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PROIBIÇÃO DE PARENTES DE AGENTES PÚBLICOS CONTRATAREM COM MUNICÍPIO É 
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai analisar se leis municipais podem proibir parentes 
até o terceiro grau de agentes públicos locais de celebrar contratos com o município. O 
tema, objeto do Recurso Extraordinário (RE) 910552, teve repercussão geral recon hecida, 
por unanimidade, pelo Plenário Virtual.  

No caso dos autos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ -MG) julgou inconstitucional 
dispositivo da Lei Orgânica do Município de Francisco de Sá que proíbe parentes até o 
terceiro grau do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos servidores locais de 
contratarem com o município. Segundo o TJ-MG, a lei municipal contraria o princípio da 
simetria, pois não haveria na Constituição Federal nem na estadual a vedação a tal 
contratação. Ainda de acordo com o acórdão, a Lei das Licitações (Lei 8.666/1993) também 
não prevê essa limitação no regime jurídico das licitações.  

No recurso apresentado ao STF, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP -MG) 
sustenta que o município apenas exerceu sua autonomia  constitucional (artigos 29 e 30), 
dando concretude aos princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da 
isonomia. 

Manifestação 

O relator do recurso, ministro Dias Toffoli, observou que normas idênticas à do Município de 
Francisco de Sá, também oriundas de municípios de Minas Gerais, já foram analisadas por 
ambas as Turmas do STF e, em todos os casos, foi af irmada a constitucionalidade da 
vedação em questão, sob o entendimento de que elas visam promover os princípios da 
impessoalidade e da moralidade administrativa (artigo 37,  caput, da Constituição Federal).  

O relator destacou que, apesar dos precedentes no Tribunal quanto ao tema, o recurso 
deve ser analisado pelo Plenário, sob a sistemática da repercussão geral, para que seja 
fixada orientação sobre o limite da competência legislativa municipal em matéria de 
contratação pública, pois a Constituição atribui à União competência privativa para editar 
normas gerais em matéria de licitação e contratação. O ministro também considera 
necessário analisar o âmbito de incidência da vedação constitucional ao nepotismo, para 
definir se essa proibição incidiria apenas na contratação de mão de obra pela administração 
pública ou se atinge a celebração de contratos administrativos.  

O ministro considerou que a matéria tratada no recurso extraordinário tem natureza 
constitucional e extrapola os interesses subjetivos das partes. Destacou, ainda, que a 
solução que será dada à controvérsia poderá repercutir sobre todas as esferas da 
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administração pública brasilei ra, por dizer respeito à extensão da vedação ao nepotismo às 
licitações e aos contratos administrativos.  

 

REJEITADO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ATÉ A MODULAÇÃO EM CASO 
COM REPERCUSSÃO GERAL 

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou 
inviável) à Reclamação (RCL) 30996, ajuizada pela União contra acórdão do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) que rejeitou pedido da Fazenda Nacional para 
sobrestar processo relativo à inclusão do Imposto Sobre Circulaçã o de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) na base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração 
Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). A União 
pedia que o processo fosse suspenso até decisão final do STF no Recurso Extraordinário 
(RE) 574706, com repercussão geral reconhecida, no qual o Tribunal julgou inconstitucional 
a utilização do ICMS no cálculo do PIS/Cofins.  

O decano do STF observou que a decisão do TRF-3, ao aplicar entendimento do STF fixado 
em regime de repercussão geral e negar seguimento do recurso extraordinário da União, 
não usurpou competência do Supremo nem transgrediu a autoridade do julgamento do RE 
574706. Segundo o ministro, a jurisprudência do STF é no sentido de que, para a aplicação 
de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é necessário o trânsito em julgado 
ou eventual modulação de efeitos. “Consoante entendimento jurisprudencial prevalecente 
no âmbito desta Corte, a circunstância de o precedente no  leading case  ainda não haver 
transitado em julgado não impede venha o relator da causa a julgá -la, fazendo aplicação, 
desde logo, da diretriz consagrada naquele julgamento”, explicou.  

O ministro assinalou ainda que a possibilidade de modulação de efeitos não impede a 
aplicação da regra do Código de Processo Civil (artigo 1.040, inciso I) que autoriza aos 
tribunais de origem a adotarem o entendimento em causas sobre o mesmo tema. Tal 
situação, segundo ele, inviabiliza o acesso à via da reclamação.  

O decano também ressaltou que, em diversas decisões, o STF tem afastado a possibilidade 
de uso da reclamação como atalho processual que visa permitir a submissão imediata de 
litígio ao exame direto do Supremo unicamente porque a parte reclamante busca a revisão 
de decisão que acredita estar incompatível com a jurisprudência. “A reclamação não se 
qualif ica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do 
conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que 
tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida 
processual”, concluiu.  

 

MINISTRA CÁRMEN LÚCIA DESTACA IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS 
CIDADÃOS NA DEMOCRACIA 

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, defende u nesta 
segunda-feira (13), na abertura do seminário "Democracia e eleições: desafios 
contemporâneos", a importância dos cidadãos na construção do Estado Democrático de 
Direito. “Se todos os cidadãos brasileiros entendessem a força que têm, a participação 
seria muito mais efetiva do que já é”, disse. O evento é uma realização do Instituto Uniceub  
de Cidadania. 

A ministra destacou que o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal prevê  que 
todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente. “A Constituição é lei e deve ser cumprida. O cidadão tem a responsabilidade 
de participar. Cada um de nós faz a diferença. A democracia se constrói, aprende e 
reaprende. O Brasil está fadado a ser uma nação justa, livre e igualitária”, af irmou.  
 
