se aplica a teoria 
do fato consumado para candidatos que assumiram o cargo público 
por força de decisão judicial provisória posteriormente revista. 
Trata-se do entendimento firmado no RE 608482/RN (Tema 476). A 
situação é diferente, contudo, se a pessoa, após permanecer vários 
anos no cargo, conseguiu a concessão de aposentadoria. Neste caso, 
em razão do elevado grau de estabilidade da situação jurídica, o 
princípio da proteção da confiança legítima incide com maior 
intensidade. Trata-se de uma excepcionalidade que autoriza a 
distinção (distinguish) quanto ao leading case do RE 608482/RN 
(Tema 476). STF. 1ª Turma. RE 740029 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, julgado em 14/8/2018 (Info 911). 

CORREIOS e DEMISSÃO 
FUNCIONÁRIO 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) tem o dever 
jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados. 
STF. Plenário. RE 589998 ED/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado 
em 10/10/2018 (repercussão geral) (Info 919). 

REAJUSTE SERVIDORES 
ESTADUAIS POR ÍNDICE 
FEDERAL 

Súmula vinculante 42-STF: É inconstitucional a vinculação do 
reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a 
índices federais de correção monetária. 

ENCAMINHAMENTO 
REVISÃO VENCIMENTOS e 
DIREITO INDENIZAÇÃO 

O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos 
vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 
da CF/88, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder 
Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, 
acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. STF. Plenário. RE 
565089 /SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 25/9/2019 (repercussão geral – Tema 19) (Info 
953). 
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TETO SUBSÍDIO 
PROCURADORES 
MUNICIPAIS 

A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do 
art. 37 da Constituição da República, compreende os procuradores 
municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à 
Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90,25% (noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do subsídio mensal, 
em espécie, dos ministros do STF. STF. Plenário. RE 663696/MG, Rel. 
Min. Luiz Fux, julgado em 28/2/2019 (Info 932). 

SUBSÍDIO e GRATIFICAÇÃO – 
ATIVIDADES 
EXTRAORDINÁRIAS 

O § 4º do art. 39 da CF/88 prevê que os servidores remunerados 
pelo regime de subsídio recebem “parcela única” mensal, sendo 
“vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”. 
Vale ressaltar, no entanto, que o art. 39, § 4º, da CF/88 não 
estabelece uma vedação absoluta ao pagamento de outras verbas 
além do subsídio. O modelo de remuneração por subsídio tem por 
objetivo evitar que atividades “normais” exercidas pelo servidor 
público, ou seja, atividades que são inerentes ao cargo que ele 
ocupa (e que já são remuneradas pelo subsídio) sejam também 
remuneradas com o acréscimo de outras parcelas adicionais. Dito 
de outra forma: o subsídio remunera o servidor pelas atividades que 
ele realiza e que são inerentes ao seu cargo, ou seja, as atividades 
“normais” de seu cargo. O art. 39, § 4º proíbe que este servidor 
receba outras verbas (além do subsídio) para exercer essas 
atividades “normais”. Contudo, o art. 39, § 4º, não proíbe que o 
servidor receba: a) valores que não ostentam caráter 
remuneratório, como os de natureza indenizatória; e b) valores 
pagos como retribuição por eventual execução de encargos 
especiais não incluídos no plexo das atribuições normais e típicas do 
cargo considerado. O que o art. 39, § 4º, da CF/88 impede é a 
acumulação do subsídio com outras verbas destinadas a retribuir o 
exercício de atividades próprias e ordinárias do cargo. Justamente 
por isso, é constitucional lei estadual que preveja o pagamento de 
gratificação para servidores que já recebem pelo regime de subsídio 
quando eles realizarem atividades que extrapolam as funções 
próprias e normais do cargo. Essas atividades, a serem retribuídas 
por esta parcela própria, detêm conteúdo ocupacional estranho às 
atribuições ordinárias do cargo e, portanto, podem ser 
remuneradas por gratificação além da parcela única do subsídio, 
sem que isso afronte o art. 39, § 4º, da CF/88. Essa gratificação 
somente seria inconstitucional se ficasse demonstrado que estaria 
havendo um duplo pagamento pelo exercício das mesmas funções 
normais do cargo. STF. Plenário. ADI 4941/AL, rel. orig. Min. Teori 
Zavascki, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado 14/8/2019 (Info 947). 

CUMULAÇÃO CARGOS 
PÚBLICOS 

A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, 
prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas 
semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal 
requisito na Constituição Federal. O único requisito estabelecido 
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para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das 
funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração 
pública. STF. 1ª Turma. RE 1.094.802 AgR, Rel. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 11/5/2018. STF. 2ª Turma. RMS 34257 AgR, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 29/06/2018. 

FORO COMPETENTE – 
IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA 

Os agentes políticos, com exceção do Presidente da República, 
encontram-se sujeitos a duplo regime sancionatório, de modo que 
se submetem tanto à responsabilização civil pelos atos de 
improbidade administrativa quanto à responsabilização político-
administrativa por crimes de responsabilidade. O foro especial por 
prerrogativa de função previsto na Constituição Federal em relação 
às infrações penais comuns não é extensível às ações de 
improbidade administrativa. STF. Plenário. Pet 3240 AgR/DF, rel. 
Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 
10/5/2018 (Info 901). 

AÇÕES RESSARCIMENTO 
IMPROBIDADE - 
IMPRESCRITIBILIDADE 

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na 
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade 
Administrativa. STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. 
Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado 
em 08/08/2018 (repercussão geral) (Info 910). 
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HONORÁRIOS e 
PRECATÓRIOS 

Súmula vinculante 47-STF: Os honorários advocatícios incluídos na 
condenação ou destacados do montante principal devido ao credor 
consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 
ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno 
valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa 
natureza. 

FRACIONAMENTO 
HONORÁRIOS – EXECUÇÃO 
CONTRA A FAZENDA 

Não é possível fracionar o crédito de honorários advocatícios em 
litisconsórcio ativo facultativo simples em execução contra a 
Fazenda Pública por frustrar o regime do precatório. A quantia 
devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma 
global, pois se trata de um único processo, e, portanto, consiste em 
título a ser executado de forma una e indivisível. STF. Plenário. RE 
919269 ED-EDv/RS, ARE 930251 AgR-ED-EDv/RS, ARE 797499 AgR-
EDv/RS, RE 919793 AgRED-EDv/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 
7/2/2019 (Info 929). 

TEMPESTIVIDADE e FERIADO 
LOCAL 

A tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de 
suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não 
sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser 
comprovada no momento de sua interposição. STF. 1ª Turma. ARE 
1109500 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 20/04/2018. 

PENHORA BEM DE FAMÍLIA 
FIADOR – LOCAÇÃO 
COMERCIAL 

Não é penhorável o bem de família do fiador no caso de contratos 
de locação comercial. Em outras palavras, não é possível a penhora 
de bem de família do fiador em contexto de locação comercial. STF. 
1ª Turma. RE 605709/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Rosa 
Weber, julgado em 12/6/2018 (Info 906). 
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MP SOBRE DIREITO 
AMBIENTAL 

É possível a edição de medidas provisórias tratando sobre matéria 
ambiental, mas sempre veiculando normas favoráveis ao meio 
ambiente. A proteção ao meio ambiente é um limite material 
implícito à edição de medida provisória, ainda que não conste 
expressamente do elenco das limitações previstas no art. 62, § 1º, 
da CF/88. STF. Plenário. ADI 4717/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
julgado em 5/4/2018 (Info 896) 

REDUÇÃO DE UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO VIA MP 

É inconstitucional a redução ou a supressão de espaços territoriais 
especialmente protegidos, como é o caso das unidades de 
conservação, por meio de medida provisória. Isso viola o art. 225, § 
1º, III, da CF/88. Assim, a redução ou supressão de unidade de 
conservação somente é permitida mediante lei em sentido formal. 
A medida provisória possui força de lei, mas o art. 225, § 1º, III, da 
CF/88 exige lei em sentido estrito. A proteção ao meio ambiente é 
um limite material implícito à edição de medida provisória, ainda 
que não conste expressamente do elenco das limitações previstas 
no art. 62, § 1º, da CF/88. STF. Plenário. ADI 4717/DF, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgado em 5/4/2018 (Info 896). 

 
IMUNIDADE RECÍPROCA - 
CAIXAS DE ASSISTÊNCIA DE 
ADVOGADOS  

As Caixas de Assistência de Advogados encontram-se tuteladas pela 
imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição 
Federal. A Caixa de Assistência dos Advogados é um “órgão” 
integrante da estrutura da OAB, mas que possui personalidade 
jurídica própria. Sua finalidade principal é prestar assistência aos 
inscritos no respectivo no Conselho Seccional (art. 62 da Lei nº 
8.906/94). As Caixas de Assistências prestam serviço público 
delegado e possuem status jurídico de ente público. Vale ressaltar 
ainda que elas não exploram atividades econômicas em sentido 
estrito com intuito lucrativo. Diante disso, devem gozar da 
imunidade recíproca, tendo em vista a impossibilidade de se 
conceder tratamento tributário diferenciado a órgãos integrantes 
da estrutura da OAB. STF. Plenário. RE 405267/MG, Rel. Min. Edson 
Fachin, julgado em 6/9/2018 (Info 914) 

 

IMUNIDADE RECÍPROCA - 
PROGRAMA DE 
ARRENDAMENTO 
RESIDENCIAL 

Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao 
Programa de Arrendamento Residencial (PAR), criado pela Lei nº 
10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 
150, VI, “a”, da Constituição Federal. STF. 1ª Turma. RE 928902/SP, 
Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 17/10/2018 (Info 920). 

 
IMUNIDADE MAQUINÁRIO 
PRODUÇÃO DE LIVROS, 
JORNAIS E PERIÓDICOS 

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “d”, da Constituição 
Federal, não abarca o maquinário utilizado no processo de produção 
de livros, jornais e periódicos. A imunidade tributária visa à garantia 
e efetivação da livre manifestação do pensamento, da cultura e da 
produção cultural, científica e artística. Assim, é extensível a 
qualquer material assimilável a papel utilizado no processo de 
impressão e à própria tinta especial para jornal, mas não é aplicável 
aos equipamentos do parque gráfico, que não são assimiláveis ao 
papel de impressão, por não guardarem relação direta com a 
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finalidade constitucional do art. 150, VI, “d”, da CF/88. STF. 1ª 
Turma. ARE 1100204/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. 
Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/5/2018 (Info 904). 

 
ISSQN – OPERADORAS DE 
PLANO DE SAÚDE 

O STF, ao julgar embargos de declaração opostos contra acórdão 
prolatado no dia 29/09/2016, alterou a redação da tese fixada para 
excluir a menção que era feita ao seguro-saúde. Assim, a tese do RE 
651703/PR passa a ser a seguinte: As operadoras de planos de saúde 
realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CF/88. STF. 
Plenário. RE 651703/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29/09/2016 
(repercussão geral) (Info 841). STF. Plenário. RE 651703 ED-
primeiros a terceiros/PR, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/2/2019 
(Info 932). 

 TAXA x IMPOSTO 

Súmula vinculante 29-STF: É constitucional a adoção, no cálculo do 
valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria 
de determinado imposto, desde que não haja integral identidade 
entre uma base e outra. 

 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA e 
TAXA 

Súmula vinculante 41-STF: O serviço de iluminação pública não 
pode ser remunerado mediante taxa. 

 ICMS - IMPORTAÇÃO 
Súmula vinculante 48-STF: Na entrada de mercadoria importada do 
exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço 
aduaneiro. 

 
PRAZO RECOLHIMENTO 
TRIBUTO 

Súmula vinculante 50-STF: Norma legal que altera o prazo de 
recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da 
anterioridade. 

 
IMUNIDADE – IPTU – IMÓVEL 
ALUGADO A TERCEIRO 

Súmula vinculante 52-STF: Ainda quando alugado a terceiros, 
permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das 
entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da CF, desde que o valor dos 
aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades 
foram constituídas. 

SABER NA PONTA DA LÍNGUA 2019-2021 

CONSTITUCIONAL 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro 
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impede, como regra geral, o fornecimento 
de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de 
medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido 
(prazo superior ao previsto na Lei 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a 
existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos 
órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em 
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renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com 
registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na 
Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. 

RE 657718/MG, Plenário, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 
julgamento em 22.5.2019. (Info 941) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

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. 

RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 
23.5.2019 (Info 941) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

Deve-se manter a titularidade de serventia judicial provida, em caráter privado, antes da 
Constituição Federal de 1988. 

MS 29998/DF, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 28.5.2019 (Info 942) 

 

Agravo em RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a 
definição do tempo máximo de espera de clientes em filas, sejam de instituições bancárias ou de 
mercados. 

ARE 809489 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 28.5.2019. (Info 942) 

 

HABEAS CORPUS 

É facultativa a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante comissão 
parlamentar de inquérito (CPI), para ser ouvido na condição de investigado, sendo garantido ao 
investigado, caso queira comparecer ao ato: a) o direito ao silêncio, ou seja, a não responder 
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perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito 
de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse 
conteúdo; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do 
exercício dos direitos anteriores. 

HC 171438/DF, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento 28.5.2019. (Info 942) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO e MANDADO DE INJUNÇÃO 

Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados 
de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as 
condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à 
orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, 
compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante 
adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 
08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o 
qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”). 

ADO 26/DF, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13.6.2019 e MI 4733/DF, Plenário, 
rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 13.6.2019. (Info 944) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional lei estadual que proíba que as empresas concessionárias exijam taxa de 
religação no caso de suspensão (corte) de fornecimento de energia por inadimplemento. Lei 
nesse sentido: (a) invade a competência privativa da União para dispor sobre energia, violando, 
assim, o art. 22, IV, da CF/88; (b) interfere na prestação de serviço público federal (art. 21, XII, 
“b”, da CF/88). STF. Plenário. ADI 5610/BA, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/8/2019 (Info 946). 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Nos termos expressos da Constituição Federal (CF), é vedada a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada. STF. Plenário. ADI 6062 MC-Ref/DF, 
ADI 6172 MC-Ref/DF, ADI 6173 MC-Ref/DF, ADI 6174 MC-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgados em 1º/8/2019 (Info 946). 

Votação: Unanimidade. 
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AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

É inconstitucional lei municipal que autoriza o Executivo a conceder exploração de radiodifusão, 
por invasão da competência privativa da União para dispor sobre radiodifusão, em ofensa ao art. 
21, XII, a, da Constituição Federal (STF. Plenário. ADPF 235/TO, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 
14/8/2019 - Info 947) 

Votação: Unanimidade. 

 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 

Não cabe ao STF julgar ação proposta contra a União para obrigar Banco do Brasil a cumprir lei 
estadual que determina o repasse de parte dos valores dos depósitos judiciais para o caixa único 
do Estado (STF. Plenário. ACO 989/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/9/2019).(Info 951) 

Votação: Unanimidade. 

