
 

ADMINISTRATIVO 

STF – Plenário – Pauta: 10.03.2021 – 14h 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.070.522 (Tema 1.013) 

Controvérsia relativa à nulidade de procedimento licitatório de outorga de permissão para 

exploração de serviço de radiodifusão comercial no qual, com amparo nas disposições do 

Decreto nº 52.795/1963, se fixaram percentuais mínimos e máximos a serem observados 

pelas emissoras de rádio na produção e na transmissão de programas culturais, artísticos e 

jornalísticos locais. 

Relator: Ministro Luiz Fux 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 627.432 (Tema 704) 

Constitucionalidade da "cota de tela", consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes 

nacionais nos cinemas brasileiros, e das sanções administrativas decorrentes da 

inobservância da cota. 

Relator: Ministro Dias Toffoli 

STF – Plenário – Pauta Virtual: 05.03.2021 a 12.03.2021  

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5551 

Constitucionalidade da Medida Provisória nº 727/2016, que instituiu o Programa de 

Parcerias de Investimento (PPI), com o objetivo de incentivar a interação entre estado e 

iniciativa privada para a implementação de infraestrutura. 

Relatora: Ministra Cármen Lúcia 

 

STJ – Primeira Seção – Pauta: 10.03.2021 - 14h 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.750.660 (Tema 1.004) 

Análise acerca da sub-rogação do adquirente de imóvel em todos os direitos do proprietário 

original, inclusive quanto à eventual indenização devida pelo Estado, ainda que a alienação 

do bem tenha ocorrido após o apossamento administrativo. 

Relator: Ministro Gurgel de Faria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TCU - Plenário - Pauta: 10.03.2021 - 14h30 
 

TC 001.335/2019-7 

Representação versando sobre contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços técnicos e apoio e assessoramento na análise, avaliação e gestão de participação 

societária minoritária da estatal, especificamente sua participação na Ferrovia 

Transnordestina.  

Representante: Tribunal de Contas da União; Ministério Público junto ao TCU 

Órgão/Entidade/Unidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. 

Interessados: Ministério Público Federal; Ministério da Infraestrutura; Secretaria Especial do Programa de 

Parcerias de Investimento 

Relator: Ministro Raimundo Carreiro 

 

TC 006.851/2021-5 

Consulta sobre os limites da capacidade negocial do Poder Executivo em contratações 

relacionadas à pandemia da covid-19. 

Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Saúde 

Relator: Ministro Benjamin Zymler 

 

 