Para a presidente do Supremo, a democracia não é apenas um sistema polít ico, mas sim  a 
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forma de viver em sociedade. “Se cada um viver com sua própria identidade, mais li vre e 
mais democrática será a nossa relação com as pessoas. Quanto mais pudermos viver em 
espaços de liberdade, maior será a democracia”, apontou.   

A ministra Cármen Lúcia destacou que a Constituição de 1988 é muito detalhada porque é 
coerente com a histór ia brasileira, citando a decisão do STF em 2008 de proibir a 
contratação de parentes de autoridades para cargos de confiança, sem a realização de 
concurso, nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todo o país. “Precisou o 
Supremo Tribunal Federal  confirmar que o princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 
da Constituição realmente proibia o nepotismo”, citou.  

O painel do seminário realizado na manhã desta segunda-feira foi mediado pelo ministro do 
STF e presidente do Instituto Uniceub de Cidadania, Marco Aurélio, e também contou com a 
presença do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.  

 

MINISTRO NEGA REVOGAÇÃO DE PRISÃO DE EMPRESÁRIO DE TRANSPORTES DO RJ 
FORAGIDO EM PORTUGAL 

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de Habeas 
Corpus (HC) 158856, impetrado pela defesa do empresário José Carlos Reis Lavouras 
contra a decretação de sua prisão preventiva pela Justiça Federal. Lavouras, que atua na 
área de transportes do Rio de Janeiro, é investigado no âmbito das operações Calicute e 
Eficiência e, pouco antes da decretação da prisão, em julho do ano passado, foi para 
Portugal, onde se encontra foragido até o momento.  

A prisão preventiva do empresário e de outros oito acusados  foi decretada pelo juízo da 7ª 
Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro em razão da suposta prática dos crimes de 
organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. De acordo com os autos, 
Lavouras é sócio de mais 13 empresas do ramo de transpor te e membro do Conselho de 
Administração da Riopar Participações, empresa que opera o Bilhete Único e o Riocard. 
Integra, ainda, o quadro de administração da Federação das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranaspor).  

O decreto prisional foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e pelo 
Superior Tribunal de Justiça (STJ). No HC dirigido ao Supremo, a defesa apontava 
violações à legislação em vigor e à Constituição Federal. Entre elas, o fato de a prisã o ter 
sido decretada antes da acusação formal e a falta de contemporaneidade entre os fatos 
imputados e a necessidade de resguardar a ordem pública. Outra alegação foi a de que o 
decreto se baseou apenas “nas palavras dos delatores que contaram inúmeras in verdades”. 

Decisão 

O ministro Gilmar Mendes citou diversos trechos do decreto prisional para demonstrar que 
foi devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do 
delito. Um dos trechos menciona informação do colaborador Álvar o José Galliez Novis, 
suposto operador financeiro da organização criminosa, que af irmou ter sido contratado por 
Lavouras para recolher regularmente dinheiro em algumas empresas de ônibus e repassá -lo 
a alguns agentes polít icos, especialmente o ex-governador do RJ Sérgio Cabral. Novis 
entregou aos investigadores um pendrive com a planilha da movimentação paralela entre 
2010 e 2016 que apontam mais de R$ 260 milhões entre pagamentos aos empresários e a 
polít icos. 

“As circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da 
segregação cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei 
penal”, assinalou o ministro. A medida, segundo o relator, lastreou -se em elementos 
concretos colhidos dos próprios autos e está de acordo com a jurisprudência do STF. 

Gilmar Mendes ressaltou ainda que o réu se encontra foragido em Portugal. De acordo com 
a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), Lavouras é detentor de dupla 
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cidadania e, pendente pedido de extradição peran te a Justiça portuguesa, “tem livre trânsito 
pelos países integrantes da União Europeia, o que permite fácil acesso a diversas 
instituições bancárias em que os valores ilícitos transferidos para o exterior podem ser 
movimentados e, provavelmente, ainda estão guardados”.  

 

PLENÁRIO ANALISARÁ SANÇÃO DO CÓDIGO PENAL PARA IMPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS SEM REGISTRO SANITÁRIO 

O Supremo Tribunal Federal (STF) irá analisar a constitucionalidade da pena prevista no 
artigo 273 do Código Penal (10 a 15 anos de reclusão) para as pessoas que importam 
medicamento sem registro sanitário. A matéria, tratada no Recurso Extraordinário (RE) 
979962, teve repercussão geral reconhecida por unanimidade pelo Plenário Virtual da 
Corte. 

Tanto o Ministério Público Federal (MPF) quanto o réu condenado recorreram ao STF contra 
acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) que declarou a 
inconstitucionalidade da sanção do Código Penal e aplicou a pena prevista no artigo 33 da 
Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). A pena f inal foi f ixada em 3 anos e 1 mês de reclusão, 
com aplicação da causa especial de diminuição prevista no parágrafo 4º, substituída por 
duas penas restrit ivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação 
pecuniária). O TRF-4 entendeu que viola o princípio da proporcionalidade a cominação de 
pena elevada e idêntica para conduta completamente diversa das listadas no caput do 
artigo 273 (falsif icar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos 
ou medicinais).  