 

RECLAMAÇÃO 

Em regra, as ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser processadas e julgadas na Justiça 
Federal. Contudo, a hermenêutica sistemático-teleológica do mencionado preceito conduz a que 
sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do 
CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação. (STF. 1ª Turma. 
Rcl 15564 AgR/PR, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 
10/9/2019)(Info 951) 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional lei estadual que confira à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) competência 
para controlar os serviços jurídicos e para fazer a representação judicial de empresas públicas e 
sociedades de economia mista, previsão que cria ingerência indevida do Governador na 
administração das empresas públicas e sociedades de economia mista. O art. 132 da CF/88 
confere às Procuradorias dos Estados e do Distrito Federal as atividades de consultoria jurídica e 
de representação judicial apenas da administração pública direta, autárquica e fundacional. (STF. 
Plenário. ADI 3536/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 2/10/2019-Info 954). 
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Votação: Maioria. 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Deve-se realizar uma interpretação conforme a Constituição Federal para o fim de reconhecer 
que existe, no caso, uma coabitação normativa entre os Poderes Executivo (decreto) e Legislativo 
(lei formal) para o exercício da competência destinada à denominação de próprios, vias e 
logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas atribuições (STF. Plenário. 
RE 1151237/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 3/10/2019-Info 954). 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 

(I) O tão só fato de uma lei possuir destinatários determináveis não retira seu caráter geral e 
abstrato e nem a transforma em norma de efeitos concretos; (II) O fato de a norma ter sido fruto 
de acordos homologados judicialmente e transitados em julgado não afasta a possibilidade de 
controle concentrado de constitucionalidade da norma (STF. 1ª Turma. RE 1186465 AgR/TO, Rel. 
Min. Alexandre de Moraes, julgado em 8/10/2019-Info 955) 

Votação: Unanimidade. 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

Os recursos destinados ao Fundo Constitucional do Distrito Federal pertencem aos cofres 
federais, consoante disposto na Lei 10.663/2002. Logo, a competência para fiscalizar a aplicação 
desses recursos é do Tribunal de Contas da União (STF. 2ª Turma. MS 28584/DF, rel. orig. Min. 
Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 29/10/2019-Info 958). 

Votação: Unanimidade. 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

A questão da possibilidade de retenção do valor de honorários advocatícios contratuais da verba 
executada (diferenças do FUNDEF), na forma do art. 22, § 4º da Lei 8.906/1994, possui natureza 
meramente infraconstitucional, não admitindo, portanto, discussão via recurso extraordinário 
(STF. 1ª Turma. ARE 1066359 AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/11/2019-Info 961) 
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Votação: Maioria. 

 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

O STF tem competência para apreciar ação ordinária ajuizada contra ato do Conselho Nacional 
de Justiça (STF. 2ª Turma. Rcl 15551 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 26/11/2019-
Info 961) 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A ampliação, por Constituição Estadual, da reserva de lei complementar para além das hipóteses 
já previstas no texto constitucional federal restringe indevidamente o arranjo democrático-
representativo desenhado pela Constituição da República (STF. Plenário. ADI 5003/SC, Rel. Min. 
Luiz Fux, julgado em 5/12/2019-Info 962) 

Votação: Unanimidade. 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Nos casos em que não tenha havido declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, o 
quórum para modular os efeitos de decisão em julgamento de recursos extraordinários 
repetitivos, com repercussão geral, é de maioria absoluta dos membros da Corte. 

RE 638115 ED-ED/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 18.12.2019 (Info 964) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Lei municipal a versar a percepção, mensal e vitalícia, de “subsídio” por ex-vereador e a 
consequente pensão em caso de morte NÃO é harmônica com a Constituição Federal de 1988. 

RE 638307/MS, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 19.12.2019 (Info 964) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
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O afastamento de norma legal por órgão fracionário, de modo a revelar o esvaziamento da 
eficácia do preceito, implica contrariedade à cláusula de reserva de plenário e ao Enunciado 10 
da Súmula Vinculante. 

RE 635088 AgR-segundo/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 4.2.2020. (Info 965) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Os atos de natureza técnica, subsequentes ao ajuizamento e ADI, devem ser empreendidos pelos 
procuradores da parte legitimada. Assim, os procuradores têm legitimidade para a interposição 
de recursos em ação direta de inconstitucionalidade. 

RE 1126828 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 
4.2.2020.(Info 965) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

NÃO pode a lei impor a presença de representante de autarquia federal (OAB) em órgão da 
Administração Pública local. 

ADI 4579/RJ, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 13.2.2020. (Info 966) 

 

RECLAMAÇÃO 

A intimação do advogado para comparecer perante a autoridade judiciária e depor sobre fatos 
relacionados a feito em que atuou, por si só, não está em desacordo com a lei, mas o advogado 
somente pode optar por depor se liberado do sigilo profissional pelo cliente anteriormente 
defendido. 

Rcl 37235/RR. rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 18.2.2020.(Info 967) 

 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 

Tratando-se de terras devolutas, que não têm divisas certas, recai sobre quem alega o ônus de 
provar que adquiriu as terras por meio de compra ou anexação; que as terras lhe eram úteis; e a 
exata individuação para fins de saber se elas coincidem com as áreas. É importante garantir 
segurança jurídica aos ocupantes de imóveis no Brasil. A incerteza quanto ao domínio pode 
provocar conflitos fundiários e desestimular investimentos. 
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ACO 158/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 12.3.2020.(Info 969) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Em regra, o Estado não está obrigado a dispensar medicamento não constante de lista do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Os requisitos para o reconhecimento do direito individual ao 
fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo, não incluído em política nacional de 
medicamentos ou em programa de medicamentos de dispensação em caráter excepcional, serão 
avaliados na fixação da tese de repercussão geral em julgamento futuro. 

RE 566471/RN, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 11.3.2020.(Info 969) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

O amicus curie, por não ter legitimidade para propositura de ação direta, também não tem para 
pleitear medida cautelar. 

ADPF 347 TPI-Ref/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 18.3.2020.(Info 970) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

A Constituição Federal não estabelece prazo para julgamento de pedido de revisão processos 
disciplinares de juízes e membros de tribunais pelo CNJ, apenas prazo para a instauração da 
revisão (CF, art. 103-B, § 4º, V)  julgados há menos de um ano. A CF e o Regimento Interno do 
CNJ conferem legitimidade universal para propositura da revisão disciplinar, a qual pode ser 
instaurada por provocação de terceiros e até mesmo de ofício, o que demonstra a legitimidade 
do Ministério Público. A revisão não é recurso ou revisão administrativa ordinária, menos ainda 
instrumento exclusivo da defesa. 

MS 30364/PA, Segunda Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 17.3.2020.(Info 970) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

O Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e 
atividades essenciais, considerando a necessidade de se tomar medidas de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Contudo, 
como a competência para questões de saúde é concorrente, na forma do art. 23, inciso II, da CF, 
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o poder da União, sobretudo em caso de a omissão, não diminui a competência própria dos 
demais entes da Federação na realização dos serviços de saúde. 

ADI 6341 MC-Ref/DF, Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, 
julgamento em 15.4.2020.(Info 973) 

 

RECLAMAÇÃO 

É possível limitar o acesso ao preso (entrevista jornalística) em virtude de outros princípios 
constitucionais, como o direito ao silêncio e a necessidade de proteção do próprio custodiado. 

Rcl 32052 AgR/MS, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 14.4.2020.(Info 
973) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

É possível, durante a emergência em Saúde Pública de importância nacional e o estado de 
calamidade pública decorrente do novo coronavírus, que as medidas provisórias sejam instruídas 
perante o Plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando, excepcionalmente, 
autorizada a emissão de parecer em substituição à Comissão Mista por parlamentar de cada 
uma das Casas designado na forma regimental; bem como, que, em deliberação nos Plenários 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, operando por sessão remota, as emendas e 
requerimentos de destaque possam ser apresentados à Mesa, na forma e prazo definidos para 
funcionamento do Sistema de Deliberação Remota (SDR) em cada Casa; sem prejuízo da 
possibilidade das Casas Legislativas regulamentarem a complementação desse procedimento 
legislativo regimental? 

ADPF 661 MC-Ref/DF e ADPF 663 MC-Ref/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes.(Info 974) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Ante os princípios da publicidade e transparência, não é possível suspender os prazos de resposta 
a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou nas entidades da administração pública cujos 
servidores estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou equivalentes e que, 
necessariamente, sequer durante o período de calamidade pública. 

ADI 6351 MC-Ref/DF, ADI 6353 MC-Ref/DF e ADI 6347 MC-Ref/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, 
Plenário, julgamento em 30.4.2020.(Info 975) 

 



 

 

 

 

 

24 
100 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A União NÃO deve ter o monopólio de regulamentar todas as medidas que devem ser tomadas 
para o combate à pandemia. Ela tem o papel primordial de coordenação e de atuar quando 
houver interesse geral, mas a autonomia dos entes federados deve ser respeitada. Assim, os 
estados têm o poder de regulamentar o transporte intermunicipal para realizar barreiras 
sanitárias nas rodovias (interesse for regional). Contudo, NÃO podem fechar fronteiras, pois 
sairiam de suas competências constitucionais. 

ADI 6343 MC-Ref/DF, Plenário, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgamento em 6.5.2020.(Info 976) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional a MP 954/2020, que dispõe sobre o compartilhamento de dados por empresas 
de telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e de Serviço Móvel 
Pessoal (SMP) com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para fins de 
suporte à produção estatística oficial. A manipulação e tratamento de dados pessoais devem 
observar, sob pena de lesão a esses direitos, os limites delineados pela proteção constitucional. 
Não emerge da MP interesse público legítimo no compartilhamento dos dados pessoais dos 
usuários dos serviços de telefonia, consideradas a necessidade, a adequação e a 
proporcionalidade da medida, uma vez que não definiu apropriadamente como e para que serão 
utilizados os dados coletados, nem apresenta mecanismo técnico ou administrativo apto a 
proteger tais dados. 

ADI 6387 MC-Ref/DF, ADI 6388 MC-Ref/DF, ADI 6389 MC-Ref/DF, ADI 6390 MC-Ref/DF, ADI 6393 
MC-Ref/DF, Plenário, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 6 e 7.5.2020.(Info 976) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE e ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 

Os arts. 10, § 2º, e 12, III e IV, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) podem ser utilizados 
para fundamentar justificar decisões judiciais que determinaram a suspensão temporária de 
serviços de mensagens entre usuários da Internet como sanção pelo descumprimento, por parte 
de empresa responsável pelo aplicativo, de ordem judicial de disponibilização do conteúdo das 
comunicações? 

ADI 5527/DF, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 27 e 28.5.2020 e ADPF 403/SE, rel. Min. Edson 
Fachin, julgamento em 27 e 28.5.2020.(Info 979) 
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ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

(1) É possível a descentralização e repasse de recursos destinados à educação, via unidades 
executoras, a associações privadas sem fins lucrativos. (2) As Caixas Escolares têm personalidade 
jurídica de direito privado. Logo, não podem pagar suas dívidas por precatório. (3) Os princípios 
da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem 
bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas 
destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 

ADPF 484/AP, Plenário, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 4.6.2020 (Info 980) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A autonomia municipal seja princípio constitucional, ela é limitada pelo poder constituinte em 
inúmeros pontos. Assim, a Constituição do estado de São Paulo não fere a autonomia municipal 
ao dispor sobre o Tribunal de Contas do Município. 

ADI 346/SP e ADI 4776/SP, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 3.6.2020.(Info 980) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

São inconstitucionais dispositivos de constituição estadual que versem sobre indicações de 
conselheiros do tribunal de contas estadual e exijam a arguição e aprovação de autoridades 
(dirigentes das autarquias e das fundações públicas, de presidentes das empresas de economia 
mista e assemelhados, interventores e do defensor público-geral do estado) pelo Poder 
Legislativo regional antes de serem nomeadas pelo chefe do Poder Executivo. 

ADI 2167/RR, Plenário, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgamento em 3.6.2020 (Info 980) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

(1) A conversão da Medida Provisória em lei torna prejudicada a análise sobre o atendimento dos 
pressupostos de admissibilidade daquela espécie legislativa. (2) É vedada a ultra-atividade das 
normas coletivas no ordenamento jurídico brasileiro. 

ADI 2200/DF e ADI 2288/DF, Plenário, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 4.6.2020. (Info 980) 
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ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

É constitucional a Portaria GP 69/2019, que instaurou o inquérito das fake news, e também o art. 
43 do Regimento Interno do STF (RISTF), que lhe serviu de fundamento legal. 

ADPF 572 MC/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 17 e 18.6.2020 (Info 982) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A polícia científica não precisa estar vinculada à Polícia Civil. Contudo, não pode ter caráter de 
órgão de segurança pública, pois o rol previsto no art. 144, I a V, da CF, é taxativo. 

ADI 2575/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, 24.6.2020 (Info 983) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

O art. 102 da Lei Orgânica da Magistratura – Loman (LC 35/1979) não foi recepcionado pela 
Constituição Federal, de modo que não subsiste interpretação segundo a qual apenas os 
desembargadores mais antigos possam concorrer aos cargos diretivos dos tribunais, devendo a 
matéria, em razão da autonomia consagrada nos arts. 96, I, a, e 99 da CF, ser remetida à disciplina 
regimental de cada tribunal. 

ADI 3976/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 25.6.2020 e MS 32451/DF, rel. Min. Edson 
Fachin, julgamento em 25.6.2020 (Info 983) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional, por ferimento a ato jurídico perfeito, o art. 26 da Lei 8.177/1991, que 
determina que as operações de crédito rural, contratadas junto a instituições financeiras, com 
recursos oriundos de depósitos à vista e com cláusula de atualização pelo Índice de Preços ao 
Consumidor (IPC), sejam atualizadas pela Taxa Referencial de Juros (TR). 

ADI 3005/DF, Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 1.7.2020 (Info 984) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

Diante dos princípios da precaução e da prevenção, no que respeita à proteção à vida e à saúde;  
da necessidade de diálogo institucional entre o Judiciário e o Poder Executivo, em matéria de 
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políticas públicas decorrentes da Constituição Federal (CF); e da imprescindibilidade de diálogo 
intercultural, em toda questão que envolva os direitos de povos indígenas, cabe o deferimento 
de liminar para determinar medidas ao Poder Público relacionadas ao combate à pandemia por 
Covid-19, considerando o alto risco de contágio e de extermínio de diversos povos indígenas. 

ADPF 709 Ref-MC/DF, Plenário, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 3 e 5.8.2020. (Info 985) 

 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 

Não se pode conceber comportamento discriminatório da União em virtude do local de 
residência de brasileiros em idêntica condição. 

ACO 3359 Ref-MC/DF, Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 5.8.2020 (Info 985) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

A omissão do Poder Executivo estadual em realizar o repasse de dotação orçamentária da 
Defensoria Pública na forma de duodécimos afronta os arts. 134, § 2º, e 168 da Constituição 
Federal. 

ADPF 384 Ref-MC/MG, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 6.8.2020 (Info 985) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 
19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal (CF) 
incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. 

RE 602584/DF, Plenário, em repercussão geral, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 6.8.2020 
(Info 985) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) somente podem fornecer 
dados e conhecimentos específicos à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) quando 
comprovado o interesse público da medida, afastada qualquer possibilidade de esses dados 
atenderem interesses pessoais ou privados. Toda e qualquer decisão que solicitar os dados 
deverá ser devidamente motivada para eventual controle de legalidade pelo Poder Judiciário. 
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ADI 6529 MC/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 13.8.2020. (Info 986) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

É vedada a produção ou compartilhamento de informações (relatório de inteligência) sobre a 
vida pessoal, as escolhas pessoais e políticas, as práticas cívicas de cidadãos, servidores públicos 
federais, estaduais e municipais identificados como integrantes de movimento político 
antifascista, professores universitários e quaisquer outros que, atuando nos limites da legalidade, 
exerçam seus direitos de livremente expressar-se, reunir-se e associar-se. 

ADPF 722 MC/DF, Plenário, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 19 e 20.8.2020, Info 987. (Info 
987) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Não há impedimento, nem suspeição de ministro, nos julgamentos de ações de controle 
concentrado, exceto se o próprio ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não 
participação. 

ADI 6362/DF, Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 2.9.2020 – Info 989. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

As requisições administrativas realizadas por estados, municípios e Distrito Federal, no contexto 
da pandemia causada pelo Covid-19, independem da oitiva do atingido ou de prévia autorização 
do Ministério da Saúde, mas pressupõem, nos termos da lei, evidências científicas e motivação, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

ADI 6362/DF, Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 2.9.2020 – Info 989. 

 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 

É plausível a alegação de que a norma inscrita no art. 4º do Decreto 5.289/2004, naquilo em que 
dispensa a anuência do governador de estado no emprego da Força Nacional de Segurança 
Pública, viole o princípio da autonomia estadual. 

