Nº 147, quarta-feira, 1 de agosto de 2018
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão
Virtual de 20.4.2018 a 26.4.2018.
EMENTA
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade.
Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta
de inconstitucionalidade em virtude de nela se impugnar norma já
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento da ADI nº 3.378/DF. Tentativa de modificação do
entendimento então firmado sob nova fundamentação. Causa de
pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade. Agravo
regimental ao qual se nega provimento.
1. No julgamento da ADI nº 3.378/DF, Relator o Ministro Ayres
Britto, que tinha por objeto os §§ 1º, 2º e 3º do art. 36 da Lei Federal nº
9.985/2000, o STF julgou procedente a ação tão somente no tocante ao §
1º do art. 36 do mencionado diploma legal, de modo que, dado o caráter
dúplice das ações de controle concentrado, restou declarada a
conformidade dos demais dispositivos legais com a Constituição Federal
de 1988, dentre eles, o art. 36, § 3º, novamente impugnado na presente
ação.
2. A causa de pedir, no controle objetivo de normas, é aberta, o
que significa dizer que a adequação ou não de determinado texto
normativo é realizada em cotejo com todo o ordenamento constitucional
vigente ao tempo da edição do dispositivo legal. Assim, caso declarada a
constitucionalidade de uma norma, consideram-se repelidos todos e
quaisquer fundamentos no sentido da sua inconstitucionalidade, e viceversa.
3. É de se negar seguimento à ação direta de
inconstitucionalidade em que se impugne norma cuja constitucionalidade
já tiver sido reconhecida pela Corte sem que haja quaisquer alterações
fáticas ou jurídicas relevantes que justifiquem a rediscussão de tema já
pacificado.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE
(5)
INCONSTITUCIONALIDADE 5.904
ORIGEM
: 5904 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED.
: PARANÁ
RELATOR
: MIN. DIAS TOFFOLI
AGTE.(S)
: CONFEDERACAO NACIONAL DOS
TRABALHADORES EM EDUCACAO
ADV.(A/S)
: EDUARDO BEURMANN FERREIRA (56178/DF)
E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S)
: SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DO ESTADO DO PARANÁ
ADV.(A/S)
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão
Virtual de 20.4.2018 a 26.4.2018.
EMENTA
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade.
Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta
de inconstitucionalidade. Incisos I e II do art. 9º da Resolução nº
15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação do Estado do Paraná.
Ato normativo de natureza secundária. Ausência de autonomia
nomológica. Necessidade de análise prévia de outras normas
infraconstitucionais para verificar a suposta ofensa à Constituição
Federal. Ofensa reflexa. Crise de legalidade para cujo exame não se
abre o controle concentrado de normas. Agravo regimental ao qual
se nega provimento.
1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de não se
admitir o controle concentrado de normas secundárias, editadas com o
fim de regulamentar a legislação infraconstitucional pertinente, tais
como a resolução analisada na ADI, pois elas não retiram seu
fundamento de validade diretamente da Constituição Federal.
2. No caso dos autos, não é possível verificar as supostas
inconstitucionalidades dos incisos I e II do art. 9º da Resolução nº
15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação apenas pelo confronto
desse ato normativo com a própria Constituição Federal. Para que se
evidenciem tais alegações, faz-se imprescindível averiguar como as Leis
Complementares estaduais nº 174/2014 e nº 103/2004 dispuseram acerca
da distribuição da carga horária entre os professores da rede pública de
ensino e se a resolução objurgada dispôs de modo diverso sobre o
tema.
3. Fazendo-se necessário esse exame, constata-se que se está
diante de típica ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, para
cujo deslinde não se presta o controle concentrado de normas.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
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EMB.DECL. NA AÇÃO DIRETA DE
(6)
INCONSTITUCIONALIDADE 1.241
ORIGEM
: ADI - 6114 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED.
: RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR
: MIN. DIAS TOFFOLI
EMBTE.(S)
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE
ADV.(A/S)
: ESEQUIAS PEGADO CORTEZ NETO
(109119/RJ, 426A/RN, 191386A/SP)
INTDO.(A/S)
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

ao Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, observada a
programação financeira e orçamentária do Poder Executivo
federal.

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, não conheceu dos embargos, vencido o Ministro Marco Aurélio.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello, Luiz Fux e
Roberto Barroso. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 6.6.2018.
EMENTA
Embargos
de
declaração.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade. Lei nº 6.697/94 do Estado do Rio Grande do
Norte. Recurso aclaratório oposto após o decurso do prazo recursal.
Intempestividade. Inaplicabilidade das prerrogativas da Fazenda
Pública aos processos em controle concentrado. Embargos de
declaração das quais não se conhece.
1. Os presentes embargos foram opostos quando já expirado o
prazo para sua oposição, sendo certo que não se aplicam as prerrogativas
processuais da Fazenda Pública aos processos do controle concentrado,
dada a natureza objetiva desses feitos.
2. Embargos declaratórios das quais não se conhece.

"Art. 15. .................................................................................

