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"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." (NR)
Art. 2º O Decreto nº 9.764, de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º Este Decreto 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, nas seguintes espécies:
I - sem ônus ou encargo; ou
II - com ônus ou encargo.
..............................................................................................................................." (NR)
"Art. 5º ..................................................................................................................
I - pessoa física - qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira;
II - pessoa jurídica - qualquer pessoa jurídica de direito privado, nacional ou
estrangeira; e
III - ônus ou encargo - obrigação condicional imposta pelo doador ao donatário,
que determina restrição ao bem móvel ou ao serviço transferido ou que imponha
obrigação de fazer ou não fazer, em favor do doador, do donatário, de terceiros ou do
interesse público, vedada a obrigação em termos de contrapartida financeira." (NR)

.................. Esta edição completa do DOU é composta de 166 páginas..................

"Art. 6º ..................................................................................................................
I - chamamento público ou manifestação de interesse, quando se tratar de doação
sem ônus ou encargo; e
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II - manifestação de interesse, quando se tratar de doação com ônus ou encargo." (NR)

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLENÁRIO

"Art. 7º ...................................................................................................................
Parágrafo único. O chamamento público de que trata o caput será realizado
quando não houver bens móveis ou serviços disponíveis no sistema de que trata o art. 16
que atendam às necessidades e aos interesses dos órgãos ou das entidades da
administração pública direta, autárquica e fundacional." (NR)

DECISÕES
Ação Direta de Inconstitucionalidade e
Ação Declaratória de Constitucionalidade
(Publicação determinada pela Lei nº 9.868, de 10.11.1999)

"Art. 9º ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................
VI - a minuta de termo de doação, de declaração firmada pelo doador, ou de termo
de adesão, observado o disposto no Capítulo V; e
................................................................................................................................" (NR)
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"Art. 12. Compete à Central de Compras da Secretaria de Gestão da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia:
..........................................................................................................................................
II - avaliar as propostas, de acordo com os critérios estabelecidos no edital de
chamamento público, e selecionar as mais adequadas aos interesses da administração
pública.
................................................................................................................................" (NR)

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação, nos
termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 13.12.2019 a 19.12.2019.
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. ART. 2º E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.021 E ART. 193, §2º, DA LEI
10.847 DO ESTADO DA BAHIA. ESCALONAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS MAGISTRADOS
ESTADUAIS SEGUNDO A ENTRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESTRUTURA
JUDICIÁRIA NACIONAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Em virtude do caráter nacional do Poder Judiciário, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de cautelar, inconstitucional a fixação
diferenciada de limite remuneratório para os membros da magistratura federal e
estadual.
2. Sob pena de se retirar a autonomia do Poder Legislativo, a simetria que
decorre do caráter nacional do Poder Judiciário não abrange o escalonamento dos
subsídios das carreiras da magistratura.
3. Ação direta julgada improcedente.

"Art. 16. A manifestação de interesse em doar bens móveis ou serviços, na forma
prevista nos incisos I e II do caput do art. 1º, poderá ser realizada, a qualquer tempo, no
sítio eletrônico do Reuse.gov, conforme ato do Secretário de Gestão da Secretaria
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.
..............................................................................................................................." (NR)
"Art. 17. ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................
VII - localização dos bens móveis ou do local de prestação dos serviços, caso
aplicável;
VIII - fotos dos bens móveis, caso aplicável; e
IX - descrição do ônus ou encargo, caso aplicável.
§ 1º A Central de Compras da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá solicitar
ao proponente a complementação das informações de que trata o caput para subsidiar
sua análise quanto ao atendimento dos requisitos para recebimento da manifestação de
interesse.

Secretaria Judiciária
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS
Secretária
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§ 2º Atendidos os requisitos de que trata o caput, a Central de Compras da
Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia publicará, no Reuse.gov, o anúncio da doação, que
permanecerá disponível pelo período de dez dias:

DECRETO Nº 10.314, DE 6 DE ABRIL DE 2020

I - no caso das doações sem encargos, para que os donatários indicados aceitem a
doação ou os órgãos e as entidades interessados se candidatem a receber a doação; ou
II - no caso das doações com encargos, para que:

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, sem ônus ou encargos, de
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado pelos
órgãos e pelas entidades da administração pública
federal direta, autárquica e fundacional.

a) outros doadores interessados apresentem propostas de doações correlatas; e
b) os donatários indicados aceitem a doação e o respectivo encargo ou os órgãos e
as entidades interessados se candidatem a receber a doação, nos termos apresentados.
§ 3º Na hipótese prevista na alínea "a" do inciso II do § 2º, caberá aos donatários
indicados ou aos órgãos e às entidades interessados em receber a doação selecionar 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.

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