ACO 3427 Ref-MC/BA, Plenário, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 24.9.2020 (Info 992) 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE e ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL 

Os estados-membros detêm competência administrativa para explorar loterias. A competência 
da União para legislar exclusivamente sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive loterias, 
não obsta a competência material para a exploração dessas atividades pelos entes estaduais ou 
municipais. 

ADPF 492/RJ, ADPF-493, ADI-4986, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 30.9.2020 
(Info 993) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional norma estadual que dispõe sobre a implantação de instalações industriais 
destinadas à produção de energia nuclear no âmbito espacial do território estadual. 

ADI 330/RS, Plenário, rel. min. Celso de Mello, julgamento virtual em 9.10.2020  (Info 994) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional norma estadual que dispõe sobre a obrigatoriedade de rotulagem em produtos 
de gêneros alimentícios destinados ao consumo humano e animal, que sejam constituídos ou 
produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, no percentual igual ou superior 
a 1%, no âmbito do Estado federado (Lei 14.274/2010 do Estado de São Paulo) 

ADI 4619/SP, Plenário, rel. min. Rosa Weber, julgamento virtual em 9.10.2020 (Info 994) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

A exigência de garantia para o exercício da profissão de leiloeiro, prevista nos artigos 6º a 8º do 
Decreto 21.981/1932, é compatível com o art. 5º, XIII, da Constituição Federal de 1988 

RE 1263641/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento 
virtual em 9.10.2020 (Info 994) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
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É constitucional a lei de iniciativa parlamentar que cria conselho de representantes da sociedade 
civil, integrante da estrutura do Poder Legislativo, com atribuição de acompanhar ações do 
Executivo. 

RE 626946/SP, Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento virtual em 9.10.2020. (Info 994) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É inconstitucional, por transgressão ao princípio da isonomia entre homens e mulheres 
(Constituição Federal, art. 5º, I), a exigência de requisitos legais diferenciados para efeito de 
outorga de pensão por morte de ex-servidores públicos em relação a seus respectivos cônjuges 
ou companheiros/companheiras (CF, art. 201, V). 

RE 659424/RS, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, julgamento virtual em 9.10.2020. (Info 994) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A entidade que não representa a totalidade de sua categoria profissional não possui legitimidade 
ativa para ajuizamento de ações de controle concentrado de constitucionalidade. 

ADI 6465 AgR/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 19.10.2020 
(Info 996) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Ante o postulado da separação de Poderes, o Congresso Nacional não pode autorizar, atuando 
de forma abstrata e genérica, a distribuição de medicamento. 

ADI 5501/DF, Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento virtual finalizado em 23.10.2020. 
(Info 996) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder 
Judiciário no controle dos requisitos de edição de medida provisória pelo chefe do Poder 
Executivo. 
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ADI 5599/DF, Plenário, rel. min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 23.10.2020. (Info 
996) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

São inconstitucionais normas estaduais que imponham obrigações de compartilhamento de 
dados com órgãos de segurança pública às concessionárias de telefonia, por configurar ofensa à 
competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, arts. 21, XI, e 22, IV). 

ADI 5040/PI, rel. Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 3.11.2020.  (Info 997) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional norma estadual que disponha sobre a exposição de produtos orgânicos em 
estabelecimentos comerciais. 

ADI 5166/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 3.11.2020 (Info 997) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a Lei 5.751/1998 do estado do Espírito Santo, de iniciativa parlamentar, que 
versa sobre a responsabilidade do ente público por danos físicos e psicológicos causados a 
pessoas detidas por motivos políticos. 

ADI 3738/ES, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento virtual finalizado em 3.11.2020. (Info 997) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

São constitucionais as restrições impostas aos auditores independentes pelo art. 31 da Instrução 
308/1999 da Comissão de Valores Mobiliários. 

ADI 3033/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 10.11.2020. (Info 998) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
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Em tese, é possível o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo constituinte 
reformador quando eivada de vício a manifestação de vontade do parlamentar no curso do 
devido processo constituinte derivado, pela prática de ilícitos que infirmam a moralidade, a 
probidade administrativa e fragilizam a democracia representativa. 

ADI 4887/DF, ADI 4888/DF, ADI 4889/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado 
em 10.11.2020.  (Info 998) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional norma de iniciativa parlamentar que preveja a criação de órgão público e 
organização administrativa. 

ADI 4726/AP, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento virtual finalizado em 10.11.2020.  (Info 998) 

 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

Retirar de circulação produto audiovisual disponibilizado em plataforma de “streaming” apenas 
porque seu conteúdo desagrada parcela da população, ainda que majoritária, não encontra 
fundamento em uma sociedade democrática e pluralista como a brasileira. 

Rcl 38782/RJ, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 3.11.2020.  (Info 998) 

 

Agravo em RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Os estados-membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de 
postagem de boletos referentes a pagamento de serviços prestados por empresas públicas e 
privadas. 

ARE 649379/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento 
virtual finalizado em 13.11.2020 (Info 999) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Possui plausibilidade e verossimilhança a alegação de que constituição estadual não pode atribuir 
foro por prerrogativa de função a autoridades diversas daquelas arroladas na Constituição 
Federal. 



 

 

 

 

 

33 
100 

ADI 6501, ADI 6508, ADI 6515, ADI 6516, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado 
em 20.11.2020 (Info 1000) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

A redução da transparência dos dados referentes à pandemia de COVID-19 representa violação 
a preceitos fundamentais da Constituição Federal, nomeadamente o acesso à informação, os 
princípios da publicidade e transparência da Administração Pública e o direito à saúde. 

ADPF 690 MC-Ref/DF, ADPF 691, ADPF 692, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual 
finalizado em 20.11.2020  (Info 1000) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É possível a fixação de obrigações alternativas a candidatos em concursos públicos e a servidores 
em estágio probatório, que se escusem de cumprir as obrigações legais originalmente fixadas por 
motivos de crença religiosa, desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da 
igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à Administração 
Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. 

RE 611874/DF, rel. orig. Min. Dias Toffoli, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 19.11, 
25.11 e 26.11.2020 e ARE 1099099/SP, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 19.11, 25.11 e 
26.11.2020.  (Info 1000) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional norma estadual que disponha sobre a obrigação de as operadoras de telefonia 
móvel e fixa disponibilizarem, em portal da “internet”, extrato detalhado das chamadas 
telefônicas e serviços utilizados na modalidade de planos “pré-pagos”. 

ADI 5724/PI, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento 
virtual finalizado em 27.11.2020  (Info 1000) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Não é possível o estabelecimento de subteto remuneratório para a magistratura estadual inferior 
ao teto remuneratório da magistratura federal. A correta interpretação do art. 37, XI e § 12, da 
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Constituição Federal exclui a submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de 
remuneração. 

ADI 3854/DF, ADI 4014/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 4.12.2020.  
(Info 1001) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É incompatível com a Constituição Federal norma de Constituição estadual que disponha sobre 
nova hipótese de foro por prerrogativa de função, em especial relativo a ações destinadas a 
processar e julgar atos de improbidade administrativa. 

ADI 4870/ES, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 14.12.2020 (Info 
1002). 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A fixação de limite etário, máximo e mínimo, como requisito para o ingresso na carreira da 
magistratura viola o disposto no artigo 93, I, da Constituição Federal. 

ADI 5329/DF, Plenário, rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento virtual finalizado em 14.12.2020 (Info 1002). 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

“A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com 
a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de 
forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local”. 

RE 806339/SE, Plenário, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, 
julgamento virtual finalizado em 14.12.2020 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, 
desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de 
localização”. 
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ARE 1038507/PR, Plenário, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 
18.12.2020 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

“É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão 
de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou (ii) tenha 
sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, 
estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, 
não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou 
responsáveis, nem tampouco ao poder familiar”. 

ARE 1267879/SP, Plenário, relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 16 e 17.12.2020 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É formalmente inconstitucional lei estadual que concede descontos aos idosos para aquisição de 
medicamentos em farmácias localizadas no respectivo estado. 

ADI 2435/RJ, Plenário, relator. Min. Cármen Lúcia, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, 
julgamento virtual finalizado em 18.12.2020 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

“É inconstitucional lei estadual que fixa critério etário para o ingresso no Ensino Fundamental 
diferente do estabelecido pelo legislador federal e regulamentado pelo Ministério da Educação”. 

ADI 6312/RS, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 18.12.2020 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Não é possível a recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição 
imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura. Admite-se a possibilidade de 
reeleição dos presidentes das casas legislativas em caso de nova legislatura. 

ADI 6524/DF, Plenário, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 14.12.2020. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 



 

 

 

 

 

36 
100 

É inconstitucional a legislação estadual que estabelece a redução obrigatória das mensalidades 
da rede privada de ensino durante a vigência das medidas restritivas para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do novo Coronavírus. 

ADI 6575/BA, Plenário, relator Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento virtual finalizado em 18.12.2020. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

“(A) 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, e (i) tenham como base 
evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla 
informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a 
dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de 
razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; 
e (B) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União 
como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de 
competência”. 

ADI 6586/DF e ADI 6587/DF, Plenário, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16 e 
17.12.2020. 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

A repartição de receitas prevista no art. 157, II, da CF  não se estende aos recursos provenientes 
de receitas de contribuições sociais desafetadas por meio do instituto da Desvinculação de 
Receitas da União (DRU) na forma do art. 76 do ADCT. 

ADPF 523/DF, Plenário, relatora Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 6.2.2021 
(Info 1004) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

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 
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proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e 
específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. 

RE 1010606/RJ, Plenário, relator Min. Dias Toffoli, julgamento finalizado em 11.2.2021 (Info 
1005) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

Não se admite “novo veto” em lei já promulgada e publicada. Manifestada a aquiescência do 
Poder Executivo com projeto de lei, pela aposição de sanção, evidencia-se a ocorrência de 
preclusão entre as etapas do processo legislativo, sendo incabível eventual retratação. 

ADPF 714/DF, ADPF 715/DF, ADPF 718/DF, Plenário, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento 
virtual finalizado em 13.2.2021 (Info 1005) 

 

INQUÉRITO 

Atentar contra a democracia e o Estado de Direito não configura exercício da função parlamentar 
a invocar a imunidade constitucional prevista no art. 53, caput, da Constituição Federal. 

Inq 4781 Ref, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 17.2.2021  (Info 1006) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

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. 

ADPF 770 MC-Ref/DF, Plenário, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado 
em 24.2.2021 e ACO 3451 MC-Ref/MA, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual 
finalizado em 24.2.2021 (Info 1006) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
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É dever do Poder Público elaborar e implementar plano para o enfrentamento da pandemia 
COVID-19 nas comunidades quilombolas. 

ADPF 742/DF, Plenário, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, 
julgamento virtual finalizado em 24.2.2021 (Info 1006) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério 
da educação básica. 

ADI 4848/DF, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 27.2.2021 (Info 
1007) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A competência atribuída ao chefe do Poder Executivo para expedir decreto em ordem a instituir 
ou eliminar a prestação do serviço em regime público, em concomitância ou não com a prestação 
no regime privado, aprovar o plano geral de outorgas do serviço em regime público e o plano de 
metas de universalização do serviço prestado em regime público está em perfeita consonância 
com o poder regulamentar previsto no art. 84, IV, parte final, e VI, da Constituição Federal (CF). 
O art. 18, I, II e III da Lei 9.472/1997 (1) é compatível com os arts. 21, XI, e 48, XII, da Constituição 
Federal. 

ADI 1668/DF, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 27.2.2021 (Info 1007) 

 

AÇÃO ORDINÁRIA 

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. 

ACO 3463 MC-Ref/SP, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 
8.3.2021  (Info 1008) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
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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 (1) acabaram por instituir disciplina desproporcional e ofensiva aos 
postulados constitucionais relativos à liberdade de manifestação do pensamento [CF, art. 5º, IV, 
IX e XIV (2)] e de liberdade de acesso à informação [CF, art. 220 (3)]. 

ADI 3481/DF, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 6.3.2021 (Info 
1008) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

“São constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes 
nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes de sua 
inobservância”. 

RE 627432/RS, relator Min. Dias Toffoli, julgamento em 18.3.2021 (Info 1010) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A previsão de nomeação “pro tempore”, pelo Ministro da Educação, de dirigentes de instituições 
de ensino federais viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da proporcionalidade, da 
autonomia e da gestão democrática do ensino público. 

ADI 6543/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 26.3.2021 (Info 1011) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

O preceito veiculado pelo art. 75 da Constituição Federal aplica-se, no que couber, à organização, 
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e dos 
Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, excetuando-se ao princípio da simetria os 
Tribunais de Contas do Município. 

ADPF 272/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento em 25.3.2021  (Info 1011) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 



 

 

 

 

 

40 
100 

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. 

ADI 5258/AM, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 12.4.2021(Info 1012) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

A instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito depende unicamente do preenchimento 
dos requisitos previstos no art. 58, § 3º, da Constituição Federal, ou seja: (a) o requerimento de 
um terço dos membros das casas legislativas; (b) a indicação de fato determinado a ser apurado; 
e (c) a definição de prazo certo para sua duração. 

MS 37760 MC-Ref/DF, relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 14.4.2021(Info 1013) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional lei estadual que destine parcela da arrecadação de emolumentos extrajudiciais 
a fundos dedicados ao financiamento da estrutura do Poder Judiciário ou de órgãos e funções 
essenciais à Justiça. 

ADI 3704/RJ, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgamento 
virtual finalizado em 26.4.2021(Info 1014) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional norma constitucional estadual pela qual se prevê hipótese de intervenção 
estadual em municípios não contemplada no art. 35 da Constituição Federal (CF). 

ADI 6616/AC, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 26.4.2021(Info 1014) 

 

MANDADO DE INJUNÇÃO 
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(1) 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. 
(2) 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. (3) Constata-se existir proteção insuficiente de combate à 
pobreza, a recomendar a correção de rumos. (4) 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). 

MI 7300/DF, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgamento 
virtual finalizado em 26.4.2021(Info 1014) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

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. 

ADI 6728 AgR/DF, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 30.4.2021 (Info 
1015) 

 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 

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 

ACO 3451 TPI-Ref/DF, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 
30.4.2021(Info 1015) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

(1) É constitucional dispositivo de lei estadual que prevê a autonomia financeira do Ministério 
Público. (2) É inconstitucional dispositivo de lei estadual que institui gratificação aos membros 
do MP pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral a ser paga pelo Poder Judiciário.  

ADI 2381/RJ, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento virtual finalizado em 30.4.2021 (Info 1015) 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional a cobrança de tarifa bancária pela disponibilização de limite para “cheque 
especial”.  

ADI 6407/DF, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 30.4.2021(Info 1015) 

ADMINISTRATIVO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige 
autorização legislativa e licitação; e ii) a exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica 
à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. 

ADI 5624 MC-Ref/DF, Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 5 e 6.6.2019  (Info 
943) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Fica suspensa a eficácia do § 2º do art. 1º do Decreto 9.759/2019, na redação dada pelo Decreto 
9.812/2019, e para afastar, até o exame definitivo dessa ação, a possibilidade de ter-se a 
extinção, por ato unilateralmente editado pelo chefe do Executivo, de colegiado cuja existência 
encontre menção em lei em sentido formal. Observada a organicidade da ordem constitucional, 
é razoável condicionar a extinção de determinado órgão colegiado com assento legal à prévia 
chancela parlamentar 

ADI 6121 MC/DF, Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 12 e 13.6.2019. (Info 944) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Nos termos expressos da Constituição Federal (CF), é vedada a reedição, na mesma sessão 
legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada. STF. Plenário. ADI 6062 MC-Ref/DF, 
ADI 6172 MC-Ref/DF, ADI 6173 MC-Ref/DF, ADI 6174 MC-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgados em 1º/8/2019 (Info 946). 

