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PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ
REQDO.(A/S)
: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. ORGANIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS AUXILIARES DO PODER JUDICIÁRIO. MP 776. CONVERSÃO NA LEI 13.484/2017. ART.
29, §§ 3º E 4º, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PROVIMENTO 66/2018 DA CORREGEDORIA
NACIONAL DE JUSTIÇA. AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS POR ENTIDADES
DE CLASSE DOS OFICIAIS DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. CONTROLE PRÉVIO
PELAS CORREGEDORIAS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.
1. O acréscimo dos parágrafos 3º e 4º ao art. 29 da Lei de Registros Públicos,
por emenda à MP 776, não se qualifica como contrabando legislativo, na medida em que
há correlação temática com o objeto da proposição original.
2. É válida a atribuição aos Ofícios de Registro Civil das Pessoas Naturais de
prestação de outros serviços remunerados, conexos aos seus serviços típicos, mediante
convênio devidamente homologado pelo Poder Judiciário local, em credenciamento ou em
matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas, podendo o referido convênio ser
firmado pela entidade de classe dos Registradores Civis das Pessoas Naturais de mesma
abrangência territorial do órgão da entidade interessada.
3. O exercício de serviços remunerados pelos Ofícios de Registro Civil das
Pessoas Naturais, mediante celebração de convênios, depende de prévia homologação pelo
Poder Judiciário, conforme o art. 96, II, alínea "b", e art. 236, § 1º, da CF.
4. Medida cautelar parcialmente confirmada e Ação Direta julgada parcialmente
procedente para conferir interpretação conforme ao § 3º do art. 29, declarar nulidade
parcial com redução de texto da expressão "independe de homologação", constante do §
4º do referido art. 29 da Lei 6.015/1973, na redação dada pela Lei 13.484/2017, e declarar
a constitucionalidade do Provimento 66/2018 da Corregedoria Nacional do Conselho
Nacional de Justiça.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado
na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei paranaense nº 17.081/2012,
prejudicada a medida cautelar, nos termos do voto da Relatora. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello, Luiz Fux e Roberto Barroso. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 11.9.2019.
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PARANAENSE N.
17.081/2012. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E
CONTRATAÇÃO: INC. XXVII DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Ao se determinar que o poder público adquira o mínimo de 65% (sessenta e
cinco por cento) dos bens e serviços definidos em sistema de registro de preços, na Lei
estadual se invadiu a competência privativa da União para estabelecer normas gerais sobre
licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas,
autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
prevista no inc. XXVII do art. 22 da Constituição da República.
2. No § 4º do art. 15 da Lei n. 8.666/1993 se dispõe que "a existência de preços
registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações,
sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições".
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
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DECRETO Nº 10.046, DE 9 DE OUTUBRO DE 2019

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado
na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do artigo 16-A da Lei nº 7.573/1986,
inserido pelo art. 1º da Lei nº 13.194/2015, nos termos do voto do Relator. Plenário,
Sessão Virtual de 6.9.2019 a 12.9.2019.
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTUTUCIONALIDADE. ART. 16-A DA LEI 7.573/1986,
INSERIDO PELO ART. 1º DA LEI 13.194/2015. CONVENÇÃO DE NOVA YORK. EXCLUSÃO DOS
TRABALHADORES MARÍTIMOS EMBARCADOS DO CÁLCULO PARA APURAÇÃO DAS VAGAS
RESERVADAS A PESSOAS COM DEFECIÊNCIA (ART. 93 DA LEI 8.213/1991) EM EMPRESAS DE
NAVEGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL OU CONVENCIONAL AO TRABALHO DE PESSOAS
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA EM EMBARCAÇÕES. PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. ISONOMIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
1. A Convenção de Nova York, a qual tratou dos direitos das pessoas com
deficiência, foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro como norma constitucional
(Decreto 6.946/2009), nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição Federal.
2. A deficiência física, por si só, não incapacita generalizadamente o trabalhador para o
desempenho de atividades laborais em embarcações, não existindo exigência legal ou convencional
de plena capacidade física para toda e qualquer atividade marítima. A eventual incompatibilidade
entre determinadas atividades e certas limitações físicas não justifica a exclusão do trabalho
marítimo do alcance da política pública de inclusão social das pessoas com deficiência.
3. A exclusão de postos de trabalho marítimo embarcado do cálculo destinado
a apurar o número de vagas destinadas aos deficientes (art. 93 da Lei 8.213/1991) é
desprovido de razoabilidade e desproporcionalidade, caracterizando-se como diferenciação
normativa discriminatória.
4. A previsão dificulta arbitrariamente o acesso de pessoas com deficiência ao
trabalho nas empresas de navegação, pois diminui a disponibilidade de vagas de trabalho
para pessoas com deficiência.
5. Ação Direta julgada procedente.

Dispõe sobre a governança no compartilhamento
de dados no âmbito da administração pública
federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o
Comitê Central de Governança de Dados.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no
art. 5º, caput, inciso XXXIII, no art. 37, § 3º, inciso II, e no art. 216, § 2º, da
Constituição, na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no art. 11 da Lei nº 13.444,
de 11 de maio de 2017, e no Capítulo IV da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
2018,
D E C R E T A :
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Este Decreto estabelece as normas e as diretrizes para o compartilhamento
de dados entre os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional e os demais Poderes da União, com a finalidade de:
I - simplificar a oferta de serviços públicos;
II - orientar e otimizar a formulação, a implementação, a avaliação e o
monitoramento de políticas públicas;
III - possibilitar a análise das condições de acesso e manutenção de
benefícios sociais e fiscais;
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IV - promover a melhoria da qualidade e da fidedignidade dos dados custodiados
pela administração pública federal; e
V - aumentar a qualidade e a eficiência das operações internas da administração
pública federal.
§ 1º O disposto neste Decreto não se aplica ao compartilhamento de dados
com os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas e com o setor
privado.
§ 2º Ficam excluídos do disposto no caput os dados protegidos por sigilo fiscal
sob gestão da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia.
Art. 2º Para fins deste Decreto, considera-se:

Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por unanimidade, converteu o julgamento
do referendo à cautelar em julgamento definitivo de mérito. Na sequência, por maioria,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação direta para conceder
interpretação conforme à Constituição ao § 3º do artigo 29 e declarar a nulidade parcial
com redução de texto da expressão "independe de homologação" do § 4º do referido artigo
29 da Lei 6.015/1973, na redação dada pela Lei 13.484/2017, no sentido de possibilitar aos
ofícios do registro civil das pessoas naturais a prestar outros serviços conexos remunerados,
na forma prevista em convênio devidamente homologado pelo Poder Judiciário local, em
credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas, podendo o
referido convênio ser firmado pela entidade de classe dos registradores civis de pessoas
naturais de mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada, nos termos
do voto do Relator, vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava totalmente procedente
a ação. Falaram: pelo requerente, o Dr. Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior; e, pelo amicus curiae,
o Dr. Juliano Ricardo de Vasconcelos Costa Couto. Ausente, justificadamente, o Ministro
Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.
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I - atributos biográficos - dados de pessoa natural relativos aos fatos da sua vida,
tais como nome civil ou social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo,
estado civil, grupo familiar, endereço e vínculos empregatícios;
II - atributos biométricos - características biológicas e comportamentais mensuráveis
da pessoa natural que podem ser coletadas para reconhecimento automatizado, tais como a
palma da mão, as digitais dos dedos, a retina ou a íris dos olhos, o formato da face, a voz e a
maneira de andar;
III - dados cadastrais - informações identificadoras perante os cadastros de
órgãos públicos, tais como:
a) os atributos biográficos;
b) o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;
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