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Atos do Poder Judiciário

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLENÁRIO

D EC I S Õ ES
Ação Direta de Inconstitucionalidade e

Ação Declaratória de Constitucionalidade
(Publicação determinada pela Lei nº 9.868, de 10.11.1999)

Acórdãos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.668 (1)
ORIGEM : ADI - 38484 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
P R O C E D. : DISTRITO FEDERAL
R E L AT O R : MIN. EDSON FACHIN
R EQ T E . ( S ) : PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
A DV . ( A / S ) : PAULO MACHADO GUIMARÃES (5358/DF)
R EQ T E . ( S ) : PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
A DV . ( A / S ) : ALBERTO MOREIRA RODRIGUES (12652/DF)
R EQ T E . ( S ) : PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
A DV . ( A / S ) : ILDSON RODRIGUES DUARTE (11060/DF)
R EQ T E . ( S ) : PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
A DV . ( A / S ) : CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS (08869/PE)
I N T D O. ( A / S ) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
I N T D O. ( A / S ) : CONGRESSO NACIONAL
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu em parte da ação, e, na parte
conhecida, julgou parcialmente procedente o pedido, para: (i) dar interpretação conforme à
Constituição da República, sem redução de texto, ao artigo 19, incisos IV e X, da Lei nº
9.472/1997, com o objetivo de fixar exegese segundo o qual a competência da Agência
Nacional de Telecomunicações para expedir normas subordina-se aos preceitos legais e
regulamentares que regem a outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações
no regime público e no regime privado; (ii) julgar inconstitucional o disposto no artigo 19,
inciso XV, da Lei nº 9.472/1997; (iii) dar interpretação conforme à Constituição, sem redução
de texto, ao artigo 22, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, para assentar que o exercício da
competência normativa pelo Conselho Diretor deve observar o arcabouço normativo atinente
às licitações e contratos; (iv) julgar inconstitucional a expressão "serão disciplinados pela
Agência" do artigo 55 da Lei nº 9.472/1997; (v) dar interpretação conforme à Constituição,
sem redução de texto, ao artigo 59 da Lei nº 9.472/1997, assentando interpretação no
sentido de que a contratação de técnicos ou empresas especializadas, inclusive consultores
independentes e auditores externos, para executar atividades de competência da Agência,
deve observar o regular procedimento licitatório previsto pelas leis de regência; e (vi) julgar
inconstitucionais as expressões "simplificado" e "nos termos por ela regulados" do artigo 119
da Lei nº 9.472/1997, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Roberto Barroso,
que, no que tange ao art. 55 da Lei nº 9.472/1997, julgava improcedente o pedido formulado
na ação, e acompanhava o Relator em relação às demais conclusões de seu voto. Plenário,
Sessão Virtual de 19.2.2021 a 26.2.2021.

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI GERAL DE
TELECOMUNICAÇÕES. LEI 9.472/1997. CRIAÇÃO DE ÓRGÃO REGULADOR. INDEPENDÊNCIA
ADMINISTRATIVA. SUPERVISÃO MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIAS ANATEL.
DELEGAÇÃO LEGISLATIVA AO PODER EXECUTIVO NÃO VERIFICADA. PODER NORMATIVO DA S
AGÊNCIAS REGULATÓRIAS. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. COMPETÊNCIA PARA
REALIZAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO ÓRGÃO REGULADOR. IMPOSSIBILIDADE. LIC I T AÇ ÃO.

OBEDIÊNCIA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ESTABELECIMENTO DE PREGÃO E CO N S U LT A
COMO MODALIDADE LICITATÓRIA. POSSIBILIDADE. OUTORGA DE SERVIÇOS MEDIANTE
CONCESSÃO, PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO. GLOSA AO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO PREVISTO
PARA A PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REGRAS ESPECÍFICAS PREVISTAS EM
LEI PARA O SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIÇOS. CONCOMITÂNCIA
ENTRE REGIMES PÚBLICO E PRIVADO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO DE
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR MEIO DE AUTORIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Por ocasião da apreciação do pedido de medida cautelar, por votação unânime,
o Plenário não conheceu da ação direta, quanto aos arts. 8º e 9º, da Lei nº 9.472/1997.

2. 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 aprovar o plano de metas de universalização do
serviço prestado em regime público está em consonância com o poder regulamentar
previsto no art. 84, IV, parte final, da Constituição Federal.

3. O poder de expedir normas quanto à outorga, prestação e fruição dos serviços
de telecomunicações no regime público e no regime privado é imanente à atividade regulatória
da agência, a quem compete, no âmbito de sua atuação e nos limites do arcabouço normativo
sobre o tema, disciplinar a prestação dos serviços. Interpretação conforme à Constituição para
fixar o entendimento de que a competência da Agência Nacional de Telecomunicações para
expedir tais normas subordina-se aos preceitos legais e regulamentares que regem matéria.

