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ADPF 538 
 
 

MINISTRO (A): CARMEN LUCIA 

OBJETO: Segregação de Massas - PORTARIA Nº 403/2008/MPS. 

PEDIDO: Que, no mérito, seja julgado procedente o pedido para declarar que 

viola o preceito fundamental relativo ao regime de repartição simples a criação 

de regime de capitalização administrado dentro dos regimes próprios de 

previdência social, tendo em vista que o regime de capitalização é exclusivo para 

as previdências em regime complementar nas quais as insuficiências não são 

suportadas pelo erário público, tendo em vista que o modelo de segregação de 

massa coloca o risco dos investimentos em retorno e suportado pelo erário 

público; e, alternativamente, se criado regime de previdência com segregação de 

massa não se admita a sua reversão para o regime de repartição simples. 

ANDAMENTO: Perda do Objeto em razão da 

revogação da Portaria. Transitou em julgado.  

 
ADI 6011 

 
 

MINISTRO (A): RICARDO LEWANDOWSKI 

OBJETO: MP 849/2018 – Aumento de alíquota da contribuição 

previdenciária. 

ANDAMENTO: Transitou em julgado. 

FASE: O ministro julgou a ADI do PSOL e extinguiu todos os outros 

processos do mesmo tema. 

 
 

ADI 6035 
 
 

MINISTRO (A): MARCO AURELIO 

OBJETO: IN 02/2018 – LIMITA A ATUAÇÃO SINDICAL 
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PEDIDO: Que, no mérito, seja julgado procedente o pedido para declarar a 

inconstitucionalidade do art. 36 da Instrução Normativa MPOG nº 02/2018, 

por não se alinhar à estrutura constitucional vigente; 

ANDAMENTO: Concluso ao Relator. 

 

 
ADPF 554 

MINISTRO (A): LUIZ FUX 

OBJETO: EC nº 46/2018 – ADPF em face do julgamento do TJSP que julgou 

inconstitucional a adesão do teto único pelo estado em razão do vício de 

iniciativa. 

PEDIDO: No mérito, que seja julgado procedente o pedido para dar 

interpretação conforme a Constituição Federal no sentido de que não há vício 

de iniciativa na EC nº 46/2018 do Estado de São Paulo, portanto, não enseja 

inconstitucionalidade de emenda à constituição estadual que deu aplicação ao 

§12 do art. 37 da CF; 

ANDAMENTO: Transitou em Julgado.  

 
ADI 6092 

MINISTRO (A): LUIZ FUX 

OBJETO: MP 873 – Revoga a possibilidade de consignação do pagamento aos 

sindicatos e associações. 

PEDIDO: Que, no mérito, seja julgado procedente o pedido para declarar a 

inconstitucionalidade do Art. 2º, b), da medida provisória 873/2019, que 

revogou a alínea “c” do caput do art. 240 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990, impondo que é inconstitucional a norma que seja tendente à 

inviabilizar a atividade associativa e sindical; 

ANDAMENTO: Perda do Objeto em razão da caducidade da 

Medida Provisória nº 873, de 2019. Transitou em Julgado. 
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ADPF 646 

 

MINISTRO (A): LUIZ FUX  

OBJETO: subteto único. 

PEDIDO: No mérito, que seja julgado procedente o pedido para dar 
interpretação conforme ao artigo 37, §12, da Constituição Federal e apontar a 
constitucionalidade das emendas as constituições estatuais que fixaram o subteto 
único de desembargador para os servidores do poder executivo inclusive 
procuradores e professores, mesmo quando a respectiva emenda teve iniciativa 
de parlamentar, facultando aos municípios a mesma previsão nas suas leis 
orgânicas. 

ANDAMENTO: Remessa dos autos ao Gabinete do Relator para apreciar o 
pedido provisório incidental. 
 

ADI 6329  

MINISTRO (A): MARCO AURÉLIO  

OBJETO: Inconstitucionalidade na Lei nº. 11087/2020, do Estado de Mato 
Grosso. 

PEDIDO: Que seja ao final, o presente pedido julgado inteiramente procedente 
para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 
11.087/2020, diante dos fundamentos expostos, por ofensa aos artigos 37, 
caput, incisos X, XI, XIII e XIV; 39, caput, §1º e §4º; 70, Parágrafo Único; 73, 
§3º e 130 da Constituição Federal. 

ANDAMENTO: Pedido Liminar Deferido.  

Intimação da Procuradoria – Geral da República para manifestação. 
 

 

Processo nº 1007924-98.2019.4.01.3400 

VARA: 6ª VARA FEDERAL CÍVEL DO DF 

OBJETO: MP 873 – Revoga a possibilidade de consignação do pagamento aos 

sindicatos e associações. 

PEDIDO: Que no mérito, seja julgado totalmente procedente o pedido para 



Brasília/DF – São Paulo/SP – Rio de 
Janeiro/RJ – Cuiabá/MT – Santarém/PA 

www.farag.com.br 
 

FARÁG, FERREIRA & VIEIRA

ADVOGADAS E ADVOGADOS  

 

determinar que a ré que realize os descontos/consignações em folha das 

mensalidades/contribuições sindicais solicitadas pela autora, sem ônus para a 

entidade sindical e sem qualquer outra exigência, inclusive as que eventualmente 

deixaram de ser repassadas até o efetivo cumprimento da obrigação e, caso se 

torne inviável o recolhimento retroativo das mensalidades/contribuições 

sindicais mensais que deixaram de ser repassadas, que a ré seja condenada a 

indenizar em montante equivalente, tudo acrescido de juros e correção 

monetária; tudo acima exposto, com fundamento na inconstitucionalidade de 

toda a Medida Provisória 873, de 1º de março de 2019, notadamente as alíneas 

“a” e “b” do seu artigo 2º, por violação ao caput e incisos I, III, IV e V do artigo 

8º, inciso VI do artigo 37 e artigo 62, todos da Constituição da República.; 

ANDAMENTO: Perda do Objeto em razão da caducidade da Medida 

Provisória nº 873, de 2019. 

 

 
 

Brasília/DF, 16 de junho de 2020. 

 

 

FARÁG, FERREIRA & VIEIRA ADVOGADAS E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS 

 

 

 