No Supremo, o MPF alega que não cabe ao Judiciário combinar previsões legais e criar 
uma terceira norma, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da separação dos 
Poderes e da reserva legal. O réu, por sua vez, sustenta que a declaração de 
inconstitucionalidade do preceito secundário do dispositivo do Código Penal produziu o 
efeito repristinatório da redação original do dispositivo, ou seja, entraria novamente em 
vigor a regra que fixava para a conduta do artigo 273 a pena em abstrato de 1 a 3 anos de 
reclusão. 
Plenário Virtual 

Em manifestação no Plenário Virtual, o relator, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que 
a matéria em questão apresenta repercussão geral sob os pontos de vista econômico, 
polít ico, social e jurídico. De acordo com o relator, está  em exame, no caso, a própria 
constitucionalidade do artigo 273 do Código Penal, em razão de alegada violação ao 
princípio da proporcionalidade pela cominação de pena elevada e idêntica para condutas 
completamente distintas. Além disso, discute -se a possibilidade de se utilizar preceito 
secundário de outro tipo penal para fixação da pena pela importação de medicamento sem 
registro. 
O dispositivo, explicou Barroso, prevê rigorosa pena de reclusão de 10 a 15 anos para 
condutas de gravidade distinta, como, por  exemplo, a falsif icação de remédios para o 
tratamento de doenças graves e a importação de cosméticos sem registro no órgão de 
vigilância sanitária. “Do ponto de vista jurídico, em razão da cominação de sanção uniforme 
para condutas de reprovabilidade desigual, Tribunais pelo país afora têm reconhecido, em 
muitas hipóteses, a desproporcionalidade da sanção e, em razão disso, construído soluções 
interpretativas criativas para aplicar uma pena mais adequada aos casos concretos”, 
destacou. “Encontram-se na jurisprudência, assim, diversas possibilidades de 
enquadramento típico, a depender da quantidade e destinação dos medicamentos 
internalizados”.  
O ministro acrescentou ainda que, do ponto de vista social, a inexistência de uniformidade 
no tratamento daqueles que importam medicamento sem registro “produz sensação difusa 
de injustiça, com potencial descrédito do sistema de persecução penal”.   
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PLENÁRIO RETOMA NESTA QUARTA JULGAMENTO DE RECURSO SOBRE ALTERAÇÃO 
DE NOME EM REGISTRO CIVIL SEM MUDANÇA DE SEXO 

A pauta de julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), para  esta quarta-
feira (15), prevê a continuidade do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 670422, com 
repercussão geral reconhecida, que discute a possibilidade de alteração de nome e m 
registro civil, sem a realização de cirurgia para mudança de sexo. O recurso questiona 
acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ -RS) que manteve decisão de 
primeiro grau permitindo a mudança de nome no registro civil, mas condicionando a 
alteração de gênero à realização de cirurgia de transgenitalização.  

A pauta traz ainda recursos extraordinários, também com repercussão geral, que tratam da 
legitimidade do Ministério Público para solicitar a entrega de medicamentos a portadores de 
hipotireoidismo e hipocalcemia severa; da aplicação do teto constitucional à remuneração 
de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em 
serventias extrajudiciais; e a extensão da responsabilidade civil do Estado em razão de  
dano causado pela atuação de tabeliães e of iciais de registro.  

Confira, abaixo, todos os temas dos processos pautados para julgamento. A sessão 
plenária tem início às 14h, com transmissão ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e no 
canal do STF no YouTube. 

Recurso Extraordinário (RE) 670422 - Repercussão geral 

Relator: ministro Dias Toffoli  

S.T.C. x 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul  

O recurso envolve a discussão acerca da possibilidade de alteração de gênero no registro 
civil de transexual, mesmo sem a realização de procedimento cirúrgico de redesignação de 
sexo.  
O acórdão recorrido adotou entendimento no sentido de que "seja averbado no assento de 
nascimento do (a) recorrente sua condição de transexual. Isso em nome dos princípio s da 
publicidade e da veracidade dos registros públicos, pois estes devem corresponder à 
realidade fenomênica do mundo, sobretudo para resguardo de direitos e interesses de 
terceiros".  
A parte recorrente alega que a Constituição Federal consagra a promoçã o do bem de todos, 
sem preconceitos de sexo e quaisquer outras formas de discriminação e que "não alterar a 
identidade de gênero dos transexuais no registro civil implicaria criar empecilhos ao 
objetivo constitucional do bem comum".   

Em discussão: saber se é possível a alteração do gênero no registro civil, sem a realização 
de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo e sem a utilização do termo transexual.  
PGR: pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.  

Recurso Extraordinário (RE) 605533 – Repercussão Geral  

Relator: ministro Marco Aurélio 

Ministério Público de Minas Gerais x Estado de Minas Gerais   

O recurso extraordinário envolve discussão acerca da legitimidade do Ministério Público 
para ajuizar ação civil pública que tem por objetivo  compelir entes federados a entregar 
medicamentos a portadores de certas doenças.  

O acórdão recorrido entendeu que "não se inserindo no âmbito objetivo da ação civil pública 
o fornecimento de medicamentos a pessoas determinadas,  deve ser indeferida a petição 
inicial por ilegitimidade ativa do Ministério Público". O MP de Minas Gerais sustenta que "a 
defesa dos interesses individuais indisponíveis - quer como autor, quer na condição de 
fiscal da lei - constitui atribuição tradicional do Ministério Público, q ue nunca despertou 
controvérsia". Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais  aponta a ilegitimidade do 
Ministério Público para a defesa de direitos individuais homogêneos que não se enquadrem 
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em relações de consumo. Sustenta, ainda, "a impossibilidade da u tilização da Ação Civil 
Pública como instrumento para defesa de interesse de natureza meramente individual".  
Vários estados, a União e o Distrito Federal foram admitidos como interessados.  
Em discussão: saber se o Ministério Público tem legitimidade para a juizar ação civil pública 
com o objetivo de compelir entes federados a fornecer medicamentos a pessoas 
necessitadas. 
PGR: pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário.  