Votação: Unanimidade. 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A estabilidade especial do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (1) 
não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se tão 
somente aos servidores das pessoas jurídicas de direito público. STF. Plenário. RE 716378/SP, Rel. 
Min. Dias Toffoli, julgado em 1º e 7/8/2019 (repercussão geral) (Info 946). 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional lei estadual que preveja o pagamento de gratificação para servidores submetidos 
ao regime de subsídio nos casos em que haja a realização de atividades que extrapolem as 
funções próprias e ordinárias do cargo (STF. Plenário. ADI 4941/AL, rel. orig. Min. Teori Zavascki, 
red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado 14/8/2019 - Info 947) 

Votação: Maioria. 

 

MANDADO DE INJUNÇÃO 

Na falta de lei específica, a LC nº 142/2013, que regulamenta a aposentadoria especial de pessoas 
com deficiência no Regime Geral de Previdência Social, deve ser aplicada aos pedidos de 
aposentadoria de servidores públicos com deficiência, por se tratar de diploma mais adequado 
para suprir a omissão na regulamentação do art. 40, § 4º, I, da CF (STF. 1ª Turma. MI 6818/DF e 
MI 6988/RR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 13/8/2019 - Info 947) 

Votação: Unanimidade. 

 

MANDADO DE INJUNÇÃO 

Na falta de lei específica, a LC nº 142/2013, que regulamenta a aposentadoria especial de pessoas 
com deficiência no Regime Geral de Previdência Social, deve ser aplicada aos pedidos de 
aposentadoria de servidores públicos com deficiência, por se tratar de diploma mais adequado 
para suprir a omissão na regulamentação do art. 40, § 4º, I, da CF (STF. 1ª Turma. MI 6818/DF e 
MI 6988/RR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 13/8/2019 - Info 947) 

Votação: Unanimidade. 
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RECLAMAÇÃO 

O pagamento de décimo terceiro e do terço constitucional de férias aos agentes políticos com 
mandato eletivo é opcional. A opção deve ser exercida por meio de lei (STF. 1ª Turma. Rcl 32483 
AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2019 - Info 950) 

Votação: Unanimidade. 

 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 

Ao poder central é possível suspender imediatamente o repasse de verbas ou a execução de 
convênios, mas o cadastro restritivo deve ser feito nos termos da lei, mediante a verificação da 
veracidade das irregularidades apontadas e não deve ser feito de forma unilateral, sem acesso à 
ampla defesa e ao contraditório (STF. Plenário. ACO 2892 AgR/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, 
red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 11/9/2019).(Info 951) 

Votação: Maioria. 

 

RECLAMAÇÃO 

A Súmula Vinculante 13 (vedação ao nepotismo) não se aplica a cargos públicos de natureza 
política, como são os cargos de Secretário Estadual e Municipal (STF. 1ª Turma. Rcl 29033 AgR/RJ, 
rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/9/2019-Info 952) 

Votação: Maioria. 

 

RECURSO ORDINÁRIO 

Aplica-se ao concurso público o princípio pas de nullité sans grief. Assim, ainda que haja 
desrespeito à regra editalícia, se isso não gerar quebra de isonomia entre os candidatos, isto é, 
se não haver prejuízo, não deve ser declarada a nulidade do certame STF. 2ª Turma. RMS 
36305/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17/9/2019-Info 952) 

Votação: Unanimidade. 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
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O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores 
públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. 
Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões 
pelas quais não propôs a revisão (STF. Plenário. RE 565089 /SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. 
p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 25/9/2019 - repercussão geral – Tema 19 e Info 953) 

Votação: Maioria. 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de 
concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando 
se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao 
anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas 
já recebidas. (STF. Plenário. RE 817338/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/10/2019 - 
repercussão geral – Tema 839-Info 956) 

Votação: Maioria. 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

Se a decisão do CNJ altera o modo de avaliação do concurso público sem causar efetiva surpresa 
aos candidatos, não há que falar em qualquer ilegalidade (STF. 1ª Turma. MS 35992/RS e MS 
36218/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 
12/11/2019-Info 959) 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional do art. 85, § 5º, da Constituição do Estado do Paraná, e, por arrastamento, da 
Lei nº 16.656/2010 e do art. 1º da Lei nº 13.426/2002, os quais conferem aos ex-governadores e 
suas viúvas subsídio mensal vitalício, não sendo necessária a devolução dos valores já recebidos 
(STF. Plenário. ADI 4545/PR, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 5/12/2019-Info 962) 

Votação: Maioria. 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
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Não se configura a responsabilidade civil do Estado por alegados “prejuízos” resultante da queda 
dos níveis de venda dos produtos nacionais em razão da alteração da política fiscal. A alteração 
da alíquota do imposto de importação por ato do poder público, como instrumento de política 
economia, não gera direito a indenização por se caracterizar como ato legislativo, com efeito 
geral e abstrato (STF. 1ª Turma. ARE 1175599 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 
10/12/2019-Info 963) 

Votação: Unanimidade. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a lei que redenominou o cargo de datiloscopista como perito papiloscopista. 
Independentemente da nomenclatura, os profissionais exercem atividade específica condizente 
com o cargo de perito oficial, dado que se dedicam a colher e analisar impressões deixadas pelas 
papilas dérmicas de quem haja tido contato com objetos importantes para a apuração de fatos 
de relevo criminal. 

ADI 5182/PE, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 19.12.2019 (Info 964) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de 
edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de 
responder a inquérito ou a ação penal. 

RE 560900/DF, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 5 e 6.2.2020. (Info 965) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

São constitucionais os dispositivos que preveem os requisitos para avaliação da adequação e da 
prorrogação do contrato de concessão. 

ADI 5991 MC/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 20.2.2020.(Info 967) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
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Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do 
ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo 
à respectiva Corte de Contas. 

RE 636553/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 19.2.2020.(Info 967) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do 
comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico 
de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais 
ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo 
particular. 

RE 136861/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento 
em 11.3.2020.(Info 969) 

 

RECLAMAÇÃO 

Aplica-se às  aposentadorias já concedidas a nova lei que altera a alíquota de contribuição 
previdenciária e que fixa novos parâmetros para a atualização do benefício, não se podendo falar 
em direito adquirido quanto a regime jurídico anterior. 

Rcl 37892 AgR/SP, Primeira Turma, rel. orig. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Luiz 
Fux, julgamento em 10.3.2020.(Info 969) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

A limitação temporal do auxílio-moradia previsto em Lei Complementar constitui legítima 
atuação discricionária do PGR. 

MS 26415/DF, Segunda Turma, rel. orig. Min. Teori Zavascki, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 17.3.2020.(Info 970) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

Há independência entre as esferas penal e administrativa. A repercussão da primeira na segunda 
ocorre somente nos casos em que constatada a inexistência material dos fatos ou a negativa de 
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autoria, até porque a valoração na esfera administrativa não é a mesma da penal. No âmbito do 
processo administrativo disciplinar, ausente a demonstração de prejuízo concreto, a declaração 
de nulidade é desautorizada. 

RMS 32357/DF, Segunda Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 17.3.2020.(Info 970) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Considerando as dimensões sanitária, econômica, social e fiscal derivadas da crise do 
Coronavírus, bem assim a responsabilidade civil e administrativa dos agentes públicos na tomada 
de decisões em combate à epidemia: 1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar 
violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à 
economia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios 
constitucionais da precaução e da prevenção.  2. A autoridade a quem compete decidir deve 
exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas 
e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e 
entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios 
constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por 
eventuais violações a direitos. 

ADI 6421 MC/DF, ADI 6422 MC/DF, ADI 6424 MC/DF, ADI 6425 MC/DF, ADI 6427 MC/DF, ADI 
6428 MC/DF, ADI 6431 MC/DF, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 20 e 21.5.2020.(Info 
978) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Exercente de cargo técnico com formação em Direito: autarquia estadual e atribuições de 
procurador do estado não pode exercer atribuições que são privativas dos integrantes dos 
quadros da Procuradoria-Geral do Estado. 

ADI 5109 ED-segundos/ES, Plenário, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 4.6.2020 (Info 980) 

 

AGRAVO em RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É inadmissível que o servidor efetivo, depois de aposentado regularmente, seja reconduzido ao 
mesmo cargo com o intuito de cumular vencimentos e proventos de aposentadoria. A vacância 
do cargo respectivo não implica direito à reintegração ao mesmo cargo sem a realização de 
concurso público. 
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ARE 1234192 AgR/PR e ARE 1250903 AgR/PR, 1ª Turma, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o 
ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 16.6.2020.(Info 982) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre 
os precatórios que nele sejam pagos. 

RE 594892 AgR-ED-EDv/RS, Plenário, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 1.7.2020. (Info 984) 

 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

O Metrô-DF é empresa pública, regida pelo direito privado. Como concessionária de serviço 
público, responde pelos débitos trabalhistas e pelos débitos comuns, de modo que seu 
orçamento não é alcançado pelo art. 100 da Constituição Federal (precatórios). 

Rcl 29637 AgR/DF, 1ª Turma, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 
julgamento em 30.6.2020. (Info 984) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional, por afrontar o artigo 37, II, da CF, lei que preveja a integração de pessoa que 
não prestou concurso público ao quadro de pessoal de órgão público. 

ADI 1251/MG, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 6.8.2020 (Info 985) 

 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

A específica autorização legislativa somente é obrigatória na hipótese de alienação do controle 
acionário de sociedade de economia mista (empresa-mãe). Não há necessidade dessa prévia e 
específica anuência para a criação e posterior alienação de ativos da empresa subsidiária, dentro 
de um elaborado plano de gestão de desinvestimento, voltado para garantir maiores 
investimentos e, consequentemente, maior eficiência e eficácia da empresa-mãe. 

Rcl 42576 MC/DF, Plenário, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 30.9 e 1º.10.2020. (Info 993) 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de 
leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, 
chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos. 

RE 719870/MG, Plenário, rel. orig. Min. Marco, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento virtual em 9.10.2020. (RE-719870) (info 994) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a percepção de honorários de sucumbência por procuradores de estados-
membros, observado o teto previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal no somatório total às 
demais verbas remuneratórias recebidas mensalmente. 

ADI 6135/GO, ADI 6160/AP, ADI 6161/AC, ADI 6169/MS, ADI 6177/PR, ADI 6182/RO, Plenário, 
rel. Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 19.10.2020.  (Info 995) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito 
privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público 
que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não 
concorrencial. 

RE 633782/MG, Plenário, rel. min. Luiz Fux, julgamento virtual finalizado em 23.10.2020 (Info 
996) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a legislação estadual que determina que o regime jurídico celetista incide sobre 
as relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundações públicas, com personalidade 
jurídica de direito privado, destinadas à prestação de serviços de saúde. 

ADI 4247/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento virtual finalizado em 3.11.2020 (Info 997) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
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É inconstitucional norma que preveja a concessão de aposentadoria com paridade e 
integralidade de proventos a policiais civis. 

ADI 5039/RO, rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 10.11.2020 (Info 998) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

A teor do disposto no art. 37, XIII, da Constituição Federal, é vedada a vinculação remuneratória 
de seguimentos do serviço público. 

ADPF 328/MA, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento virtual finalizado em 13.11.2020 (Info 999) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional lei que equipara, vincula ou referencia espécies remuneratórias devidas a 
cargos e carreiras distintos, especialmente quando pretendida a vinculação ou a equiparação 
entre servidores de Poderes e níveis federativos diferentes. 

ADI 6436/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 27.11.2020. (Info 
1000) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É incompatível com a Constituição Federal estabelecer preferência, na ordem de classificação de 
concursos públicos, em favor de candidato já pertencente ao serviço público. 

ADI 5358/PA, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 27.11.2020. (Info 1000) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a determinação de que a participação de trabalhadores nos lucros ou resultados 
de empresas estatais deve observar diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo ao qual as 
entidades estejam sujeitas. 

ADI 5417/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 4.12.2020 (Info 1001) 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional, por denotar sanção de caráter perpétuo, o parágrafo único do artigo 137 da 
Lei 8.112/1990, o qual dispõe que não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que 
tiver sido demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, I (crimes 
contra a administração pública), IV (atos de improbidade), VIII (aplicação irregular de recursos 
públicos), X (lesão aos cofres públicos) e XI (corrupção), da referida lei. 

ADI 2975, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 4.12.2020. (ADI-2975) (Info 
1001) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

“É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir 
formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior”. 

RE 740008/RR, relator Min. Marco Aurélio, julgamento virtual finalizado em 19.12.2020 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Os Estados e o Distrito Federal devem observar o prazo de dois meses, previsto no art. 535, § 3º, 
II, do Código de Processo Civil, para pagamento de obrigações de pequeno valor. 

ADI 5534/DF, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 18.12.2020. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É desnecessária, em regra, lei específica para inclusão de sociedade de economia mista ou de 
empresa pública em programa de desestatização. 

ADI 6241/DF, Plenário, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 6.2.2021 
(Info 1004) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

O legislador federal, para garantir a universalização e a prestação eficiente dos serviços de 
telecomunicações, pode — por exceção normativa explícita — impedir a cobrança de preço 
público pelo uso das faixas de domínio. O regramento do direito de passagem previsto na Lei 
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Geral das Antenas (Lei 13.116/2015, art. 12, “caput”) se insere no âmbito da competência 
privativa da União para legislar sobre telecomunicações (CF, art. 22, IV) e sobre normas gerais de 
licitação e contratação administrativa (CF, art. 22, XXVII). 

ADI 6482/DF, Plenário, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento finalizado em 18.2.2021 (Info 
1006) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

O regime de licitação e contratação previsto na Lei 8.666/1993 é inaplicável às sociedades de 
economia mista que explorem atividade econômica própria das empresas privadas, concorrendo, 
portanto, no mercado. 

RE 441280/RS, relator Min. Dias Tofolli, julgamento virtual finalizado em 6.3.2021 (Info 1008) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) destinado à ampliação e ao fortalecimento da 
interação entre o Estado e a iniciativa privada [Medida Provisória (MP) 727/2016, convertida na 
Lei 13.334/2016] não afronta os princípios da Administração Pública e da proteção do meio 
ambiente e dos índios (Constituição Federal, arts. 23, VI, 37, “caput” e 231, § 2º) 

ADI 5551/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 13.3.2021 (Info 1009) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

(1) É constitucional dispositivo de lei em que se dispensa a licitação a fim de permitir a 
contratação direta do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), pela União, para 
prestação de serviços de tecnologia da informação considerados estratégicos, assim 
especificados em atos de ministro de Estado, no âmbito do respectivo ministério. (2) Há evidente 
interesse público a justificar que serviços de tecnologia da informação a órgãos como a Secretaria 
do Tesouro Nacional e a Secretaria da Receita Federal, integrantes da estrutura do Ministério da 
Economia, sejam prestados com exclusividade por empresa pública federal criada para esse fim, 
como é o caso do Serpro. 
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ADI 4829/DF, relatora Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 20.3.2021 (Info 1010) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

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. 

ADI 3763/RS, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 7.4.2021(Info 1012) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação 
de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual. 

ADI 6019/SP, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgamento 
virtual finalizado em 12.4.2021(Info 1012) 

 

AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

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). 

ADPF 732/SP, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 26.4.2021(Info 
1014) 

DIREITO CIVIL 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

O art. 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o art. 7º, XXVIII, da Constituição 
Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes 
de acidentes de trabalho nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com 
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potencialidade lesiva, e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da 
coletividade. 

RE 828040/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 12.3.2020.(Info 969) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente 
incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como sobre os contratos 
que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições 
inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os 
planos antigos inalterados. 