4. A busca e posterior apreensão, efetuada sem ordem judicial, com base
apenas no poder de polícia de que é investida a agência, mostra-se inconstitucional diante
da violação ao disposto no princípio da inviolabilidade de domicílio, à luz do art. 5º, XI,
da Constituição Federal.

5. A competência atribuída ao Conselho Diretor da ANATEL para editar normas próprias
de licitação e contratação deve observar o arcabouço normativo atinente às licitações e contratos.
Interpretação conforme à Constituição, no ponto, em observância ao princípio da legalidade.

6. Diante da especificidade dos serviços de telecomunicações, é válida a
criação de novas modalidades licitatórias por lei de mesma hierarquia da lei geral de
licitações. Contudo, sua disciplina deve ser feita por meio de lei, e não de atos infralegais,
em obediência aos artigos 21, XI, e 22, XXVII do texto constitucional.

7. A possibilidade de concomitância de regimes público e privado de prestação
do serviço, assim como a definição das modalidades do serviço são questões estritamente
técnicas, da alçada da agência, a quem cabe o estabelecimento das bases normativas de
cada matéria relacionada à execução, à definição e ao estabelecimento das regras
peculiares a cada serviço. Assim, a atribuição à agência da competência para definir os
serviços não desborda dos limites de seu poder regulatório.

8. Não viola a competência legislativa da União lei federal que disciplina
licitações no âmbito de Agência reguladora. Ademais, o legislador atende ao comando do
art. 21, XI, da Constituição Federal, ao editar normas específicas atinentes à organização
do serviço de telecomunicações.

9. Ação direta conhecida em parte, e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.054 (2)
ORIGEM : ADI - 5054 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
P R O C E D. : PARANÁ
R E L AT O R A : MIN. CÁRMEN LÚCIA
R EQ T E . ( S ) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS MILITARES

ESTADUAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL - ANERMB
A DV . ( A / S ) : SIMONE BUENO DE MIRANDA LAGANA (0022808/PR)
I N T D O. ( A / S ) : GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ
A DV . ( A / S ) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
I N T D O. ( A / S ) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
A DV . ( A / S ) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão "e revisões gerais anuais
de subsídio", constante do § 1º; do § 2º do art. 2°; e do inc. VII do art. 11 da Lei paranaense n.
17.169/2012, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 13.11.2020 a 20.11.2020.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. LEIS
PARANAENSES NS. 17.169/2012 E 17.172/2012. INSTITUIÇÃO DO REGIME DE
REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARANÁ E CRIAÇÃO DE FUNÇÃO PRIVATIVA-POLICIAL - FPP.

REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA. VANTAGEM PESSOAL
"DIFERENÇA DE SUBSÍDIO".

INCIDÊNCIA DOS REAJUSTES GERAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS E IRREDUTIBILIDADE
DO VALOR REMUNERATÓRIO GLOBAL; INCS. X E XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA .

IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA. CONTRARIEDADE AO
INC. XII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

- AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO "E REVISÕES GERAIS ANUAIS DE SUBSÍDIO",
CONSTANTE DO § 1º; DO § 2º DO ART. 2°; E DO INC. II DO ART. 11, TODOS DA LEI
PARANAENSE N. 17.169/2012.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.220 (3)
ORIGEM : ADI - 5220 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
P R O C E D. : SÃO PAULO
R E L AT O R A : MIN. CÁRMEN LÚCIA
R EQ T E . ( S ) : GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
I N T D O. ( A / S ) : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO
A DV . ( A / S ) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO ARTEMIS
A DV . ( A / S ) : ANA LUCIA DIAS DA SILVA KEUNECKE (176591/SP)
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO

PAULO - SINAFRESP
A DV . ( A / S ) : THIAGO CARNEIRO ALVES (176385/DF)
AM. CURIAE. : NÚCLEO ESPECIALIZADO DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA

MULHER DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=1
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=1
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=4
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=4
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=5
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=7
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=19
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=19
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=21
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=23
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=32
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=32
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=32
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=64
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=66
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=69
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=72
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=102
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=103
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=114
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=120
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=204
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/04/2021&jornal=515&pagina=206
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=600&pagina=1&data=05/04/2021&totalArquivos=2
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=601&pagina=1&data=05/04/2021&totalArquivos=9


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021040600004

4

Nº 63, terça-feira, 6 de abril de 2021ISSN 1677-7042Seção 1

Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 10.666, DE 5 DE ABRIL DE 2021

Altera o Decreto nº 10.020, de 17 de setembro de
2019, que dispõe sobre a Comissão Especial dos ex-
Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de
Roraima - CEEXT.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto nº 10.020, de 17 de setembro de 2019, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 2º ...................................................................................................................