Recurso Extraordinário (RE) 842846  – Repercussão Geral  

Relator: ministro Luiz Fux  

Estado de Santa Catarina x Sebastião Vargas  

O recurso envolve discussão acerca da responsabilidade civil do Estado em decorrência de 
danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas 
funções. O acórdão recorrido entendeu que "o Estado, na condição de delegante dos 
serviços notariais, responde objetivamente pela reparação dos danos que os tabeliães e 
registradores vierem a causar a terceiros em razão do exercício de suas funções".  
O Estado de Santa Catarina sustenta, em síntese, que "não é parte legítima para f igurar no 
polo passivo de ação de indenização por dano resultante de mau funcionamento dos 
serviços notariais. É a pessoa física do tabelião ou do oficial de registro quem há de 
responder pelos prejuízos causados a terceiros no exercício da atividade notarial".  
Em discussão: saber se o Estado responde civilmente em decorrência de danos causados a 
terceiros por tabeliães e oficiais de registro no exercício de suas funções.  
PGR: pelo desprovimento do recurso extraordinário. 

Recurso Extraordinário (RE) 808202  – Repercussão Geral  

Relator: ministro Dias Toffoli  

Estado do Rio Grande do Sul x Elton Rushel  

O RE discute a aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos 
(interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias 
extrajudiciais. O acórdão recorrido entendeu que "considerando que os interinos designados 
para o exercício de função delegada em serventias extrajudiciais exercem atividade de 
natureza privada, desempenhando as mesmas atribuições do titular, inviável aplicar a 
limitação remuneratória prevista no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, 
destinada aos agentes públicos e servidores estatais".  

O Estado do Rio Grande do Sul sustenta que não se pode com parar "os ganhos de notário 
ou registrador concursado, que desenvolve o serviço delegado, com o de interino que 
assume a título precário a serventia, na ausência do titular".   
Em discussão: saber se os substitutos (interinos) designados para o exercício de  função 
notarial e registral em serventias extrajudiciais devem estar submetidos ao teto 
constitucional. 
PGR: pelo provimento do recurso extraordinário.  

 

2ª TURMA REMETE DELAÇÃO DA ODEBRECHT SOBRE EX-PRESIDENTE LULA E EX-
MINISTRO GUIDO MANTEGA À JUSTIÇA FEDERAL DO DF 

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria, decidiu, na tarde desta 
terça-feira (14), remeter à Justiça Federal do Distrito Federal cópias de termos de 
depoimentos prestados no âmbito de acordo de colaboração premiada celebrado entre o 
Ministério Público Federal (MPF) e o Grupo Odebrecht relativas ao ex -presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. Os ministros deram 
provimento a agravos regimentais interpostos contra decisão  do ministro Edson Fachin 
(relator) na Petição (PET) 6664 que havia determinado a remessa à Justiça Federal do 
Paraná. 
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Os depoimentos constantes da PET 6664 tratam da solicitação de vantagens indevidas 
como contrapartida da atuação de Mantega na aprovação das Medidas Provisórias (MPs) 
470/2009, 472/2009 e 613/2013, e de sua intermediação em favor da empreiteira para a 
aquisição, pela Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil), do 
condomínio Parque da Cidade, em São Paulo. Após decidir pela remessa a Curit iba, Fachin 
acolheu pedido da defesa para alertar a Justiça Federal do Paraná que fatos relacionados à 
intermediação envolvendo a Previ são objeto do Inquérito 4430, em trâmite no STF.  

No agravo regimental, a defesa de Mantega alegou que os fatos já são objeto de 
investigação no STF (Inquéritos 4430 e 4437) e não poderiam ser alvo de nova apuração no 
primeiro grau de jurisdição. Subsidiariamente, pediu que os depoimentos fossem 
encaminhados à Justiça Federal do DF ou de São Paulo, locais  de consumação dos 
supostos delitos. Já a defesa do ex-presidente Lula alegou que os fatos narrados pelos 
colaboradores acerca da relação do grupo Odebrecht com integrantes do governo federal 
não têm qualquer relação com ilícitos perpetrados contra a Petro bras nem com a prática de 
supostos delitos no Paraná. 

Votos 

Na sessão de hoje, o relator votou pelo desprovimento dos agravos regimentais e pela 
manutenção de sua decisão monocrática. Em relação ao primeiro pedido, o ministro 
lembrou que não há qualquer menção a fatos envolvendo autoridade com prerrogativa de 
foro perante o STF. Quanto ao pedido subsidiário, entendeu que a remessa dos 
depoimentos à Justiça Federal do Paraná foi justif icada em razão da aparente conexão dos 
fatos neles narrados com objetos de investigações e ações penais lá em trâmite. Para o 
relator, a remessa dos termos de depoimento ao juízo da 13ª Vara Federal da Subseção 
Judiciária de Curit iba não configura qualquer atentado às garantias processuais previstas 
na Constituição Federal, “seja porque se assemelha ao mero compartilhamento de 
elementos de informação, seja pela ampla possibilidade do exercício do controle e 
af irmação do princípio do juiz natural perante as instâncias ordinárias, caso formalmente 
deflagrado qualquer procedimento para apuração dos fatos narrados”.  