Secretaria Judiciária
PATRÍCIA PEREIRA DE MOURA MARTINS
Secretária

§ 3º Os recursos de que trata o § 2º serão depositados na Conta
Única do Tesouro Nacional e transferidos ao Fundo Garantidor do
Fies - FG-Fies até que seja alcançado o valor limite da participação
global da União, na forma estabelecida no art. 6º-G da Lei nº 10.260,
de 12 de julho de 2001.
............................................................................................." (NR)

I - ............................................................................................
........................................................................................................
b) dois inteiros e noventa e dois centésimos por cento para o FNC;
.......................................................................................................
d) nove inteiros e vinte e seis centésimos por cento para o FNSP;
e) quatro inteiros e trinta e três centésimos por cento para a área
do desporto, por meio da seguinte decomposição:
1. três inteiros e cinco décimos por cento para o Ministério do
Esporte;
2. cinco décimos por cento para o Comitê Brasileiro de Clubes CBC;
3. vinte e dois centésimos por cento para a Confederação
Brasileira do Desporto Escolar- CBDE; e

Atos do Poder Executivo

4. onze centésimos por cento para a Confederação Brasileira do
Desporto Universitário - CBDU;

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 846, DE 31 DE JULHO DE 2018

f) um inteiro e setenta e três centésimos por cento para o COB;
........................................................................................................

Altera a Medida Provisória nº 841, de 11 de
junho de 2018, que dispõe sobre o Fundo
Nacional de Segurança Pública e sobre a
destinação do produto da arrecadação das
loterias, a Lei nº 9.615, de 24 de março de
1998, que institui normas gerais sobre
desporto, e a Lei nº 11.473, de 10 de maio de
2007, que dispõe sobre cooperação federativa
no âmbito da segurança pública.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória,
com força de lei:
Art. 1º A Medida Provisória nº 841, de 11 de junho de 2018,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 7º ..................................................................................
I - a título de transferência obrigatória, no mínimo, vinte e cinco
por cento dos recursos de que trata a alínea "a" do inciso II do caput
do art. 3º, para o fundo estadual ou distrital, independentemente da
celebração de convênio, de contrato de repasse ou de outro
instrumento congênere; e
..........................................................................................." (NR)
"Art. 10. Os projetos habilitados a receber recursos do FNSP,
por meio de convênios ou contratos de repasse, não poderão ter
prazo superior a dois anos, admitida uma prorrogação por até igual
período." (NR)
"Art. 12-A. As vedações temporárias, de qualquer natureza,
constantes de lei não incidirão na transferência voluntária de
recursos da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
e dos Estados aos Municípios, destinados a garantir a segurança
pública, a execução da lei penal e a preservação da ordem pública,
da incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às
vedações de transferências decorrentes da não implementação ou
do não fornecimento de informações ao Sistema Nacional de
Informações de Segurança Pública, Prisionais e de Rastreabilidade
de Armas e Munições, e sobre Material Genético, Digitais e Drogas
- Sinesp." (NR)
"Art. 13. ..................................................................................
§ 1º ..........................................................................................
.........................................................................................................
I - loteria federal (espécie passiva) - loteria em que o apostador
adquire bilhete já numerado, em meio físico, ou seja, impresso, ou
virtual, ou seja, eletrônico;
......................................................................................................
§ 2º Os valores dos prêmios relativos às modalidades lotéricas a
que se referem os incisos I a IV do § 1º não reclamados pelos
apostadores contemplados no prazo de prescrição serão revertidos
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II - ..........................................................................................
........................................................................................................
b) dois inteiros e noventa e um centésimos por cento para o FNC;
c) três por cento para o Funpen;
d) seis inteiros e oito décimos por cento para o FNSP;
e) quatro inteiros e trinta e seis centésimos por cento para a área
do desporto, por meio da seguinte decomposição:
1. três inteiros e cinquenta e três centésimos por cento para o
Ministério do Esporte;
2. cinco décimos por cento para o CBC;
3. vinte e dois centésimos por cento para a CBDE; e
4. onze centésimos por cento para a CBDU;
f) um inteiro e setenta e três centésimos por cento para o COB;
......................................................................................................
i) quarenta e três inteiros e setenta e nove centésimos por cento
para o pagamento de prêmios e o recolhimento do imposto de renda
incidente sobre a premiação.
§ 1º O CBC investirá, no mínimo, quinze por cento dos recursos
a que se referem o item 2 da alínea "e" do inciso I e o item 2 da alínea
"e" do inciso II, ambos do caput, em atividades paradesportivas.
§ 2º Os percentuais destinados ao Ministério do Esporte serão
decompostos nos seguintes termos:
I - três inteiros e cinco décimos por cento, previstos no item 1 da
alínea "e" do inciso I do caput:
a) dois inteiros e quarenta e seis centésimos por cento
efetivamente para o Ministério do Esporte;
b) um por cento para as secretarias de esporte, ou órgãos
equivalentes, dos Estados e do Distrito Federal, proporcionalmente
ao montante das apostas efetuadas em cada unidade federativa, para
aplicação prioritária em jogos escolares de esportes olímpicos e
paralímpicos, admitida também sua aplicação nas destinações
previstas nos incisos I, VI e VIII do caput do art. 7º da Lei nº
9.615, de 24 de março de 1998; e
c) quatro centésimos por cento para a Federação Nacional dos
Clubes - Fenaclubes; e
II - três inteiros e cinquenta e três centésimos por cento,
previstos no item 1 da alínea "e" do inciso II do caput:
a) dois inteiros e quarenta e nove centésimos por cento
efetivamente para o Ministério do Esporte;
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