RE 948634/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento virtual finalizado em 19.10.2020 (Info 
995) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Há indícios de contrariedade ao ordenamento jurídico-constitucional na permissão dada por 
resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) às instituições financeiras para cobrarem 
tarifa bancária pela mera disponibilização de crédito ao cliente na modalidade “cheque especial”. 

ADI 6407 MC-Ref /DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 27.11.2020. 
(Info 1000) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A exigência de integralização do capital social por empresas individuais de responsabilidade 
limitada (EIRELI), no montante previsto no art. 980-A do Código Civil, com redação dada pelo art. 
2º da Lei 12.441/2011, não viola a regra constitucional que veda a vinculação do salário-mínimo 
para qualquer fim, bem como não configura impedimento ao livre exercício da atividade 
empresarial. 

ADI 4637/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 4.12.2020 (Info 1001) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
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“É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de 
loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, 
ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização 
dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso 
controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a 
administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da 
obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” 

RE 695911/SP, Plenário, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 15.12.2020 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

“A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção 
do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil (1), impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao 
mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de 
fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro (2)”. 

RE 1045273/SE, Plenário, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 
19.12.2020 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

A competência prevista no § 3º do artigo 109 da Constituição Federal, da Justiça comum, 
pressupõe inexistência de Vara Federal na Comarca do domicílio do segurado. 

RE 860508/SP, relator Min. Marco Aurélio, julgamento virtual finalizado em 6.3.2021 (Info 1008) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

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. 

ADI 5415/DF, ADI 5418/DF, ADI 5436/DF, relator Min. Dias Toffoli, julgamento finalizado em 
11.3.2021 (Info 1009) 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

HABEAS CORPUS 
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Não se exige a manutenção do status de militar como requisito de procedibilidade e de 
prosseguimento da ação penal que apura a prática de crime de violência contra inferior (Código 
Penal Militar, art. 175). 

HC 137741 AgR e AgR-segundo/RS, 1º Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 25.6.2019. 
(Info 945) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de 
direitos sociais relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). (STF. Plenário. 
RE 643978/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 9/10/2019 - repercussão geral – Tema 
850-Info 955) 

Votação: Unanimidade. 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

É admissível a impetração de mandado de segurança para impugnar ato judicial em que 
assentada a intempestividade de recurso protocolado dentro do prazo legal (STF. 1ª Turma. RMS 
36114/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 22/10/2019-Info 957) 

Votação: Unanimidade. 

 

RECLAMAÇÃO 

A erronia na observância de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF) formalizado, em 
recurso extraordinário, sob o ângulo da repercussão geral, enseja, esgotada a jurisdição na 
origem considerado o julgamento de agravo, o acesso àquela Corte mediante a reclamação (STF. 
1ª Turma. Rcl 26874 AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12/11/2019-Info 959) 

Votação: Unanimidade. 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

O art. 109, § 2º, da Constituição Federal (CF) encerra a possibilidade de a ação contra a União ser 
proposta no domicílio do autor, no lugar em que ocorrido o ato ou fato ou em que situada a 
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coisa, na capital do estado-membro, ou ainda no Distrito Federal (STF. 2ª Turma. ARE 1151612 
AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19/11/2019-Info 960). 

Votação: Unanimidade. 

 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

A competência para julgamento de questão trabalhista relativa a servidor público estatutário, 
ainda que celetista (CLT), é da Justiça Comum (não da trabalhista) considerando que o vínculo do 
servidor com a municipalidade tem natureza jurídico-administrativa. 

CC 8018/PI, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 
19.12.2019 (Info 964) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Reconhecida a repercussão geral, suspende-se o processamento dos feitos pendentes que 
versem sobre a questão e tramitem em todo o território nacional. 

RE 1141156 AgR/RJ, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 19.12.2019 (Info 964) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Quando deslocado para o ambiente presencial por destaque, o julgamento recomeça, 
possibilitando o exercício de sustentação oral pela defesa. 

ADI 4735/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 6.2.2020. (Info 965) 

 

RECLAÇÃO 

Como o juízo de admissibilidade recursal possui natureza DECLARATÓRIA (tem eficácia ex tunc), 
impõe-se a aplicação do art. 988, § 5º, CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação 
proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 

Rcl 24810 AgR/MG, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 11.2.2020. (Info 966) 
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AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

A controvérsia sobre a possibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais do 
valor a ser recebido por município em execução de complementação de verbas do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) 
está circunscrita à análise da legislação infraconstitucional e ainda depende do reexame de fatos, 
o que é inviável em sede de recurso extraordinário. 

ARE 1107296 AgR/PE, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 11.2.2020. (Info 966) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de 
seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração 
Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de 
pessoal. 

RE 960429/RN, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 4 e 5.3.2020.(Info 968) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

(1) Sendo incontroversa o estabelecimento de regime jurídico único para a contratação de 
servidores pelo município, inexiste necessidade de analisar provas, superando-se a Súmula 279 
do STF para fins de conhecimento do Recurso Extraordinário. (2) É da Justiça Comum a 
competência para julgar conflitos entre município e servidor contratado depois da CF/1988, 
ainda que sem concurso público, pois, uma vez vigente regime jurídico-administrativo, este 
disciplinará a absorção de pessoal pelo poder público. 

ARE 1179455 AgR/PI, 1ª Turma, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 
julgamento em 5.5.2020.(Info 976) 

 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

O Código de Processo Civil prevê a hipótese de cabimento de embargos de declaração para 
reajustar a jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal 
de Justiça adotarem. Portanto, antes do trânsito em julgado, é legítimo readequar o julgado 
anterior para ajustá-lo à posição do Plenário do STF, mesmo que superveniente. 

Rcl 15724 AgR-ED/PR, 1ª Turma, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgamento em 5.5.2020.(Info 976) 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Os procuradores públicos têm capacidade postulatória para interpor recursos extraordinários 
contra acórdãos proferidos em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, 
nas hipóteses em que o legitimado para a causa outorgue poderes aos subscritores das peças 
recursais. 

RE 1068600 AgR-ED-EDv/RN, Plenário, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 
4.6.2020.(Info 980) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Ainda que se admita recurso de decisão que indeferiu o ingresso de amicus curiae, é inaplicável 
o art. 138 do Código de Processo Civil de 2015 aos processos do controle concentrado de 
constitucionalidade, de modo que pessoa física não tem representatividade adequada para 
intervir na qualidade de amigo da Corte em ação direta. 

ADI 3396 AgR/DF, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 6.8.2020. (Info 985) 

 

Agravo em RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É incompatível com a Constituição Federal o entendimento de que o governador do estado deve 
autorizar a propositura de ação de improbidade pela procuradoria. 

ARE 1165456 AgR/SE, 1ª Turma, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 
julgamento em 1º.9.2020 – Info 989. 

 

AÇÃO RESCISÓRIA 

A ação rescisória não é sucedânea de embargos de declaração. 

AR 2107/SP, Plenário rel. orig. Min. Gilmar Mendes, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 16.9.2020 – Info 991 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
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É constitucional norma que inclui, entre as incumbências dos oficiais de justiça, a tarefa de 
“auxiliar os serviços de secretaria da vara, quando não estiverem realizando diligência.” 

ADI 4853/MA, rel. min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 3.11.2020 (Info 997) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

São inconstitucionais as fontes de receitas de fundo especial do Poder Judiciário provenientes de 
rendimentos dos depósitos judiciais à disposição do Poder Judiciário do Estado, através de conta 
única. 

ADI 4981/RR, rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 14.11.2020 (Info 999) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

O art. 114, III, da Constituição Federal deve ser interpretado em conjunto com o art. 114, I, da 
CF, de modo a excluir da competência da Justiça do Trabalho as causas instauradas entre o Poder 
Público e os servidores a ele vinculados por típica relação estatutária ou de caráter jurídico-
administrativo. 

RE 1089282/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 4.12.2020. (Info 
1001) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

“A insolvência civil está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da 
República, para fins de definição da competência da Justiça Federal”. 

RE 678162/AL, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, julgamento 
virtual finalizado em 26.3.2021 (Info 1011) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o 
procedimento de execução extrajudicial (de dívidas hipotecárias), previsto no Decreto-lei nº 
70/66.  
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RE 556520/SP, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgamento 
virtual finalizado em 7.4.2021(Info 1012) 

 

RECURSO ESPECIAL 

I - É inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997. II - Em se tratando 
de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, 
da Lei 8.078/1990. III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, 
firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas 
as demandas conexas 

RE 1101973/SP, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 
7.4.2021(Info 1012) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

São inconstitucionais as decisões judiciais que determinam a constrição de verbas públicas 
oriundas de Fundo Estadual de Saúde (FES) — que devem ter aplicação compulsória na área de 
saúde — para atendimento de outras finalidades específicas. 

ADPF 664/ES, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 16.4.2021(Info 
1013) 

DIREITO EMPRESARIAL 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

São constitucionais o estabelecimento de um limite máximo de 150 (cento e cinquenta) salários 
mínimos aos créditos de natureza trabalhista, bem como a definição de créditos com privilégio 
especial, conforme previsto no art. 83, I, e IV, “c”, da Lei 11.101/2005.(1)É constitucional a 
precedência conferida aos créditos “extraconcursais” decorrentes de obrigações resultantes de 
atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, ou após a decretação da falência, 
e de tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência (2).É legítima a 
restituição em dinheiro de valor adiantado ao devedor-falido, oriundo de adiantamento de 
contrato de câmbio para exportação (3).  
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ADI 3424/DF, relator Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento virtual finalizado em 16.4.2021 e ADPF 312/DF, relator Min. Edson Fachin, redator 
do acórdão Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 16.4.2021  (Info 1013) 

DIREITO FINANCEIRO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

(I) O conceito de limite de despesa com pessoal com exclusão dos valores despendidos com os 
pensionistas e dos valores do imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos 
aos agentes públicos, empreende verdadeiro drible ao versado na Constituição Federal. (II) Ao 
suspender a exigência de atrelamento, em determinado exercício fiscal, à receita efetivamente 
arrecadada, dos gastos estaduais com “ações e serviços públicos de saúde” e “manutenção e 
desenvolvimento do ensino”, limitando-os ao montante correspondente às despesas do 
exercício anterior, faz-se a irregular desvinculação ao piso constitucionalmente estabelecido 
(STF. Plenário. ADI 6129/GO, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 11/9/2019) (Info 951) 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional o art. 9º da Lei 7.990/1989, que estabelece que os Estados devem repassar 25% 
dos royalties recebidos pela exploração dos recursos naturais (petróleo, recursos hídricos para 
produção de energia elétrica e recursos minerais) em seu território para todos os Municípios do 
respectivo Estado, e não apenas para os Municípios onde há exploração desses recursos (STF. 
Plenário. ADI 4846/ES, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 9/10/2019-Info 955) 

Votação: Maioria. 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

O prazo decadencial quinquenal para anulação de atos de que decorram efeitos favoráveis aos 
administrados, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica aos processos de tomada de 
contas (STF. 1ª Turma. MS 35038 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 12/11/2019-Info 
959) 

Votação: ####Unanimidade Maioria##### . 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional o art. 38 da Lei 8.880/1994 (URV como parâmetro de cálculo dos índices de 
correção monetária nos dois primeiros meses de implantação do Plano Real), não importando a 
aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal STF. 1ª 
Turma. RE 307108/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado 
em 12/11/2019-Info 959) 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 

As receitas provenientes do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECEP) não 
podem ser computadas para efeito de cálculo da amortização da dívida de Estado (na apuração 
da Receita Líquida Real). Os recursos devem, no entanto, ser considerados para efeito de cálculo 
do montante mínimo destinado à saúde e à educação. 

ACO 727/BA, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 13.2.2020. (Info 966) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

O surgimento da pandemia do Covid-19 é fato superveniente, imprevisível, cujas consequências 
gravíssimas eram impossíveis de serem programadas e exigem a atuação direta do Poder Público 
municipal, estadual e federal. Do ponto de vista jurídico e lógico, seria impossível a previsão dos 
efeitos econômicos quando aprovadas as leis orçamentárias. Assim, durante a emergência em 
saúde pública, deve-se afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação 
orçamentárias em relação à criação/expansão de programas públicos destinados ao 
enfrentamento do Covid-19, flexibilização que se aplica a todos os entes federativos (União, 
Estados e Municípios). 

ADI 6357 MC-Ref/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 13.5.2020.(Info 977) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) é INCONSTITUCIONAL: (a) ao autorizar o Poder 
Executivo a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias quando os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem 
a limitação no prazo estabelecido no caput do artigo 9º; (b) ao desvirtuar a sistemática de 
aparecer e aprovação das Contas dos Poderes; (c) ao limitar operações de crédito autorizadas 
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pelo Congresso; (d) ao permitir a redução da remuneração de cargos providos e a redução 
temporária da jornada de trabalho para ajustar as despesas de pessoal. 

ADI 2238/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 24.6.2020.(Info 983) 

 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Os limites da despesa total com pessoal e as vedações à concessão de vantagens, reajustes e 
aumentos remuneratórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal somente podem ser 
afastados quando a despesa for de caráter temporário, com vigência e efeitos restritos à duração 
da calamidade pública, e com propósito exclusivo de enfrentar tal calamidade e suas 
consequências sociais e econômicas. 

ADI 6394/AC, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 20.11.2020 (Info 
1000) 

DIREITO AMBIENTAL 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Pulverização aérea de inseticida contra Aedes aegypti depende da prévia: (a) comprovação 
científica de sua necessidade; (b) aprovação das autoridades sanitárias mencionadas no texto da 
lei; (c) aprovação das autoridades ambientais (STF. Plenário. ADI 5592/DF, rel. orig. Min. Cármen 
Lúcia, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 11/9/2019). (Info 951) 

Votação: Maioria. 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se configura como direito fundamental 
da pessoa humana. A mera revogação de normas operacionais fixadoras de parâmetros 
mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação ambiental, sem sua substituição ou 
atualização, aparenta comprometer a observância da Constituição Federal, da legislação vigente 
e de compromissos internacionais. 

ADPF 747, ADPF 748, ADPF 749, rel. Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 
27.11.2020. (ADPF-747). (Info 1000) 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional norma estadual que estabelece hipóteses de dispensa e simplificação do 
licenciamento ambiental para atividades de lavra a céu aberto por invadir a competência 
legislativa da União para editar normas gerais sobre proteção do meio ambiente, nos termos 
previstos no art. 24, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal (CF). 

ADI 6650/SC, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 26.4.2021 (Info 1014) 

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

São constitucionais o art. 16, I, o art. 105, o art. 122, II e III, o art. 136, I, o art. 138 e o art. 230 do 
ECA. Tais dispositivos estão de acordo com o art. 5º, caput e incisos XXXV, LIV, LXI e com o art. 
227 da CF/88. Além disso, são compatíveis com a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH), a Convenção sobre os Direitos da Criança, as Regras de Pequim para a Administração da 
Justiça de Menores e a Convenção Americana de Direitos Humanos. STF. Plenário. ADI 3446/DF, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 7 e 8/8/2019 (Info 946). 

Votação: Unanimidade. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A norma fundada no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, na alteração que lhe deu a Emenda 
Constitucional 20/1998, tem plena validade constitucional. Logo, é vedado “qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”. 

ADI 2096/DF, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, julgamento virtual em 9.10.2020. (Info 994) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional legislação estadual que proíbe toda e qualquer atividade de comunicação 
comercial dirigida às crianças nos estabelecimentos de educação básica. 