I - seis Câmaras de Julgamento, duas para cada ex-Território; e
................................................................................................................................" (NR)

"Art. 3º ...................................................................................................................

I - analisar tecnicamente, com base nos requisitos contidos em cada plano de
cargos ou de carreira, os requerimentos de opção e a documentação apresentada para
fins do disposto na Emenda Constitucional nº 60, de 11 de novembro de 2009, na
Emenda Constitucional nº 79, de 27 de maio de 2014, na Emenda Constitucional nº 98, de
6 de dezembro de 2017, e na Lei nº 13.681, de 18 de junho de 2018;
..........................................................................................................................................

VI - julgar os processos dos requerentes e decidir quanto:

a) ao deferimento;

b) ao indeferimento; e

c) à necessidade de complementação de documentos ou sobre qualquer outra
ocorrência decorrente da análise documental; e

VII - enquadrar os servidores de que trata o inciso IV nos planos de cargos e nas
carreiras correspondentes." (NR)
..........................................................................................................................................

"Art. 5º Cada Câmara de Julgamento será composta por seis membros.

§ 1º Os membros das Câmaras serão escolhidos dentre:

I - servidores temporários aprovados em processo seletivo simplificado autorizado
pelo Ministério da Economia;

II - servidores e empregados públicos da administração pública federal direta e
indireta, incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista; e

III - servidores investidos em cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS ou equivalentes alocados na Estrutura da CEEXT.

§ 1º-A Os Presidentes das Câmaras de Julgamento e os seus substitutos serão
designados dentre os membros de cada Câmara de Julgamento.

§ 2º ........................................................................................................................

I - escolher e designar o Presidente da CEEXT e o seu substituto dentre os servidores
que compõem a força de trabalho da Comissão; e

II - escolher e designar os membros das Câmaras de Julgamento e da Câmara
Recursal da CEEXT, inclusive os Presidentes de cada Câmara e os seus substitutos, dentre
os servidores que compõem a força de trabalho da Comissão.
..........................................................................................................................................

§ 4º As reuniões das Câmaras de Julgamento ocorrerão com a presença de seu
Presidente e de, no mínimo, dois dos demais membros da Câmara.

§ 4º-A As reuniões da Câmara Recursal ocorrerão com a presença de seu
Presidente, e de, no mínimo, quatro dos demais membros.
................................................................................................................................" (NR)

"Art. 5º-A A Câmara Recursal será integrada por nove membros e será presidida
pelo Presidente da CEEXT." (NR)

"Art. 6º A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia supervisionará
as atividades da CEEXT e expedirá as orientações normativas sobre:
................................................................................................................................" (NR)

"Art. 6º-A A CEEXT poderá realizar diligências e solicitar documentos junto aos
órgãos públicos dos Estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia e de seus Municípios
e às empresas públicas e sociedades de economia mista ativas.

Parágrafo único. Quando se tratar de empresas públicas ou sociedades de economia
mista que tenham sido extintas ou privatizadas, a CEEXT poderá solicitar documentos junto
aos órgãos públicos ou empresas privadas que as sucederam ou assumiram a custódia dos
acervos funcionais dos empregados e servidores originários." (NR)

"Art. 6º-B A CEEXT está subordinada à Secretaria de Gestão e Desempenho de
Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do
Ministério da Economia.

Parágrafo único. Na hipótese de impedimento ou afastamento de membros das
Câmaras de Julgamento e da Câmara Recursal em quantitativo que impeça a formação do
quórum mínimo para as reuniões, o Presidente da CEEXT poderá designar
alternadamente membros das outras Câmaras em quantidade suficiente para compor o
quórum mínimo." (NR)

"Art. 10. A CEEXT elaborará o seu regimento interno no prazo de cento e oitenta
dias, contado da data de publicação do Decreto nº 10.666, de 5 de abril de 2021, que será
aprovado pelo Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do
Ministério da Economia." (NR)

"Art. 10-A. Compete ao Presidente da CEEXT a prática de quaisquer atos
instrutórios necessários à tomada de decisões das Câmaras de Julgamento e da Câmara
Recursal." (NR)

Art. 2º Ficam convalidados todos os atos instrutórios praticados pelo Presidente da
CEEXT até a data de publicação deste Decreto.

