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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 3.804 (1)
ORIGEM : ADI - 145899 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
P R O C E D. : A L AG OA S
R E L AT O R : MIN. DIAS TOFFOLI
R EQ T E . ( S ) : GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS
P R O C . ( A / S ) ( ES ) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS
I N T D O. ( A / S ) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
A DV . ( A / S ) : LUIS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA (14848/DF)
A DV . ( A / S ) : CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO FILHO (6534/DF)
AM. CURIAE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS
A DV . ( A / S ) : RICARDO SCHNEIDER RODRIGUES (30220/DF)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na ação direta, para: a) declarar a inconstitucionalidade do caput do
artigo 150 da Constituição do Estado de Alagoas; e b) em relação ao parágrafo único do
artigo 150 da Constituição alagoana, declarar a inconstitucionalidade tão somente da
expressão "vencimentos, vantagens", nos termos do voto do Relator. Falou, pelo amicus
curiae Associação Nacional do Ministério Público de Contas, a Dra. Gabriela Dourado.
Plenário, Sessão Virtual de 26.11.2021 a 3.12.2021.

EMENTA
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Vinculação

administrativa à Corte de Contas. Competência de tribunal de contas para fazer instaurar
processo legislativo concernente à organização do ministério público que perante si atua.
Norma constitucional estadual que exige lei complementar para dispor sobre a
organização do ministério público junto ao tribunal de contas. Inconstitucionalidade.
Restrição do arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição Federal e
violação do princípio da simetria. Impossibilidade de equiparação de vencimentos e
vantagens. Violação do art. 37, inciso XIII, e do art. 130 da CF/88.

1. Segundo precedentes do STF, o ministério público atuante junto a tribunal de
contas não detém a prerrogativa de fazer instaurar processo legislativo concernente a sua
própria organização e estruturação. Embora seja uma instituição especial, com previsão
constitucional expressa, não tem fisionomia institucional própria, encontrando-se
intrinsecamente vinculada à estrutura da respectiva corte de contas.

2. Conforme assentado no julgamento da ADI nº 5.003 (Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 19/12/19), a exigência pelo poder constituinte estadual de lei complementar para a
disciplina de temas em relação aos quais a Constituição de 1988 não previu tal espécie
normativa, para além de não observar a simetria constitucional, "restringe indevidamente
o arranjo democrático-representativo desenhado pela Constituição Federal", razão pela
qual é inconstitucional norma que determine que a organização do ministério público
especial se dê por meio de lei complementar.

3. O art. 130 da Carta Magna é de repetição obrigatória pelos estados-membros
em suas respectivas constituições, não podendo ficar aquém nem ir além do que definido
na Constituição Federal (art. 75, caput, da CF/88). É constitucional a expressão "garantias",
pois, quando a Constituição Federal estende aos membros do parquet especial os direitos,
as vedações e a forma de investidura dos membros do ministério público comum, está
conferindo-lhes as garantias previstas no art. 128, § 5º, da Carta Magna.

4. A extensão automática de vencimentos e vantagens dos membros do
ministério público comum aos membros do parquet especial exorbita o modelo normativo
proclamado pela própria Constituição Federal em seu art. 130 e transgride a autonomia
financeira da respectiva corte de contas estadual e a cláusula proibitória fundada no art.
37, inciso XIII, da Carta da República, que veda a vinculação ou a equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Os
únicos regramentos do ministério público comum aplicáveis ao parquet que atua junto a
tribunal de contas são aqueles que concernem, estritamente, aos direitos (art. 128, § 5º,
inciso I, da CF/88), às vedações (art. 128, § 5º, inciso II, da CF/88) e à forma de investidura
na carreira (art. 129, §§ 3º e 4º, da CF/88).

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

Secretaria Judiciária
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS

Secretária

Atos do Poder Legislativo
LEI Nº 14.387, DE 30 DE JUNHO DE 2022

Altera a Lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002,
para instituir a Semana Nacional da Adoção.

O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A ementa da Lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002, passa a vigorar

com a seguinte redação:

"Institui o Dia Nacional da Adoção e a Semana Nacional da Adoção."

Art. 2º A Lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002, passa a vigorar acrescida

do seguinte art. 1º-A:

"Art. 1º-A. Fica instituída a Semana Nacional da Adoção, a ser celebrada,

anualmente, na semana que antecede o Dia Nacional da Adoção."

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de junho de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Ronaldo Vieira Bento

Cristiane Rodrigues Britto

LEI Nº 14.388, DE 30 DE JUNHO DE 2022

Confere ao Município de Nova Esperança, no
Estado do Paraná, o título de Capital Nacional da
Seda.