ADI 5631/BA, relator Min. Edson Fachin, julgamento em 25.3.2021 (Info 1011) 

DIREITO ELEITORAL 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
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A LC 135/2010 (Lei da Ficha Limpa), e o prazo de 8 anos de inelegibilidade que ela introduziu, 
aplica-se às condenações por abuso de poder, mesmo àquelas já transitadas em julgado quando 
a LC 135/2010 entrou em vigor (STF. Plenário. ARE 1180658 AgR/RN, rel. orig. Min. Alexandre de 
Moraes, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 10/9/2019-Info 951) 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

As resoluções do TSE que determinam a suspensão do registro ou a anotação do partido como 
consequência imediata da não prestação de contas violam o devido processo legal (STF. Plenário. 
ADI 6032 MC-Ref/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 5/12/2019-Info 962) 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a imposição de restrições quanto à criação, fusão e incorporação de partidos 
políticos, exigindo-se que o apoiamento se dê apenas por cidadãos outra e simultânea filiação 
partidária e ainda o prazo mínimo de cinco anos de existência do partido antes da alteração por 
fusão ou incorporação. 

ADI 5311/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 4.3.2020.(Info 968) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional a norma que, na resolução das sobras do quociente partidário, despreza a 
aquisição de vagas pelo partido nas operações anteriores, privilegiando o partido ou coligação 
que primeiro atingir a maior média. Tal regramento ocasiona uma tendência à concentração, em 
uma única sigla ou coligação, das vagas remanescentes, o que é incompatível com o pluralismo 
político-ideológico presente na sociedade. 

ADI 5420/DF, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 4.3.2020. (Info 968) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 



 

 

 

 

 

68 
100 

É constitucional o art. 3º da Lei 13.488/2017, que, ao dar nova redação do art. 109, § 2º, do 
Código Eleitoral, que estabelece que todos os partidos e coligações que participaram do pleito 
podem concorrer às denominadas “sobras eleitorais”. 

ADI 5947/DF, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 4.3.2020.(Info 968) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a regra que estabelece que, para que um candidato seja eleito, é necessário que 
alcance individualmente o índice de 10% do quociente eleitoral. 

ADI 5920/DF, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 4.3.2020.(Info 968) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional a regra que determina a realização automática de novas eleições, 
independentemente do número de votos anulados, sempre que o candidato eleito, em pleito 
majoritário, for desclassificado, por indeferimento do registro de sua candidatura, ou em virtude 
de cassação do diploma ou mandato. 

RE 1096029/MG, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 4.3.2020.(Info 968) 

 

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

A rejeição de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas pelo candidato só atrai 
a inelegibilidade se da rejeição se configurar ato doloso de improbidade administrativa e a 
simples afronta à Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) não implica a caracterização do ato doloso 
de improbidade. 

ARE 1197808 AgR-segundo e terceiro/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 3.3.2020.(Info 
968) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Mesmo durante a pandemia do COVID-19 estão ausentes circunstâncias excepcionais 
justificadoras da flexibilização da eficácia dos prazos de desincompatibilização e de filiação 
partidária prévia de candidatos a cargos eletivos. 
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ADI 6359 Ref-MC/DF, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 14.5.2020.(Info 977) 

 
 

RECLAMAÇÃO 

Afronta a autoridade da decisão do STF proferida nos autos do Inquérito 4.432 a atuação da 
Justiça Eleitoral de arquivar os autos do inquérito pelo crime eleitoral e remeter o feito à Justiça 
Comum sem qualquer diligência ou análise dos autos. 

Rcl 34805 AgR/DF, 2ª Turma, rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 1º.9.2020 (Info 989) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A ausência do título de eleitor no momento da votação não constitui, por si só, óbice ao exercício 
do sufrágio. O art. 91-A da Lei 9.504/1997, com a redação dada pela Lei 12.034/2009, e o art. 47, 
§ 1º, da Resolução 23.218/2010 do Tribunal Superior Eleitoral, com o objetivo de combater a 
fraude eleitoral, determinaram, para o exercício do sufrágio, a apresentação concomitante do 
título eleitoral e de documento oficial com foto. 

ADI 4467/DF, rel. Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 19.10.2020 (Info 995) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É vedada a fusão ou incorporação de partidos políticos que tenham obtido o registro definitivo 
do Tribunal Superior Eleitoral há menos de 5 anos. 

ADI 6044/DF, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 6.3.2021 (Info 1008) 

DIREITO PENAL 

MANDADO DE SEGURANÇA 

Inexiste direito líquido e certo a compelir o ministério público à celebração do acordo de delação 
premiada. 

MS 35693 AgR/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 28.5.2019 (Info 942) 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO e MANDADO DE INJUNÇÃO 

Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados 
de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as 
condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à 
orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, 
compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante 
adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 
08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o 
qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”). 

ADO 26/DF, Plenário, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13.6.2019 e MI 4733/DF, Plenário, 
rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 13.6.2019. (Info 944) 

 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

A prolação do juízo condenatório é matéria constitucionalmente afeta ao Tribunal do Júri e 
infensa à reforma pelo Tribunal de Justiça, ao qual não cabe a valoração da prova. 

Rcl 29621 AgR/MT, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 25.6.2019 (Info 945) 

 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

A prolação do juízo condenatório é matéria constitucionalmente afeta ao Tribunal do Júri e 
infensa à reforma pelo Tribunal de Justiça, ao qual não cabe a valoração da prova. 

Rcl 29621 AgR/MT, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 25.6.2019 (Info 945) 

 

HABEAS CORPUS 

Com a revogação do art. 224 do CP pela Lei 12.015/2009, há de ser redimensionada a pena 
aplicada ao condenado, subtraindo-lhe o acréscimo sofrido em razão do aumento da pena 
previsto no art. 9º da Lei nº 8.072/90, que foi tacitamente revogado (STF. Plenário. HC 
100181/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 
15/8/2019 - Info 947) 

Votação: Maioria. 
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HABEAS CORPUS 

O assessor jurídico que assina a dispensa da licitação só pode ser responsabilizado criminalmente 
pela sua participação ativa no esquema criminoso, de modo a se beneficiar dele, não pela pura 
emissão do parecer. A jurisprudência da Corte, inclusive, é firme no sentido de que o parecer 
puramente consultivo não gera responsabilização do seu autor. Eventual responsabilização penal 
apenas se justifica em caso de indicação de circunstâncias concretas que o vinculem, 
subjetivamente, ao propósito delitivo. (STF. 2ª Turma. HC 171576/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 17/9/2019-Info 952). 

Votação: Maioria. 

 

HABEAS CORPUS 

Aplica-se o princípio da insignificância para a conduta de transmitir sinal de internet como 
provedor sem autorização da ANATEL (art. 183 da Lei nº 9.472/97) (STF. 2ª Turma. HC 157014 
AgR/SE, rel. orig. Min. Cármen Lúcia, red. p/ o ac. Min Ricardo Lewandowski, julgado em 
17/9/2019-Info 952). 

Votação: Maioria. 

 

HABEAS CORPUS 

O art. 227, § 4º, da CF/88 exige que a lei imponha punição severa à violação da dignidade sexual 
da criança e do adolescente. Além do mais, a conduta de manter conjunção carnal ou a prática 
de qualquer ato libidinoso diverso (como o beijo lascivo) com menor de 14 anos se subsume, em 
regra, ao tipo penal de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), restando indiferente o 
consentimento da vítima (STF. 1ª Turma. HC 134591/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o 
ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 1/10/2019-Info 954). 

Votação: Maioria. 

 

INQUÉRITO 

Não configura o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98) a conduta de esconder 
dinheiro ilícito (derivado de propina) nas vestimentas (bolsos do paletó, cintura e meias), 
buscando viajar com as notas ocultas em voo doméstico. Também não configura o delito a 
conduta de dissimular (mentir), uma vez descoberto, a natureza, a origem e a propriedade dos 
valores (STF. 1ª Turma. Inq 3515/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/10/2019-Info 955). 
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Votação: Unanimidade. 

 

HABEAS CORPUS 

A habitualidade no crime e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados 
pela acusação, não sendo possível que o benefício seja afastado por simples presunção. Assim, 
se não houver prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução da pena. A quantidade e a 
natureza são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na definição 
do quanto haverá de diminuição, não são elementos que, por si sós, possam indicar o 
envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas (STF. 2ª Turma. HC 
152001 AgR/MT, rel. orig. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 29/10/2019-Info 958) 

Votação: Maioria. 

 

HABEAS CORPUS 

Se houver a devida comprovação de que o julgamento em outro país sobre os mesmos fatos não 
se realizou de modo justo e legítimo, desrespeitando obrigações processuais positivas, a vedação 
de dupla persecução pode ser eventualmente ponderada para complementação em persecução 
interna. Porém, não havendo elemento que indique dúvida sobre a legitimidade da persecução 
penal e da punição imposta no estrangeiro por idênticos fatos, a proibição de dupla persecução 
deve ser respeitada de modo integral, nos termos constitucionais e convencionais. (STF. 2ª 
Turma. HC 171118/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 12/11/2019-Info 959) 

Votação: Unanimidade. 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS 

O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS 
cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei 
8.137/1990 (apropriação indébita tributária). 

RHC 163334/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 18.12.2019 (Info 964) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
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O acórdão, mesmo o confirmatório da condenação, interrompe o curso da prescrição, sendo 
matéria atinente ao poder do Estado na persecução penal, à luz do devido processo legal, de 
cunho constitucional. 

RE 1241683 AgR/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 4.2.2020. (Info 965) 

 

HABEAS CORPUS 

A previsão da redução de pena contida no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 tem como 
fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa. 
E para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em 
elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da 
individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. A habitualidade e o 
pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples 
presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena. Em 
outras palavras, militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes 
e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da 
prova, nesse caso, é do Ministério Público. 

HC 154694 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento 
em 4.2.2020. (Info 965) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor 
ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. 

RE 607107/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 12.2.2020.(Info 966) 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS 

Cabe a aplicação do princípio da insignificância ao réu reincidente. 

RHC 174784/MS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 11.2.2020.(Info 966) 

 

HABEAS CORPUS 
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Considerando que a existência de inquéritos policiais e processos criminais sem trânsito em 
julgado não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, 
aplica-se a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a 
paciente condenada pelo crime de tráfico de drogas, não obstante a existência de outra ação 
penal, pela prática do mesmo delito, ainda não transitada em julgado. 

HC 173806/MG, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 18.2.2020. (Info 967) 

 

PETIÇÃO 

O fato de o parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que proferiu as declarações 
não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, nos casos em que as 
ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na Internet. 

PET 7174/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgamento em 
10.3.2020.(Info 969) 

 

HABEAS CORPUS 

Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de 
Drogas) com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior. 

HC 166385/MG, Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 14.4.2020.(Info 973) 

 

HABEAS CORPUS 

Incide a causa de diminuição prevista no artigo 16 do CP (arrependimento posterior), se a parte 
principal do dano foi reparada antes do recebimento da denúncia, mesmo sejam pagos valores 
após esse fato, se referentes juros e a correção monetária. 

HC 165312/SP, Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 14.4.2020.(Info 973) 

 

HABEAS CORPUS 

Para a aplicação do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em 
que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente. Reincidência ou maus 
antecedentes não impedem, por si sós, a aplicação do postulado da insignificância. Ademais, fato 
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de o furto se qualificado ou majorado (ex: repouso noturno) não impede a possibilidade de 
aplicação do princípio da insignificância. 

HC 181389 AgR/SP, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 14.4.2020. (Info 
973) 

 

HABEAS CORPUS 

É penalmente típica (crime de desobediência – CP, art. 330) a conduta de não atender a ordem 
dada pelo oficial de justiça na ocasião do cumprimento de mandado de entrega de veículo, 
expedido no juízo cível, recusando-se, na qualidade de depositário do bem, a entregar o veículo 
ou a indicar sua localização. O fato de se tratar de atentatório à dignidade da Justiça, sujeitando-
se à imposição de multa, a teor dos arts. 77, §§ 1º e 2º; e 774, IV, do CPC de 2015 não afasta a 
tipicidade penal. Não há prejuízo da responsabilidade penal, ainda que possível a aplicação de 
sanções cíveis e processuais civis. 

HC 169417/SP, 1ª Turma, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 28.4.2020.(Info 975) 

 

HABEAS CORPUS 

“Denúncias anônimas” (delações apócrifas) não podem embasar, por si sós, medidas invasivas 
como interceptações telefônicas, buscas e apreensões, e devem ser complementadas por 
diligências investigativas posteriores. 

HC 180709/SP, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 5.5.2020.(Info 796) 

 

HABEAS CORPUS 

No caso de promotor de justiça, julgado perante o tribunal de justiça, aplica-se a norma do art. 
7º da Lei 8.038/1990, segundo a qual a audição do acusado é o primeiro ato do procedimento. 
Não se aplica ao caso a regra geral do art. 400 do CPP. 

HC 154508/RJ, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 2.6.2020 (Info 980) 

 

AÇÃO PENAL 
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(1) O crime de corrupção passiva cometido pelo ex-deputado, o colegiado afirmou que o tipo 
exige a demonstração de que o favorecimento negociado pelo agente público se encontre no rol 
das atribuições previstas para a função que exerce. Mas no “presidencialismo de coalização”, 
confere-se aos parlamentares um espectro de poder para além da mera deliberação de atos 
legislativos. Logo, configura o delito de corrupção passiva quando a vantagem indevida é 
solicitada, recebida ou aceita pelo agente público, em troca da manifestação da força política. (2) 
Há a possibilidade de se processar a condenação ao dano moral no próprio processo penal. 

AP 1002/DF, 2ª Turma, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 9.6.2020 (Info 981) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

É constitucional a Portaria GP 69/2019, que instaurou o inquérito das fake news, e também o art. 
43 do Regimento Interno do STF (RISTF), que lhe serviu de fundamento legal. 

ADPF 572 MC/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 17 e 18.6.2020 (Info 982) 

 

HABEAS CORPUS 

Para fins de comprovação da reincidência, é necessária documentação hábil que traduza o 
cometimento de novo crime depois de transitar em julgado a sentença condenatória por crime 
anterior, mas não se exige, contudo, forma específica para tal comprovação. 

HC 162548 AgR/SP, 1ª Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 16.6.2020.(Info 982) 

 

AÇÃO PENAL 

A liberdade de opinião e manifestação do parlamentar, ratione muneris, impõe contornos à 
imunidade material, nos limites estritamente necessários à defesa do mandato contra o arbítrio, 
à luz do princípio republicano que norteia a Constituição Federal. A veiculação dolosa de vídeo 
com conteúdo fraudulento, para fins difamatórios, a conferir ampla divulgação pela rede social 
ao conteúdo sabidamente falso, não encontra abrigo na imunidade parlamentar. 

AP 1021/DF, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 18.8.2020, Info 987. 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 
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É constitucional o tipo penal que prevê o crime de fuga do local do acidente (Código de Trânsito 
Brasileiro, art. 305) 

ADC 35/DF, Plenário, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento 
virtual em 9.10.2020. (Info 994) 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE e AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes de guardas municipais 
das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de 
guardas municipais dos municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 
(quinhentos mil) habitantes, quando em serviço. 

ADC 38/DF, ADI 5538/DF e ADI 5948/DF, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual 
finalizado em 27.2.2021 (Info 1007). 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

O patamar mínimo diferenciado de remuneração aos presos previsto no artigo 29, “caput”, da 
Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP) (1) não representa violação aos princípios da 
dignidade humana e da isonomia, sendo inaplicável à hipótese a garantia de salário mínimo 
prevista no artigo 7º, IV, da Constituição Federal (CF) (2). 

ADPF 336/DF, relator Min. Luiz Fux, julgamento virtual finalizado em 27.2.2021 (Info 1007) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

A autonomia dos estados para dispor sobre autoridades submetidas a foro privilegiado não é 
ilimitada, não pode ficar ao arbítrio político do constituinte estadual e deve seguir, por simetria, 
o modelo federal. Extrapola a autonomia do estado previsão, em constituição estadual, que 
confere foro privilegiado a Delegado Geral da Polícia Civil. 

ADI 5591/SP, relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 20.3.2021 (Info 1010) 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

“É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação 
dada pela Lei 9.677/1998 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, 
I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. 
Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação 
originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”. 