Art. 3º Ficam revogados os incisos I e II do caput do art. 5º do Decreto nº 10.020, de 2019.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 5 de abril de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes

DECRETO Nº 10.667, DE 5 DE ABRIL DE 2021

Altera o Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019,
que dispõe sobre o recebimento de doações de
bens móveis e de serviços de pessoas físicas ou
jurídicas de direito privado pelos órgãos e pelas
entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto nº 9.764, de 11 de abril de 2019, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 7º Os órgãos ou as entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional poderão realizar o chamamento público com o objetivo de
incentivar doações de bens móveis e de serviços, nos termos do disposto neste Decreto.

Parágrafo único. Os órgãos ou as entidades de que trata o caput deverão,
antes da abertura do chamamento público, consultar o sistema de que trata o art.
16 para verificar se há bens móveis ou serviços disponíveis que possam atender às
suas necessidades e aos seus interesses." (NR)

"Art. 10. O edital de chamamento público será divulgado no sítio eletrônico
do órgão ou da entidade interessada no recebimento das doações.
..............................................................................................................................." (NR)

"Art. 12. Compete ao órgão ou à entidade responsável pelo chamamento público:
..............................................................................................................................." (NR)

"Art. 14-A. O órgão ou a entidade responsável pelo chamamento público realizará
o procedimento de formalização e de recebimento da doação nos termos do disposto
no Capítulo V." (NR)

"Art. 16. A manifestação de interesse em doar bens móveis ou serviços, na forma
prevista no art. 1º, poderá ser realizada, a qualquer tempo, em sistema de doação do
Governo federal, conforme ato do Secretário de Gestão da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Parágrafo único. O sistema de doação do Governo federal de que trata o caput
integra o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - Siasg, disponibilizado
pelo Ministério da Economia." (NR)

"Art. 17. ................................................................................................................

§ 1º Quando a doação sem ônus ou encargos for para donatários indicados,
o anúncio da doação permanecerá disponível pelo período mínimo de dois dias
úteis para que estes se candidatem a receber a doação.

§ 1º-A O anúncio da doação permanecerá disponível pelo período mínimo de
oito dias úteis nas seguintes hipóteses:

I - doações sem ônus ou encargos, sem donatários indicados, para que os
órgãos ou as entidades interessados se candidatem a receber a doação; e

II - doações com ônus ou encargos, com ou sem donatários indicados, para que:

a) outros doadores interessados apresentem propostas de doações correlatas; e

b) os órgãos ou as entidades interessados em receber a doação selecionem
a proposta ou as propostas mais adequadas aos interesses da administração
pública, observado o disposto nos § 1º e § 2º do art. 12, no inciso II do caput do
art. 19-A e no art. 19-B.

§ 4º As manifestações de interesse de doação sem ônus ou encargos que tenham
objeto idêntico ao do chamamento público com prazo aberto para apresentação de
propostas serão recebidas como propostas desse chamamento público, observado o
disposto no art. 11.
..............................................................................................................................." (NR)

"Art. 19. Os donatários indicados e os órgãos ou as entidades da
administração pública direta, autárquica e fundacional que se candidatarem a
receber a doação de bens móveis ou serviços disponibilizados no sistema de
doação do Governo federal serão os responsáveis pelos procedimentos de
formalização e pelo recebimento das doações, observado o disposto nos Capítulos
V e VI." (NR)

"Art. 24-A. A administração pública federal direta, autárquica e fundacional
poderá emitir atestado de capacidade técnica em nome da pessoa física ou jurídica
doadora no caso de o objeto doado ter sido executado a contento, comprovado
por ato de recebimento formal do órgão ou da entidade donatária." (NR)

"Art. 29. Os atos necessários ao cumprimento do disposto neste Decreto
serão disponibilizados no sítio eletrônico oficial do órgão ou da entidade da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional, observado o
disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011." (NR)

"Art. 31. Os órgãos e as entidades da administração pública direta, autárquica
e fundacional e as pessoas físicas e jurídicas que utilizem o sistema de doação do
Governo federal responderão administrativa, civil e penalmente por ato ou fato
que caracterize o uso indevido de senhas de acesso ou que transgrida as normas
de segurança do referido sistema.

§ 1º O sigilo e a integridade dos dados e das informações do sistema de
doação do Governo federal serão assegurados e protegidos contra os danos e as
utilizações indevidas ou desautorizadas.

§ 2º As informações e os dados apresentados no sistema de doação do
Governo federal não poderão ser comercializados, sob pena de cancelamento da
autorização para o acesso, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis." (NR)

"Art. 32-A. Os prazos procedimentais previstos neste Decreto poderão, em
caso de urgência de se efetivar a doação de que trata este Decreto, ser
motivadamente reduzidos pela metade." (NR)

Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 9.764, de 2019:

I - o art. 13; e

II - os § 2º, § 3º e § 6º do art. 17.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de abril de 2021; 200º da Independência e 133º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
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