O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica conferido ao Município de Nova Esperança, no Estado do

Paraná, o título de Capital Nacional da Seda.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de junho de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Carlos Alberto Gomes de Brito

LEI Nº 14.389, DE 30 DE JUNHO DE 2022

Institui o Dia Nacional da Natação.

O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Dia Nacional da Natação, a ser celebrado,

anualmente, no dia 2 de agosto.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de junho de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Ronaldo Vieira Bento
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LUIZ EDUARDO RAMOS BAPTISTA PEREIRA
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
Coordenador de Editoração e Publicação de Jornais Oficiais

VALDECI MEDEIROS
Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação

HELDO FERNANDO DE SOUZA
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Presidente da República

Atos do Congresso Nacional
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Rodrigo Pacheco, Presidente

do Senado Federal, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Comum e  do
inciso XXVIII do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2022

Susta a Portaria nº 377, de 8 de julho de 2020, da
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da
Economia, que "Estabelece prazos para a definição
de rotinas e contas contábeis, bem como
classificações orçamentárias para operacionalização
do item 04.01.02.01 (3) da 10ª edição do Manual de
Demonstrativos Fiscais (MDF), aprovado pela Portaria
STN nº 286, de 7 de maio de 2019, e alterações
posteriores".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica sustado, nos termos do inciso V do caput do art. 49 da Constituição

Federal, a Portaria nº 377, de 8 de julho de 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Economia, que "Estabelece prazos para a definição de rotinas e contas
contábeis, bem como classificações orçamentárias para operacionalização do item
04.01.02.01 (3) da 10ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), aprovado pela
Portaria STN nº 286, de 7 de maio de 2019, e alterações posteriores".

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 30 de junho de 2022
Senador RODRIGO PACHECO

Presidente do Senado Federal

ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL Nº 53, DE 2022

O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que dispõe
o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001, a Medida Provisória nº 1.116, de 4 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial da
União no dia 5, do mesmo mês e ano, que "Institui o Programa Emprega + Mulheres e
Jovens e altera a Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, e a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943", tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias.

Congresso Nacional, em 30 de junho de 2022
Senador RODRIGO PACHECO

Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Atos do Senado Federal
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Rodrigo Pacheco, Presidente, nos

termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

R E S O L U Ç Ã O
Nº 14, DE 2022

Institui a Medalha de Mérito Educacional Darcy Ribeiro e
o Prêmio de Eficiência Educacional Florestan Fernandes,
com vistas à melhoria da educação nacional.

O Senado Federal resolve:
Art. 1º São instituídos a Medalha de Mérito Educacional Darcy Ribeiro e o Prêmio

de Eficiência Educacional Florestan Fernandes.
Art. 2º A Medalha de Mérito Educacional Darcy Ribeiro será concedida anualmente

na semana do dia 15 de outubro, Dia do Professor, a 1 (um) educador de cada Estado e do
Distrito Federal.

Art. 3º O Prêmio de Eficiência Educacional Florestan Fernandes será concedido
anualmente na semana do dia 28 de abril, Dia Mundial da Educação, a 10 (dez) práticas ou
projetos educacionais que melhorem significativamente a educação e possam ser replicados.

CAPÍTULO I
DA MEDALHA DE MÉRITO EDUCACIONAL DARCY RIBEIRO

Art. 4º A indicação para concorrer à Medalha de Mérito Educacional Darcy Ribeiro
poderá ser feita por qualquer Senador ou Senadora com antecedência mínima de 45 (quarenta
e cinco) dias da data de concessão e deverá ser acompanhada de memorial que justifique a
candidatura.

Parágrafo único. A Secretaria da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE)
oficiará aos Senadores e às Senadoras, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data
de concessão, solicitando as indicações e comunicando o prazo final para apresentá-las.

Art. 5º A seleção será feita pela bancada de cada Estado e do Distrito Federal, que
deverá encaminhar o nome selecionado à Secretaria da CE em até 30 (trinta) dias.

Art. 6º A entrega da Medalha de Mérito Educacional Darcy Ribeiro será feita em
Sessão Especial do Senado Federal especialmente convocada para esse fim.

CAPÍTULO II
DO PRÊMIO DE EFICIÊNCIA EDUCACIONAL FLORESTAN FERNANDES

Art. 7º O Prêmio de Eficiência Educacional Florestan Fernandes consiste na
concessão de placa e diploma a serem entregues a educadores ou escolas responsáveis pela
prática ou projeto premiados.