RE 979962/RS, relator Min. Roberto Barroso, julgamento em 24.3.2021 (Info 1011) 

 

HABEAS CORPUS 

Para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de 
Justiça orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010 do Conselho Nacional de 
Educação, a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, 
por tratar-se de interpretação mais benéfica ao réu. 

HC 190806 AgR/SC, Segunda Turma, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 
30.3.2021 (Info 1011) 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

AÇÃO PENAL 

O tipo previsto no inciso III do art. 1º do DL 201/1967consiste em o administrador público aplicar 
verba pública em destinação diversa da prevista em lei. NÃO se trata, portanto, de desviar em 
proveito próprio, sendo irrelevante a verificação de efetivo prejuízo para a Administração. 

AP 984/AP, 1ª Turma, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 11.6.2019. (Info 944) 

 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

É nula a entrevista realizada por autoridade policial no interior da residência de investigado, 
durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. 
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Rcl 33711/SP, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 11.6.2019 (Info 944) 

 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 

A determinação de busca e apreensão nas dependências do Senado Federal, desde que não 
direcionada a apurar conduta de congressista, não se relaciona com as imunidades 
parlamentares. Ademais, no caso de prova determinada por juízo incompetente, não devem ser 
considerados contaminados os elementos probatórios cuja produção prescindem de prévia 
autorização judicial. 

Rcl 25537/DF e AC 4297/DF, Plenário, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 26.6.2019.(Info 945) 

 

AÇÃO ORIGINÁRIA 

Não há nulidade se o advogado de um dos réus foi intimado para o interrogatório dos demais 
corréus, mas não compareceu. Entretanto, excepciona-se a regra da faculdade da participação 
quando há a imputação de crimes pelo interrogado aos demais réus, como nos casos de 
colaboração premiada. Nessas hipóteses, deve-se exigir a presença dos advogados dos réus 
delatados (STF. 2ª Turma. AO 2093/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 3/9/2019 - Info 950). 

Votação: Maioria. 

 

HABEAS CORPUS 

A ausência de defensor, devidamente intimado, à sessão de julgamento não implica, por si só, 
nulidade processual (STF. 1ª Turma. HC 165534/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. 
Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2019 - Info 950) 

Votação: Maioria. 

 

HABEAS CORPUS 

É inviável a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado (STF. 2ª Turma. 
HC 151430 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 3/9/2019 - Info 950) 

Votação: Maioria. 
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REVISÃO CRIMINAL 

A norma de regência elenca as causas de admissão do pedido de revisão criminal e, ao fazê-lo, 
limita essa possibilidade à desconstituição de decisões condenatórias. Ela não funciona, 
portanto, como instrumento de impugnação de outras decisões (como a decisão que se limita a 
inadmitir recurso), ainda que potencialmente prejudiciais ao condenado (STF. Plenário. RvC 5480 
AgR/AM, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 12.9.2019-Info 951) 

Votação: Maioria. 

 

INQUÉRITO 

Não traduz lastro probatório mínimo, consistente em conjunto de evidências seguro e idôneo 
capaz de demonstrar a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria, o fato de o 
Ministro do TCU ter pedido vista de processo, se isso não vier acompanhado de indícios razoáveis 
de que sabia que estava impedido e/ou de que tenha efetivamente praticado tráfico de tráfico 
de influência (art. 332, caput, do Código Penal) (STF. 1ª Turma. Inq 4075/DF, rel orig. Min. Edson 
Fachin, red. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 10/9/2019-Info 951) 

Votação: Maioria. 

 

HABEAS CORPUS 

O HC 143.641 e o artigo 319-A do CPP não determinam que toda mãe de criança seja submetida 
a medida alternativa à prisão (prisão domiciliar), mas que o juiz analise as condições específicas 
do caso, porque o mais salutar é evitar a prisão e priorizar o convívio com a criança. Entretanto, 
pode haver situações em que o crime é grave e o convívio pode prejudicar o desenvolvimento do 
menor. (STF. 1ª Turma. HC 168900/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/9/2019-Info 953) 

Votação: Unanimidade. 

 

AGRAVO EM HABEAS CORPUS 

(I) Do ponto de vista estritamente formal, o perito papiloscopista não se encontra previsto no 
art. 5º da Lei nº 12.030/2009, que lista os peritos oficiais de natureza criminal. Apesar disso, a 
perícia realizada por perito papiloscopista não pode ser considerada prova ilícita nem deve ser 
excluída do processo. (II) Não deve o juiz presidente do Tribunal do Júri alegar que tal laudo não 
é oficial, o que, para o jurado leigo, equivale a taxar de ilícita a prova nele contida, maculando a 
neutralidade do conselho de sentença. Caberá às partes, respeitado o contraditório e a ampla 
defesa, durante o julgamento pelo tribunal do júri, defender a validade do documento ou 
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impugná-lo (STF. 1ª Turma. HC 174400 AgR/DF, rel. orig. Min. Roberto Barroso, red. p/ o ac. Min. 
Alexandre de Moraes, julgado em 24/9/2019-Info 953) 

Votação: Maioria. 

 

INQUÉRITO 

(I) O fato de o agente ocupar cargo público não gera, por si só, a competência da justiça federal. 
Esta é definida pela prática delitiva. (II) Se delitos imputados, apesar de supostamente cometidos 
quando o investigado ocupava o cargo político, não estão relacionados a esse cargo, não incide 
o Foro por Prerrogativa de Função (STF. 1ª Turma. Inq 4624 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado 
em 8/10/2019-Info 955) 

Votação: Maioria. 

 

REVISÃO CRIMINAL 

(I) A análise empreendida em sede de revisão criminal cinge-se a aspectos de legalidade da 
condenação proferida sem lastro jurídico ou probatório. A revisão criminal não é apta para 
equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do 
direito. (II) Não se aplica a minorante do arrependimento posterior (art. 16 do CP) no caso do 
crime do art. 20 da Lei nº 7.492/86, considerando que se trata de crime formal (STF. Plenário. 
RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/11/2019-Info 958) 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 

O art. 283 do CPP, no que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do 
título condenatório, tendo em vista o figurino do art. 5º, LVII, da CF, é constitucional (STF. 
Plenário. ADC 43/DF, ADC 44/DF e ADC 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 7/11/2019-
Info 958) 

Votação: Maioria. 

 

HABEAS CORPUS 
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Se o acórdão absolutório foi combatido tempestivamente pelo assistente de acusação, não 
houve formação de coisa julgada em favor do réu e o recurso deve ser apreciado pelo Tribunal 
(STF. 2ª Turma. HC 154076 AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 29/10/2019-Info 958) 

Votação: Unanimidade. 

 

HABEAS CORPUS 

O habeas corpus não é sede processual adequada para discussão sobre a correta fixação da 
competência, bem como sobre a existência de transnacionalidade do delito imputado (STF. 1ª 
Turma. HC 151881 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 12/11/2019-Info 959) 

Votação: Maioria. 

 

HABEAS CORPUS 

Não é possível a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado sequer em caso de 
condenações pelo Tribunal do Júri (STF. 2ª Turma. HC 163814 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 19/11/2019-Info 960). 

Votação: Maioria. 

 

HABEAS CORPUS 

Não pode ser mantida a prisão antes do trânsito em julgado, determinada em razão da 
confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça sem que tenha sido decretada a prisão 
preventiva. Não cabe execução provisória da pena, conforme decidido nas ADOs 43, 44 e 54 (STF. 
1ª Turma. HC 169727/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 26/11/2019-Info 961) 

Votação: Maioria. 

 

HABEAS CORPUS 

Nos casos em que o tribunal de origem não examinou a necessidade de manutenção das medidas 
cautelares ou mesmo de decretação de prisão preventiva porque havia a possibilidade da 
execução provisória (antes de 07/11/2019), tal reanálise é medida necessária em virtude da 
alteração de posicionamento do STF, principalmente para crimes graves, com violência ou grave 
ameaça, e aqueles em que a primeira instância havia determinado restrições (STF. 1ª Turma. HC 
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174875/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 
3/12/2019-Info 962) 

Votação: Maioria. 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra 
do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do 
tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia 
autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos 
formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Esse compartilhamento 
pela UIF e pela RFB deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia 
de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e 
correção de eventuais desvios (STF. Plenário. RE 1055941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 
4/12/2019 (repercussão geral – Tema 990-Info 962) 

Votação: Maioria. 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra 
do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do 
tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia 
autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos 
formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Esse compartilhamento 
pela UIF e pela RFB deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia 
de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e 
correção de eventuais desvios (STF. Plenário. RE 1055941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 
4/12/2019 (repercussão geral – Tema 990-Info 963) 

Votação: Maioria. 

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

O arquivamento do PIC, promovido pelo PGJ, nos casos de sua competência originária, não 
reclama prévia submissão ao Poder Judiciário (STF. 1ª Turma. MS 34730/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 10/12/2019-Info 963) 

Votação: Unanimidade. 
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HABEAS CORPUS 

A Súmula 606 do STF continua firme e forte: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal 
Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo 
recurso”. 

HC 162285 AgR/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 19.12.2019 (Info 964) 

 

RECLAMAÇÃO 

É excessivo o acesso de um dos investigados a informações, de caráter privado de diversas 
pessoas, que não dizem respeito ao direito de defesa dele, sob pretexto de obediência à Súmula 
Vinculante 14. 

Rcl 25872 AgR-AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 

 

RECLAMAÇÃO 

Em decisão devidamente fundamentada, com indicação das circunstâncias fáticas exigiriam que 
o acusado estivesse algemado, é possível a manutenção das algemas do preso submetido a 
julgamento perante o tribunal do júri. 

Rcl 32970 AgR/RJ, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 

 

HABEAS CORPUS 

O princípio do juiz natural não se estende às autoridades policiais, porquanto não investidas de 
competência para julgar. É, portanto, inadequado pretender-se a anulação de provas ou de 
processos em tramitação com base na ausência de atribuição da autoridade policial que conduziu 
o inquérito. 

HC 169348/RS, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 

 

HABEAS CORPUS 
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A questão sobre a possibilidade de prisão após julgamento pelo Tribunal do Júri ainda será 
decidida, não sendo o caso de conceder HC para libertação do agente. 

HC 175808/SP, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento 
em 17.12.2019 (Info 964) 

 

HABEAS CORPUS 

A liberação de réu condenado em segunda instância não é automática, sendo for o caso cabendo 
reanálise dos requisitos da preventiva pelo Tribunal ad quo. 

HC 175405/PR, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento 
em 17.12.2019 (Info 964) 

 

HABEAS CORPUS 

Com a alteração da jurisprudência do STF para a prisão em segunda instância, em caso de 
condenação em regime semiaberto, deve o Tribunal ad quo analisar se é caso de aplicação de 
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 

HC 175841/SC, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento 
em 17.12.2019 (Info 964) 

 

HABEAS CORPUS 

Não é o caso de liberação se, ainda que o tribunal de origem tenha ordenado a execução 
provisória, repetiu a necessidade de garantia da ordem pública. 

HC 176723/MG, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento 
em 17.12.2019 (Info 964) 

 

HABEAS CORPUS 

A realização de acordo de transação penal não enseja a perda de objeto de habeas corpus 
anteriormente impetrado. 

HC 176785/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 17.12.2019 (Info 964) 
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RECLAMAÇÃO 

O terceiro delatado por corréu, em termo de colaboração premiada, tem direito de ter acesso 
aos trechos nos quais citado, com fundamento no Enunciado 14 da Súmula Vinculante. O acesso 
deve ser franqueado caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração 
deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (Inq 3.983). Outro, negativo: o ato de 
colaboração não deve referir-se à diligência em andamento (Rcl 24.116). 

Rcl 30742 AgR/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 4.2.2020. (Info 965) 

 

HABEAS CORPUS 

O disposto no art. 318 do Código de Processo Penal (prisão domiciliar para mães e gestantes) 
tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de 
título condenatório alcançado pela coisa julgada. 

HC 177164/PA, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 18.2.2020.(Info 967) 

 

HABEAS CORPUS 

O laudo elaborado de forma unilateral NÃO constitui prova pericial, mas documental, razão pela 
qual a validade como elemento de convicção não se submete à observância dos requisitos 
previstos nos arts. 158 e seguintes do Código de Processo Penal. 

HC 136964/RS, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 18.2.2020.(Info 967) 

 

PETIÇÃO 

É possível a imediata remessa dos autos às instâncias competentes (como no caso de declinação 
da competência), inclusive antes da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado, quando 
constatado o risco de prescrição. 

Pet 7716 AgR/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 18.2.2020.(Info 967) 

 

HABEAS CORPUS 
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O sistema processual garante a possibilidade de recurso da decisão do Conselho de Sentença, 
tanto para a acusação quanto para a defesa, em casos como esse, sem que haja vulneração à 
soberania do Tribunal do Júri. 

RHC 170559/MT, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 10.3.2020.(Info 969) 

 

HABEAS CORPUS 

Não se pode classificar como insatisfatória a atuação do advogado, que exerceu a defesa 
(sustentação oral) de acordo com a estratégia que considerou melhor no caso. A sustentação oral 
mais sucinta pode funcionar em benefício da defesa. 

HC 164535 AgR/RJ, Segunda Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 17.3.2020.(Info 970) 

 

PETIÇÃO 

A Lei 12.850/2013 prevê o sigilo do acordo de colaboração, como regra, até a denúncia, se 
estendendo aos atos de cooperação, especialmente às declarações do cooperador. Contudo, o 
sigilo dos atos de colaboração não é oponível ao delatado. A ele, o acesso deve ser garantido 
caso estejam presentes dois requisitos: (1) positivo: o ato de colaboração deve apontar a 
responsabilidade criminal do requerente; (2) negativo: o ato de colaboração não se deve referir 
a diligência em andamento. 

Pet 7494 AgR/DF, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 
19.5.2020.(Info 978) 

 

HABEAS CORPUS 

Há nulidade processual a partir da audiência de instrução e julgamento se o juiz inquirir 
diretamente as testemunhas antes das partes. 

HC 161658/SP, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 2.6.2020 (Info 980) 

 

HABEAS CORPUS 

Cabe HC para discutir medida diversa da prisão, uma vez que descumprida a medida alternativa, 
é possível o estabelecimento da custódia, alcançando-se o direito de ir e vir. 
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HC 170735/RJ, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 30.6.2020 (Info 984) 

 

HABEAS CORPUS 

No sistema acusatório não há possibilidade de assegurar ao magistrado poderes instrutórios 
autônomos, especialmente quando o ato instrutório é tomado para constranger e macular a 
posição jurídica do réu, o que atrai a incidência do art. 157 do CPP, que preleciona a 
inadmissibilidade das provas ilícitas. 

HC 163943 AgR/PR, 2ª Turma, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Ricardo 
Lewandowski, julgamento em 4.8.2020 (Info 985) 

 

HABEAS CORPUS 

Como o acordo de colaboração premiada é meio de obtenção de prova, é possível declarar a 
nulidade de acordo realizado em cenário de fragilização da confiabilidade das declarações 
prestadas pelos delatores. 

HC 142205/PR e HC 143427, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 25.8.2020. (Info 
988) 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS 

Há quebra da imparcialidade do juiz condutor da ação penal ao tomar diretamente o depoimento 
de colaboradores no momento da celebração de acordo de colaboração premiada, de modo a 
ativamente participar da própria produção da prova na fase investigativa, e determinar a juntada 
de documentos determinar ex officio a juntada aos autos de documentos utilizados para 
fundamentar a condenação, após a apresentação de alegações finais, o magistrado teria suprido. 