Prevaleceu, no entanto, a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, que votou pelo 
provimento dos agravos para determinar a remessa dos depoimentos de delação premiada à 
Justiça Federal do Distrito Federal. “O contexto dos autos demonstra que a narrativa dos 
colaboradores faz referência a supostos fatos ocorridos em São Paulo e em Brasília, que a 
princípio não se relacionam com ilícitos ocorridos no âmbito da Petrobras, alvo de apuração 
na Operação Lava-Jato, não se justif icando, portanto, a competência do juízo de Curit iba”, 
disse Toffoli.  

Ele lembrou da conclusão da Corte no julgamento dos agravos regimentais nos Inquéritos 
4327 e 4483, em dezembro de 2017, quando ficou definido que o núcleo polít ico deveria ser 
processado na capital federal. Acompanharam a divergência os ministros Gilmar Mendes e 
Ricardo Lewandowski.  

PET 6533 

Também por maioria de votos, a Segunda Turma determinou a remessa de cópia dos termos 
de colaboração premiada do ex-executivo da Odebrecht Fernando Migliaccio da Silva ao 
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Os termos retratam pagamentos 
de valores não oficiais por parte do grupo para financiamento de campanhas eleitorais 
realizadas em Angola, na República Dominicana, no Panam á, na Venezuela, em El Salvador 
e no Brasil, neste caso referente ao pleito de 2014. De acordo com os autos, esses créditos 
eram registrados em planilhas denominadas “Italiano” e “Pós -Italiano”, referindo-se aos 
períodos em que o controle era exercido por Antônio Palocci Filho e por Guido Mantega, 
respectivamente. 

Para o ministro Dias Toffoli, que liderou a corrente vencedora, o tema tratado nos 
depoimentos atrai a competência da Justiça Eleitoral, como já decidiu a Segunda Turma no 
julgamento do agravo reg imental na PET 6986, quando remeteu os termos de depoimentos 
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de João Santana e Mônica Santana ao Tribunal Regional Eleitoral do DF. O relator, ministro 
Edson Fachin, f icou vencido.  

 

MINISTRO CELSO DE MELLO DETERMINA REMESSA DE INQUÉRITO CONTRA 
DEPUTADO ANDRÉS SANCHEZ À 1ª INSTÂNCIA 

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a remessa à 
primeira instância da Justiça Federal em São Paulo de procedimento penal instaurado 
contra o deputado federal Andrés Sanchez (PT-SP). A decisão foi tomada no Inquérito (INQ) 
4341, no qual o deputado e dirigente esportivo é investigado pelo suposto recebimento de 
vantagens da empresa Odebrecht relacionados à construção da “Arena Corinthians”.  

O ministro concluiu aplicar-se ao caso precedente do STF em questão de ordem na Ação 
Penal (AP) 937, relativo ao foro por prerrogativa de função, segundo o qual a regra quanto 
ao foro se aplica aos crimes cometidos durante o exercício do mandato e relacionados às 
funções desempenhadas. No caso em questão, o inquérito apura supostas práticas 
delituosas praticadas em momentos que precederam a diplomação do investigado. 
“Tratando-se, por isso mesmo, de fatos absolutamente estranhos às atribuições inerentes 
ao oficio parlamentar”, destacou o decano.  

“Pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, a manifestação da eminente Senhora 
Procuradora-Geral da República, reconheço cessada, na espécie, a competência originária 
do Supremo Tribunal Federal para apreciar este procedimento penal, concluiu o decano, 
determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região para 
posterior distribuição à primeira instância.  

 

STF AFIRMA LEGITIMIDADE DO MP PARA POSTULAR FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTOS POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quarta-feira (15), que o 
Ministério Público (MP) tem legitimidade para ajuizar ação civil pública com o objetivo de 
buscar o fornecimento de medicamentos a portadores de determinadas doenças. Existem, 
no Poder Judiciário, 1.897 processos sobrestados aguardando a decisão do STF nesta 
matéria, que teve repercussão geral reconhecida.  

A questão foi analisada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 605533, interposto 
pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPE-MG) contra acórdão do Tribunal de Justiça do 
estado (TJ-MG) que extinguiu ação civil pública, sem resolução do mérito, na qual se 
buscava a entrega de medicamentos a portadores de hipotireoidismo e de hipocalcemia 
severa. Em decisão unânime, os ministros acompanharam o voto do relator, m inistro Marco 
Aurélio, no sentido de prover o recurso e de determinar o retorno do processo ao TJ -MG 
para que prossiga no julgamento de mérito.  

A tese fixada no julgamento, proposta pelo relator, foi a seguinte: “O Ministério Público é 
parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise ao fornecimento de remédios 
a portadores de certa doença”.  

PGR 

Na sessão de hoje, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, se manifestou 
favorável a que o MP continue ajuizando ações civis públicas para tra tar de situações como 
a dos autos. Segundo ela, a Constituição Federal reconhece a saúde como direito humano e 
dever do Estado e considera que o serviço de saúde é de relevância pública. “Portanto, o 
Estado está na condição de ser demandado para prestar esse serviço e para atender o 
direito humano de um indivíduo e de toda a coletividade em relação à saúde”, ressaltou.  

Para Raquel Dodge, estão claras na Constituição a atribuição e a legitimidade do MP para 
zelar por este serviço e para promover as medidas n ecessárias à sua garantia. A 
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procuradora afirmou que a judicialização da saúde não é desejável, mas as polít icas 
públicas de saúde falham ou não estão desenhadas de modo a atender adequadamente à 
demanda da sociedade. Na sua avaliação, se isso for corrigido para que não faltem 
medicamentos e serviços e para que o acesso seja garantido a todos, “a judicialização 
certamente será reduzida a um grau mínimo”.  