Art. 8º A comissão de escolha da prática ou projeto será composta por:
I - 2 (dois) membros da CE por ela indicados;
II - 1 (um) representante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

Anísio Teixeira (Inep);

III - 1 (um) representante do Ministério da Educação (MEC);
IV - 2 (dois) representantes da sociedade civil, indicados pela Comissão de Assuntos

Econômicos (CAE);
V - 1 (um) representante do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB).
§ 1º A comissão será presidida por um Senador ou uma Senadora e secretariada

pelo representante do ILB.
§ 2º O ILB dará todo o suporte necessário às ações da comissão, inclusive a estrutura

de teleconferência.
Art. 9º Podem indicar práticas ou projetos para concorrerem ao Prêmio de

Eficiência Educacional Florestan Fernandes:
I - qualquer Senador ou Senadora;
II - Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal;
III - MEC;
IV - Inep;
V - instituição da sociedade civil de abrangência nacional ou regional voltada ao

apoio e ao desenvolvimento da educação;
VI - tribunais de contas que identifiquem, em suas avaliações operacionais, práticas

dignas de serem replicadas.
§ 1º A indicação deve ser encaminhada com memorial que descreva a prática ou o

projeto e seus resultados, fundamentados em dados oficiais.
§ 2º As indicações das práticas ou dos projetos devem ser encaminhadas à CE até

30 de junho.
Art. 10. As práticas e os projetos serão divulgados em publicação específica, em

programação do ILB destinada aos Estados e Municípios e na programação específica da TV
Senado.

Art. 11. A CE encaminhará os projetos premiados aos parlamentares como
indicação para alocação de recursos provenientes de emendas parlamentares.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 12. O Senado Federal custeará as despesas necessárias à confecção e à entrega
da Medalha de Mérito Educacional Darcy Ribeiro e do Prêmio de Eficiência Educacional Florestan
Fe r n a n d e s .

§ 1º As despesas com o deslocamento e com a hospedagem do educador premiado
com a Medalha de Mérito Educacional Darcy Ribeiro e de até 2 (dois) representantes da prática
ou projeto educacional agraciado com o Prêmio de Eficiência Educacional Florestan Fernandes
serão custeadas pelo Senado Federal.

§ 2º Os cidadãos agraciados referidos no § 1º serão considerados colaboradores
eventuais do Senado Federal.

Art. 13. As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta de dotações
próprias consignadas no orçamento do Senado Federal.

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 30 de junho de 2022
Senador RODRIGO PACHECO

Presidente do Senado Federal

Atos do Poder Executivo
DECRETO Nº 11.116, DE 30 DE JUNHO DE 2022

Altera o Decreto nº 9.324, de 2 de abril de 2018, que
regulamenta o exercício de opção para a inclusão de
pessoal dos ex-Territórios Federais em quadro da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.681, de 18 de junho
de 2018,

D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto nº 9.324, de 2 de abril de 2018, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

"Art. 8º .............................................................................................................
....................................................................................................................................

§ 3º A remuneração dos servidores de que trata o § 1º respeitará a correlação com
as atribuídas aos Cargos Comissionados Executivos - CCE do Poder Executivo federal, de
acordo com os níveis previstos no Anexo III da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021,
na forma disposta pelo Órgão Central do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Federal - Sipec." (NR)

"Art. 10. ..........................................................................................................
§ 1º Na hipótese de, na data de opção, o requerente não mantiver o vínculo com os

Estados do Amapá e de Roraima ou seus Municípios e desde que atendidos os demais
requisitos deste Decreto, observados o disposto no § 2º do art. 12 da Lei nº 13.681, de
2018, e a situação mais vantajosa ao requerente, o seu enquadramento observará o nível
de escolaridade do emprego na data:

I - de firmatura do contrato de trabalho, assegurado o direito ao enquadramento dos
requerentes que não obtiverem nível de escolaridade nas hipóteses dos incisos II e III;

II - de desligamento, de demissão ou de extinção do contrato de trabalho; ou
III - de entrega do requerimento da opção, desde que o optante tenha a respectiva

escolaridade.
........................................................................................................................." (NR)

"Art. 12. ........................................................................................................
§ 1º O prazo para o servidor ou para o empregado público enquadrado em cargo

ou em emprego público entrar em exercício é de sessenta dias, contado da data de
publicação da portaria de exercício.
...................................................................................................................................

§ 5º Os servidores e os empregados públicos de que trata o caput poderão prestar
serviços nos Estados do Amapá e de Roraima ou em seus Municípios na condição de
cedidos, sem ônus para o cessionário, até o seu aproveitamento em órgão ou em
entidade da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional.

§ 6º Na hipótese do § 5º, a cessão será considerada, para fins de direitos do
servidor ou do empregado público, como efetivo exercício no órgão ou na entidade de
lotação." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
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