RHC 144615 AgR/PR, 2ª Turma, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, 
julgamento em 25.8.2020. (Info 988) 

 

HABEAS CORPUS 

A absolvição do réu, ante resposta a quesito genérico de absolvição previsto no art. 483, § 2º, do 
Código de Processo Penal [CPP (1)], independe de elementos probatórios ou de teses veiculadas 
pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados. 
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HC 178777/MG, Primeira Turma, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 29.9.2020. (Info 993) 

 

HABEAS CORPUS 

No contexto da audiência de custódia, é legítima a conversão da prisão em flagrante em prisão 
preventiva somente se e quando houver pedido expresso e inequívoco por parte do Ministério 
Público, da autoridade policial ou, se for o caso, do querelante ou do assistente do Parquet. 

HC 188888/MG, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 6.10.2020 (Info 994) 

 

SUSPENSÃO DE LIMINAR 

A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de Processo Penal não implica 
automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar 
a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 

SL 1395 MC Ref/SP, Plenário, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020 (Info 995) 

 

HABEAS CORPUS 

Não retroage a norma prevista no § 5º do art. 171 do Código Penal, incluída pela Lei 13.964/2019 
(“Pacote Anticrime”), que passou a exigir a representação da vítima como condição de 
procedibilidade para a instauração de ação penal, nas hipóteses em que o Ministério Público tiver 
oferecido a denúncia antes da entrada em vigor do novo diploma legal. 

HC 187341/SP, Primeira Turma, Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 13.10.2020 (Info 995) 

 

HABEAS CORPUS 

Tem direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar — desde que observados 
os requisitos do art. 318 do Código de Processo Penal e não praticados crimes mediante violência 
ou grave ameaça ou contra os próprios filhos ou dependentes — os pais, caso sejam os únicos 
responsáveis pelos cuidados de menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência, bem como 
outras pessoas presas, que não sejam a mãe ou o pai, se forem imprescindíveis aos cuidados 
especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência. 

HC 165704/DF, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 20.10.2020. (Info 996) 
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HABEAS CORPUS 

A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de 
determinação, de modificação ou de concentração da competência. 

HC 181978 AgR/RJ, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 10.11.2020 (Info 
999) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

A CF estipula ser a prescritibilidade das pretensões penais a regra e, salvo opção constitucional 
expressa, não autorizou que o legislador ordinário crie hipóteses de imprescritibilidade não 
previstas no texto constitucional. 

RE 600851/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 4.12.2020 (Info 1001) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Inexiste razão para se condicionar o reconhecimento de falta grave no curso de execução penal, 
consistente na prática de crime doloso, ao trânsito em julgado de condenação criminal no juízo 
de conhecimento. 

RE 776823/RS, rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 4.12.2020. (Info 1001) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Os Juizados Especiais Criminais são dotados de competência relativa para julgamento das 
infrações penais de menor potencial ofensivo, razão pela qual se permite que essas infrações 
sejam julgadas por outro juízo com vis atractiva para o crime de maior gravidade, pela conexão 
ou continência, observados, quanto àqueles, os institutos despenalizadores, quando cabíveis. 

ADI 5264/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento virtual finalizado em 4.12.2020. (Info 1001) 

 
 

HABEAS CORPUS 
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A homologação de acordo de colaboração, em regra, terá que se dar perante o juízo competente 
para autorizar as medidas de produção de prova e para processar e julgar os fatos delituosos 
cometidos pelo colaborador. Caso a proposta de acordo aconteça entre a sentença e o 
julgamento pelo órgão recursal, a homologação ocorrerá no julgamento pelo Tribunal e constará 
do acórdão. 

HC 192063/RJ, Segunda Tuma, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento em 2.2.2021 (Info 1004) 

 

HABEAS CORPUS 

Em face da reforma introduzida no procedimento do Tribunal do Júri (Lei 11.689/2008), é 
incongruente o controle judicial, em sede recursal [Código de Processo Penal (CPP), art. 593, III, 
“d”] (1), das decisões absolutórias proferidas com fundamento no art. 483, III e § 2º, do CPP (2). 

RHC 192431 e RHC 192432, 2ª Turma, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 
23.2.2021 (Info 1007) 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

A tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios da dignidade 
da pessoa humana (Constituição Federal, art. 1º, III), da proteção à vida e da igualdade de gênero 
(CF, art. 5º, “caput”) 

ADPF 779 MC-Ref/DF, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 13.3.2021 (Info 
1009) 

 

HABEAS CORPUS 

Não cabe ao juiz, na audiência de instrução e julgamento de processo penal, iniciar a inquirição 
de testemunha, cabendo-lhe, apenas, complementar a inquirição sobre os pontos não 
esclarecidos 

HC 187035/SP, relator Min. Marco Aurélio, julgamento em 6.4.2021(Info 1012) 
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RECURSO EM HABEAS CORPUS 

Caracteriza manifesta ilegalidade, por violação ao princípio da “non reformatio in pejus”, a 
majoração da pena de multa por tribunal, na hipótese de recurso exclusivo da defesa. 

RHC 194952 AgR/SP, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 13.4.2021(Info 1013) 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do Imposto de Renda 
sobre Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido (CSLL). 

RE 591340/SP, Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 27.6.2019 (Info 946) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional a Resolução 33/2006, do Senado Federal, que autorizou que os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios transferissem a cobrança de suas dívidas ativas, por meio de 
endossos-mandatos, a instituições financeiras. A alteração na forma de cobrança da dívida ativa 
(tributária ou não-tributária) exige lei em sentido estrito, de modo que não pode o Senado 
Federal disciplinar a matéria por meio de resolução (STF. Plenário. ADI 3786/DF e ADI 3845/DF, 
Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgados em 3/10/2019-Info 954) 

Votação: Maioria. 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Não viola a isonomia a ausência de previsão do pagamento de juros, pela taxa referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), quando se verifica que a soma dos 
recolhimentos por estimativa realizados ao longo do ano é maior do que o valor devido, com 
base em efetiva apuração anual do lucro real, pois não existe mora da Fazenda Nacional (STF. 1ª 
Turma. RE 479956/SC, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 22/10/2019-Info 957) 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 



 

 

 

 

 

93 
100 

É inconstitucional Lei do Estado do Amapá, que instituiu a Taxa de Controle, Acompanhamento 
e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos (TFRH), 
considerando seu caráter confiscatório e desproporcional entre o custo real da atuação estatal e 
o valor exigido do sujeito passivo da obrigação tributária (STF. Plenário. ADI 6211/AP, Rel. Min. 
Marco Aurélio, julgado em 4/12/2019-Info 962) 

Votação: Maioria. 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

O art. 40 da Lei n. 10.671/2003 estabelece o atendimento a requisitos de natureza fiscal 
(apresentação de Certidão Negativa de Débitos) como critério técnico para a habilitação de 
entidade de prática desportiva, até mesmo com a possibilidade de rebaixamento de divisão às 
agremiações que não cumprirem tais requisitos não desportivos (fiscais e trabalhistas) é 
inconstitucional, pois fere a proporcionalidade e a razoabilidade. Trata-se de forma de cobrança 
de tributos por intermédio de limitações arbitrárias, com a utilização de meios gravosos e 
indiretos de coerção destinados a compelir o contribuinte inadimplente a pagar o tributo (sanção 
política) (ADI 5450 MC-Ref/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 18.12.2019-Info 
964) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Com relação ao tratamento das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7º, da 
Constituição Federal, há a necessidade de lei complementar para a caracterização das 
imunidades propriamente ditas, admitindo-se, contudo, que questões procedimentais sejam 
regradas mediante legislação ordinária. 

RE 566622 ED/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgamento em 
18.12.2019 (Info 964) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de 
forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional (CTN). 

ADI 4845/MT, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 13.2.2020.(Info 966) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
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A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição Federal (não incidência 
de contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico receitas decorrentes de 
exportação) alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas 
por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. 

ADI 4735/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 12.2.2020. e RE 759244/SP, rel. Min. 
Edson Fachin, julgamento em 12.2.2020. (Info 966) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (POR OMISSÃO) 

Fatos supervenientes justificaram o abrandamento do termo fixado no julgamento de mérito (12 
meses para o Congresso Nacional editar a lei complementar prevista no art. 91 do ADCT). 
Ademais, as unidades federativas buscaram a composição amigável do litígio com a União, sob o 
olhar do federalismo cooperativo, e firmaram acordo com objeto lícito, tendo capacidade para 
tanto e em instrumento revestido das formalidades legais para homologação e encaminhamento 
ao Congresso Nacional, que deliberará sobre os termos de anteprojeto de lei complementar, a 
ser encaminhado pela União, no prazo de até sessenta dias a contar desta data. 

ADO 25 QO/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 20.5.2020.(Info 978) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (POR OMISSÃO) 

Fatos supervenientes justificaram o abrandamento do termo fixado no julgamento de mérito (12 
meses para o Congresso Nacional editar a lei complementar prevista no art. 91 do ADCT). 
Ademais, as unidades federativas buscaram a composição amigável do litígio com a União, sob o 
olhar do federalismo cooperativo, e firmaram acordo com objeto lícito, tendo capacidade para 
tanto e em instrumento revestido das formalidades legais para homologação e encaminhamento 
ao Congresso Nacional, que deliberará sobre os termos de anteprojeto de lei complementar, a 
ser encaminhado pela União, no prazo de até sessenta dias a contar desta data. 

ADO 25 QO/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 20.5.2020.(Info 978) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Ausente a comprovação de eventual remessa interestadual de óleo básico adquirido no mercado 
interno e objeto da autuação, nem de recolhimento do ICMS no estado de destino, não há falar 
em incidência da imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, b, da Constituição Federal. 

RE 642564 AgR/RJ, 1ª Turma, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 30.6.2020 (Info 984) 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não-cumulatividade a 
COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global 
e não-confisco. 

RE 570122/RS, Plenário, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento 
em 2.9.2020 – Info 989. 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

As contribuições devidas ao Sebrae, à Apex e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram 
recepcionadas pela Emenda Constitucional (EC) 33/2001. 

RE 603624/SC, Planário, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, 
julgamento em 23.09.2020 (Info 992) 

 

Agravo em RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Inviabiliza o recurso extraordinário a necessidade de análise de normas infraconstitucionais para 
chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo tribunal de origem. 

ARE 1184956 AgR/SP, Segunda Turma rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 22.9.2020. 
(Info 992) 

 

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) incidente nas 
operações de importação de mercadorias tem como sujeito ativo o estado em que localizado o 
domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria importada. A conclusão 
acerca de quem será o destinatário jurídico do bem depende da análise do negócio jurídico 
entabulado entre as partes e das circunstâncias fáticas do caso concreto. 

ACO 854/MS, ACO 1076/MS, ACO 1093/MS, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 
22.10.2020. (ACO-854) (Info 996) 

 



 

 

 

 

 

96 
100 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É inconstitucional o art. 1º da Resolução 20/2001 do Comitê Gestor do Programa de Recuperação 
Fiscal (CG/Refis), no que suprimiu a notificação da pessoa jurídica optante do Refis, prévia ao ato 
de exclusão 

RE 669196/DF, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 23.10.2020.  (Info 
996) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional o § 9º do art. 8º da Lei 10.865/2004, a estabelecer alíquotas maiores, quanto à 
Contribuição ao PIS e à Cofins, consideradas empresas importadoras de autopeças não 
fabricantes de máquinas e veículos. 

RE 633345/ES, rel. Min. Marco Aurélio, julgamento virtual finalizado em 3.11.2020 (Info 997) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE e RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

A constitucionalidade da flexibilização do princípio da legalidade tributária deve ser verificada de 
acordo com cada espécie tributária e à luz do caso concreto. 

ADI 5277/DF e RE 1043313/RS, Plenário, rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 10.12.2020 (Info 
1002) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa (CDA) nos 
órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, relativamente aos créditos 
inscritos em dívida ativa da União, bem como nos órgãos que operam bancos de dados e 
cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. É 
inconstitucional a previsão legal que permite à Fazenda Nacional tornar indisponíveis, 
administrativamente, bens dos contribuintes devedores para garantir o pagamento dos débitos 
fiscais a serem executados. 

ADI 5881/DF, ADI 5886/DF, ADI 5890/DF, ADI 5925/DF, ADI 5931/DF, ADI 5932/DF, Plenário, rel. 
orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgamento em 9.12.2020 (Info 
1002). 
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

“É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na 
base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”. 

RE 1187264/SP, Plenário, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de 
Moraes, julgamento virtual finalizado em 24.2.2021  (Info 1006) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

“É inconstitucional lei estadual anterior à EC nº 87/2015 que estabeleça a cobrança de ICMS pelo 
Estado de destino nas operações interestaduais de circulação de mercadorias realizadas de forma 
não presencial e destinadas a consumidor final não contribuinte desse imposto”. 

ADI 4565/PI, Plenário, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 24.2.2021 
(Info 100)6 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, 
§ 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido 
dispositivo constitucional. 

RE 851108/SP, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 27.2.2021 (Info 1007) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de 
cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não estabelecido no 
território do Município e imposição ao tomador da retenção do Imposto Sobre Serviços – ISS 
quando descumprida a obrigação acessória. 

RE 1167509/SP, relator Min. Marco Aurélio, julgamento virtual finalizado em 27.2.2021 (Info 
1007) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE e RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
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A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda 
Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. 

ADI 5469/DF, relator Min. Dias Toffoli, julgamento finalizado em 24.2.2021 e RE 1287019/DF, 
relator. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgamento finalizado em 
24.2.2021 (Info 1007) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Incide apenas o imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS), e não o imposto sobre 
circulação de mercadorias e serviços (ICMS), nas operações envolvendo o fornecimento de 
programas de computador mediante contrato de licenciamento ou cessão do direito de uso, 
tanto para os “softwares” padronizados quanto para aqueles produzidos por encomenda e 
independentemente do meio utilizado para a transferência, seja por meio de “download” ou por 
acesso em nuvem. 

ADI 5659/MG, relator Min. Dias Toffoli, julgamento finalizado em 24.2.2021 e ADI 1945/MT, 
relatora Min. Cármen Lúcia, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgamento finalizado em 
24.2.2021 (Info 1007) 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

É constitucional a vedação ao compartilhamento de informações prestadas pelos aderentes ao 
RERCT com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, bem como a equiparação da divulgação 
dessas informações à quebra do sigilo fiscal. 

ADI 5729/DF, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 8.3.2021 (Info 1008) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à 
ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária 
progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. 

RE 598677/RS, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 26.3.2021 (Info 1011) 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

São inconstitucionais leis estaduais que preveem a incidência do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a operação de extração de petróleo e sobre a operação de 
circulação de petróleo desde os poços de extração até a empresa concessionária. 

ADI 5481/RJ, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 26.3.2021 (Info 1011) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República aos partidos políticos, 
inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, 
inclusive o incidente sobre aplicações financeiras 

RE 611510/SP, relatora Min. Rosa Weber, julgamento virtual finalizado em 12.4.2021 (Info 1012) 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida 
pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001(1). A contribuição 
devida ao Incra subsiste e tem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio 
econômico (CIDE)(2) 

RE 630898/RS, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 7.4.2021 (Info 1012) 

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 

São inconstitucionais o art. 11, § 3º, II; o trecho “ainda que para outro estabelecimento do 
mesmo titular” do art. 12, I; e o art. 13, § 4º, da Lei Kandir, uma vez que não configura fato 
gerador da incidência de ICMS o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do 
mesmo titular, independentemente de estarem localizados na mesma unidade federativa ou em 
estados-membros diferentes. 

ADC 49/RN, relator Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 16.4.2021(Info 1013) 

E é isso, meus amigos e amigas! 



 

 

 

 

 

100 
100 

Passeamos aqui jurisprudência do STF dos últimos anos! 

Lembrando que os casos que demandarem maior compreensão poderão ser acessados pelos nossos 
informativos em PDF e em vídeo (disponíveis no nosso blog, na área do aluno para os assinantes e ainda no 
YouTube). Certo? Melhor impossível, não é?! 

Qualquer dúvida, só entrar em contato. Fico à disposição! 

Jean Vilbert 
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