Sustentações orais 

Pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MP-MG), autor do recurso, o 
procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet, reafirmou o pedido de provimento do RE, 
observando que, embora se trate de um caso individual, o problema é comum a tantos 
outros cidadãos acometidos pelo mesmo mal. Ele argumentou que a jurisprudência do 
Supremo já firmou orientação, antes da repercussão geral, no sentido de que o MP é parte 
legítima para propor ação civil pública na defesa de interesses individuais indisponíveis de 
pessoa individualmente considerada, como ocorre com o direito à saúde.  

O procurador de Minas Gerais Gianmarco Loures Ferreira falou em nome do estado e de 
outros 25 entes da federação admitidos no processo como interessados. Para ele, o MP não 
pode atuar em nome de uma pessoa, caso contrário estaria movendo ação individual 
visando obter efeito erga omnes [para todos] por meio de um instrumento previsto na 
Constituição Federal com a função específ ica de tutela de direitos difusos e coletivos. Tal 
atuação, segundo ele, extrapolaria os limites constitucionais da ação civil pública.  

Voto do relator 

Relator do recurso, o ministro Marco Aurélio afirmou em seu voto a legitimidade do MP para 
atuar na matéria. “É induvidoso que ao MP cabe, a teor do disposto no inciso III do arti go 
129 da Constituição Federal, promover o inquérito civil e a ação civil pública visando à 
defesa de interesses difusos e coletivos”, explicou. Segundo ele, a singularidade do caso 
respalda a atuação do MP, uma vez que, conforme a petição inicial da ação ajuizada na 
instância de origem, o pedido abrange não só a situação de uma pessoa, mas também a 
dos demais portadores de doença considerada grave.  

De acordo com o relator, o pedido de fornecimento dos medicamentos inclui todos os 
pacientes portadores de hipotireoidismo e hipocalcemia severa, quando houver prescrição 
do médico responsável. No seu entendimento, a menção a uma pessoa específ ica foi 
meramente exemplif icativa e que a ação tem o objetivo de alcançar todos os que estejam 
acometidos da doença e não tenham condições de satisfazer o custo dos remédios. “A 
ação, sem dúvida alguma, ganhou contornos de ação civil pública, atendendo -se ao 
disposto do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal”, concluiu.  

Não participou do julgamento a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, que exerce 
interinamente a Presidência da República. A sessão foi presidida pelo vice -presidente da 
Corte, ministro Dias Toffoli.  

 

STF REAFIRMA DIREITO DE TRANSGÊNEROS DE ALTERAR REGISTRO CIVIL SEM 
MUDANÇA DE SEXO 

Na sessão desta quarta-feira (15), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deu 
provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 670422, com repercussão geral reconhecida, 
para autorizar a alteração do registro civil de pessoa transgênero, diretamente pela via 
administrativa, independentemente da realização de procedimento cirúrgico de 
redesignação de sexo. O STF aplicou ao recurso o entendimento fixado anteriormente no 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4275, sobre o mesmo tema.  

O julgamento foi retomado hoje com o voto-vista do ministro Marco Aurélio, que reiterou os 
pressupostos lançados em seu voto na ADI 4275 para a alteração do registro, que devem 
ser aferidos perante o Judiciário mediante procedimento de jurisdição voluntária (em que 
não há lit igio). Em seguida, o ministro Dias Toffoli, relator do RE, explicou que fez 
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alterações em seu voto, proferido em 22 de novembro do ano passado, para adequá -lo à 
posição firmada pelo STF no julgamento realizado em março de 2018.  

No voto original no RE, o ministro Toffoli havia limitado a análise da mudança no registro de 
transexuais (grupo mais restrito do que os transgêneros), uma vez que o recurso foi 
interposto para debater a questão sob aquele enfoque, e também previa a exigência de 
ordem judicial para a mudança. “Uma vez que tal ampliação já foi proposta, debatida e 
aceita pela maioria deste Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4275, evoluo 
para, também neste leading case, reconhecer o direito pretendido não apenas aos 
transexuais, mas sim a todos os transgêneros”, afirmou. Com exceção dos ministros Marco 
Aurélio e Alexandre de Moraes, que mantinham a exigência de atuação judicial, os demais 
ministros seguiram integralmente o voto reajustado do relator.  

A tese proposta pelo relator, para fim de repercussão geral, foi aprovada pelo Plenário e 
tem os seguintes termos: 

1 – 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.  

2 – Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a 
inclusão do termo “transgênero”.  

3 – 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.  

4 – Efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao mag istrado determinar, de 
ofício ou a requerimento do interessado, a expedição de mandados específ icos para a 
alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os quais 
deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos.  

 

MINISTRO LUIZ FUX DIVULGA INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPARÃO DA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA SOBRE PREÇO DOS FRETES 

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, definiu os órgãos e entidades que serão 
ouvidos na audiência pública na qual se discutirá a Medida Provisória (MP) 83 2, que 
instituiu a polít ica de preços mínimos no transporte rodoviário de cargas. A MP, convertida 
na Lei 13.703/2018, é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5956, ajuizada 
pela Associação do Transporte Rodoviário de Carga do Brasil (ATR Br asil). 

A audiência será no dia 27/8, a partir das 14h, na Sala de Sessões da 1ª Turma do STF. 
Serão ouvidos dois oradores indicados por órgãos governamentais, como a Advocacia -Geral 
da União, o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes  Terrestres, e 
por entidades de classe, entre elas a ATR Brasil, a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil e a Confederação Nacional da Indústria. Cada expositor terá 10 minutos para 
abordar as questões discutidas na ação. 

 

MINISTRO CELSO DE MELLO É HOMENAGEADO PELOS SEUS 29 ANOS DE SUPREMO 

No início da sessão de julgamentos desta quinta-feira (16), a presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, homenageou o ministro Celso de Mello 
pelos seus 29 anos em exercício na Corte, que se completam amanhã (17). “Em tempos de 
tumulto e insegurança em todo o mundo e no Brasil, pelas inovadoras transformações e 
pelos incessantes desafios, o ministro Celso de Mello – mais do que isso, o ser humano e 
grande cidadão brasileiro Celso de Mello –, é uma referência e um lume”, disse.  
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A história do ministro, segundo a presidente, torna a vida dos cidadãos brasileiros e, em 
especial, dos juízes do país e ministros do STF, mais fácil. “A trilha experimentada é menos 
inóspita por contarmos com Vossa Excelência. De Vossa Excelência vêm votos, lições, 
conselhos, enfim, palavras que conduzem a olhares e decisões melhores e mais justas”. A 
presidente destacou ainda que, com sua generosidade, o ministro ensina de música a 
direito, de história a filosofia. “Cada prosa é uma aula, cada voto, um bálsamo nestes 
tempos”, destacou. “Em nome do Supremo, afirmo ser Vossa Excelência a melhor causa da 
justiça brasileira, uma causa que não tem parte contrária”.  

Também a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, se manifestou em homenagem 
ao ministro. A representante do Ministério Público destacou a inteligência, a coragem e o 
elevado espírito público com que o decano exerce sua função, nesses 29 anos. “Como 
disse a presidente, Vossa Excelência é imprescindíve l para o Brasil, para os direitos 
humanos e para a realização da Constituição brasileira. O Ministério Público se orgulha de 
tê- lo t ido em nossos quadros”.  

O decano agradeceu as homenagens e disse jamais ter imaginado que viesse um dia 
ocupar uma cadeira no STF. “São 29 anos de uma convivência que me tem sido 
extremamente profícua. A honra imensa de haver ascendido a essa Suprema Corte é algo 
insuperável”, disse.  

Celso de Mello 

José Celso de Mello Filho tomou posse no Supremo Tribunal Federal em 17 de agost o de 
1989. Foi indicado pelo então presidente da República José Sarney, para ocupar a vaga do 
ministro Luiz Rafael Mayer, em decorrência de sua aposentadoria.  

 

PLENÁRIO SUSPENDE JULGAMENTO SOBRE TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal deverá retomar na próxima quarta-feira (22) o 
julgamento de dois processos que tratam da licitude da terceirização de atividades -fim: a 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso 
Extraordinário (RE) 958252. O exame da matéria teve início na sessão desta quinta -feira 
(16), com a leitura dos relatórios pelos ministros Luís Roberto Barroso, relator da ADPF, e 
Luiz Fux, relator do RE, e com as sustentações orais das partes e dos  amici curiae (amigos 
da Corte). 

A ADPF 324 foi ajuizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) visando ao 
reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada “em reiteradas decisões 
da Justiça do Trabalho”, relativas à terceirização. Na sustentação oral apresentada  hoje, a 
advogada da Abag, Teresa Arruda Alvim, reiterou os argumentos de que as decisões que 
restringem a terceirização com base na Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
afetam a liberdade de contratação. Ainda de acordo com a associação, tais  entendimentos 
violam os preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da 
valorização do trabalho. 

No RE 958252, com repercussão geral reconhecida, a Celulose Nipo Brasileira S/A 
(Cenibra) questiona decisão do Tribunal Superio r do Trabalho que manteve a ilicitude da 
terceirização praticada pela empresa, declarada em ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público do Trabalho. Entre outros argumentos, o advogado da empresa, Décio 
Flávio Gonçalves Torres Freire, sustentou que a decisão proíbe a contratação de empresas 
idôneas para prestação de serviços com um fundamento sem respaldo legal.  

Em nome do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Guanhães e Região 
(Sitiextra), parte no recurso, o advogado Mauro de Azevedo Menezes defendeu a decisão 
do TST ressaltando dados que demonstram a relação entre terceirização, precarização e 
incidência de acidentes de trabalho.  
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A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, manifestou-se pela improcedência da 
ADPF e pelo desprovimento do RE. Ela destacou o trabalho como direito humano, 
acentuado na Constituição da República, e “não uma mercadoria”.  

Além dos representantes das partes e da PGR, manifestaram-se na sessão de hoje diversos 
inscritos como amici curiae. Foram admitidos nessa condição pelos relatores a Associação 
Brasileira de Telesserviços (ABNT), representada pelo advogado Cláudio Pereira de Souza 
Neto; a Central Brasileira do Setor de Serviços, representada pelo advogado Flávio 
Henrique Unes Pereira; a Confederação Nacional da Indústria (CNI), representada pelo 
advogado Carlos Mário da Silva Velloso; a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Nova 
Central Sindical dos Trabalhadores (NCST), representadas pelo advogado José Eymard 
Loguércio; e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), representada 
pelo advogado Gustavo Peixeira Ramos.  

Adiamento 

As sustentações orais e as exposições dos amici curiae ocuparam a primeira parte da 
sessão. Após o intervalo, o ministro Barroso propôs a suspensão do julgament o até a 
próxima sessão ordinária, na tarde de quarta-feira. Além de observar que os oradores 
trouxeram argumentos novos que merecem ser examinados, o relator da ADPF disse que 
seu voto é relativamente longo e que não haveria tempo de concluí -lo até o horário previsto 
para o encerramento da sessão, às 18h.  

O ministro Luiz Fux, relator do RE secundou a sugestão. “Poucas vezes vimos aqui uma 
gama de advogados sustentando com tanta profundidade temas tão complexos”, ressaltou. 
O ministro informou que seu voto também é longo e, com o adiamento, terá condições de 
sintetizá-lo para que o julgamento seja concluído na próxima sessão.  

 

STF RECEBE SEMINÁRIO “ELAS POR ELAS” NA SEGUNDA-FEIRA (20), ÀS 9H 

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai sediar, na  próxima segunda-feira (20), o Seminário 
“Elas por Elas”,  promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O evento acontece 
das 9h às 12h, na Sala de Sessões da Segunda Turma – Anexo II-b, 4º andar, e vai abordar 
a temática da Mulher no Poder Estatal e na Sociedade. A parti cipação é aberta, com 
inscrições na página do seminário. 

A abertura será feita pela presidente do STF e do CNJ, ministra Cármen Lúcia. O primeiro 
painel, com o tema "A Mulher e o Poder Estatal", contará com a participação da ministra do 
STF Rosa Weber; da presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Laurita Vaz; 
da procuradora-geral da República, Raquel Dodge; da advogada-geral da União, Grace 
Mendonça; e da procuradora-geral junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Cristina 
Machado. 

O segundo painel aborda o tema "A Mulher e o Poder na Sociedade".  Participam do debate 
a presidente da Rede Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano; a presidente da Goldman 
Sachs, Maria Silvia Bastos Marques; a presidente da Rede Sarah de Hospitais, Lucia Braga; 
a primeira-secretária da Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Machado; a cantora 
Alcione; e a sócia-fundadora da Betânia Tanure Associados, Betânia Tanure.  

Confira a programação completa do evento. 

 

MANTIDA PENA DE DISPONIBILIDADE IMPOSTA PELO CNJ A DESEMBARGADOR DO 
TJ-MS 

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento 
(julgou inviável) ao Mandado de Segurança (MS) 35838, no qual o desembargador João 
Batista da Costa Marques, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJ -MS), 
questionava decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, ao julgar processo 

http://www.cnj.jus.br/eventos-campanhas/evento/626-seminario-elas-por-elas
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/SeminarioElasporElas.pdf
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administrativo disciplinar (PAD) lá instaurado, lhe impôs a pena de disponibilidade.  
A sanção imposta pelo CNJ decorre de irregularidades na gestão do setor de precatórios do 
TJ-MS ocorridas quando Marques atuou como vice-presidente da corte estadual. No MS, o 
desembargador alegou que a decisão do Conselho não teria respeitado o contraditório e a 
ampla defesa, pois foi rejeitada questão preliminar sobre o reduzido número de 
testemunhas de defesa. Sustentou que teria direito a indi car oito testemunhas para cada 
fato, com base no artigo 401 do Código de Processo Penal (CPP). Alegou ainda violação ao 
princípio da proporcionalidade da sanção disciplinar, sob o argumento de que, no caso, 
seria recomendada a aplicação de censura. O desembargador pediu a anulação do PAD 
desde a fase de defesa prévia/arrolamento de testemunhas ou a anulação da sanção 
disciplinar. 
Decisão  
O ministro Luís Roberto Barroso verif icou que o indeferimento da oitiva das testemunhas 
excedentes foi devidamente motivado pelo CNJ, não havendo afronta aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. “De um lado, a defesa não demonstrou a necessidade da 
prova, de outro, constatou-se que, embora se tratasse de mais de um fato, a conduta 
investigada era uma só: determinação de pagamento de precatórios indevidos enquanto 
vice-presidente do TJ-MS”, observou. 
Quanto à penalidade, o ministro não constatou ilegalidade no ato questionado. Segundo 
ele, a Resolução CNJ 135/2011 e a Lei Orgânica da Magistratura (Loman) autorizam a  
aplicação de disponibilidade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, quando 
a gravidade das faltas não justif icar a aplicação de pena de censura, remoção compulsória 
ou decretação de aposentadoria. No caso, explicou o relator, o CNJ justif icou  a sanção 
diante dos sérios prejuízos financeiros causados ao erário. “Não há, assim, manifesta 
desproporcionalidade da pena aplicada em relação à conduta apurada”.   

 

MINISTRA CÁRMEN LÚCIA DEFENDE UNIÃO DE DIREITO, POLÍTICA E ECONOMIA 
PARA O DESENVOLVIMENTO 

“O Direito não impede o desenvolvimento, pelo contrário, assegura as condições de um 
modelo econômico que garante a livre iniciativa e todas as formas de desenvolvimento para 
que o Brasil se desenvolva como um todo, fundado nos valores da liberdade e igual dade”, 
disse a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, nesta sexta -
feira (17), na abertura do seminário “Direito e Desenvolvimento”. Ela destacou que o 
Direito, a polít ica e a economia devem andar juntos para cumprir um dos obj etivos 
fundamentais da Constituição Federal (CF), que é a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária. O evento é uma realização da Fundação Getúlio Vargas (FGV).   
 
A ministra Cármen Lúcia salientou que o desenvolvimento é buscado desde o preâmbul o da 
CF. “A Constituição Federal tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa 
humana”, apontou. Segundo ela, o texto constitucional prevê ainda um “Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacíf ica 
das controvérsias”.  
 
A presidente do STF lembrou também que o inciso II do artigo 3º da CF estabelece que um 
dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é garantir o desenvolvimento 
nacional. Citou ainda o artigo 170, o qual prevê que a ordem econômica, fundada na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social.  

 

 


