SEÇÃO 1
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PORTARIA No - 258, DE 13 DE ABRIL DE 2016
Orienta a atuação dos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal em relação aos
processos que tratem da concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários por
incapacidade de que trata a Lei nº. 8.213/91 e estabelece diretrizes para a celebração de acordos
judiciais e atuação recursal, nas hipóteses que especifica. O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no
uso das competências de que tratam os incisos I e VIII do § 2º do art. 11 da Lei nº 10.480, de 2
de julho de 2002, e artigo 2º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, considerando a necessidade
de se dar maior uniformização e efetividade à atuação dos órgãos da Procuradoria-Geral Federal
no âmbito dos benefícios previdenciários e acidentários por incapacidade, e tendo em vista a
Recomendação Conjunta CNJ/AGU/MTPS nº 1, de 15 de dezembro de 2015, resolve: Art. 1º Os
órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal - PGF poderão adotar programas e ações para
a conciliação e racionalização da litigiosidade nas ações judiciais que discutam aspectos fáticos
relativos aos benefícios previdenciários por incapacidade de que trata a Lei nº. 8.213/91. Art. 2º
Nas ações em que houver a designação de médico perito como assistente técnico do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, o Procurador Federal oficiante atuará em juízo levando em
consideração os laudos e subsídios fáticos apresentados pelo assistente técnico. Parágrafo
único. Tendo o médico perito judicial reconhecido a existência de incapacidade laboral, poderá
o Procurador Federal oficiante celebrar acordo judicial, reconhecer o pedido e não recorrer,
quando a controvérsia entre laudos versar apenas sobre a incapacidade ou seu tempo de
duração, observadas as orientações do Advogado-Geral da União ou do Procurador-Geral
Federal. Art. 3º O Procurador Federal oficiante poderá celebrar acordo judicial, reconhecer o
pedido e deixar de recorrer com base no laudo do perito judicial que concluir pela incapacidade
do segurado, ainda que não conste a participação de assistente técnico do INSS no processo.
Art. 4º No caso específico do auxílio-doença, o Procurador Federal oficiante poderá deixar de
recorrer de sentença ou de decisão judicial, inclusive as que concedam tutela provisória, quando
o laudo do perito judicial tiver constatado a existência de incapacidade e a decisão ou sentença
judicial tiver fixado a data de cessação do benefício - DCB. § 1º Para os efeitos do caput, não
tendo a sentença ou decisão fixado DCB, é recomendável o oferecimento de embargos de
declaração com esse objetivo. § 2º Se, após o oferecimento dos embargos de declaração, a
sentença ou decisão judicial deixar de fixar DCB do auxílio-doença, caberá ao Procurador Federal
oficiante avaliar a necessidade de interposição de recurso. § 3º Também caberá ao Procurador
Federal oficiante avaliar a necessidade de interposição de recurso nos casos em que a DCB fixada
pelo juízo tenha sido superior a 2 (dois) anos, ou quando a DCB seja superior à indicada no laudo
do perito judicial. § 4º Avaliado o caso concreto, o Procurador Federal oficiante poderá deixar
de recorrer de sentença ou decisão judicial que silencie quanto à DCB nos casos de auxíliodoença em que o segurado possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, no momento da
perícia. Art. 5º Reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho ou para a sua atividade
habitual, não é necessária a interposição de recurso da sentença ou decisão judicial que conceda
auxílio-doença ao segurado, desde que atendidos os demais requisitos legais e observados os
parâmetros indicados no artigo anterior. Parágrafo único. Entende-se por incapacidade parcial
aquela que permita a reabilitação do segurado para outras atividades laborais ou quando a
incapacidade for apenas para uma das atividades que o segurado exerça. Art. 6º O Procurador
Federal oficiante deverá analisar os demais requisitos legais do benefício objeto do processo,
devendo avaliar a necessidade de interposição de recurso nos casos em que se discuta a
qualidade de segurado, período de carência, doença pré-existente, prescrição, decadência,
incompetência do juízo, coisa julgada, litispendência ou outros óbices processuais. Art. 7º Nas

hipóteses em que o Procurador Federal oficiante entender viável a propositura de acordo
judicial para concessão de auxílio-doença, a proposta de acordo deverá prever DCB compatível
com a data prevista no laudo pericial. § 1º Para efeito de acordo judicial, o prazo de cessação do
auxílio-doença não deverá ser superior a 2 (dois) anos, a contar da data da perícia. § 2º Se o
laudo pericial não tiver indicado precisamente a duração provável da incapacidade, mas tiver
estimado seu lapso, ainda que em um intervalo variável de tempo, o Procurador Federal
oficiante poderá propor uma DCB em período médio, compatível com a estimativa do laudo
pericial, desde que não superior a 2 (dois) anos. § 3º No caso de auxílio-doença, tendo o laudo
pericial sido omisso quanto à duração da incapacidade, caberá ao Procurador Federal oficiante
requerer ao juízo que seja determinado ao perito promover a complementação do laudo, de
forma que se esclareça sobre esse ponto, ainda que de forma estimada. § 4º Preferencialmente,
a DCB deverá ser indicada como uma data certa, em dia, mês e ano. § 5º Em regra, para a fixação
da DCB, deverá ser considerado como marco inicial a data da realização da perícia médica. § 6º
Para efeito de tentativa de conciliação, considerando as circunstâncias do caso concreto,
excepcionalmente, o Procurador Federal oficiante poderá considerar como marco inicial para
contagem da cessação do benefício a data da proposta de acordo. Art. 8º Tanto para efeito de
conciliação como para demais atos judiciais, o Procurador Federal oficiante poderá concordar
com o pagamento dos atrasados desde a data do início da incapacidade indicada no laudo
pericial, a qual não poderá ser anterior à data do primeiro requerimento administrativo do
benefício previdenciário, observada a prescrição quinquenal. § 1º Se a perícia não precisar a
data do início da incapacidade, pode-se concordar com o pagamento dos atrasados a contar da
data da realização da perícia. § 2º A depender da análise do caso concreto, o Procurador Federal
oficiante poderá concordar com o restabelecimento do benefício por incapacidade que tenha
sido cessado administrativamente, se houver elementos que indiquem a continuidade da
mesma situação de incapacidade. § 3º Na hipótese do parágrafo anterior, o pagamento será
feito a contar da data de cessação do benefício, efetuados os descontos dos intervalos
eventualmente já pagos. § 4º O pagamento dos atrasados deverá ser feito por precatório ou
RPV, conforme o caso. Art. 9º Nos casos de que trata esta Portaria, não se reconhecerá o pedido
e nem se proporá acordo judicial se o segurado não tiver feito o prévio requerimento
administrativo. § 1º Entende-se por ausência de prévio requerimento a falta completa de pedido
administrativo ou a situação em que patologia questionada não foi objeto de análise pela perícia
médica do INSS. § 2º O Procurador Federal oficiante poderá avaliar a possibilidade de acordo
judicial nos casos em que a ação judicial tiver sido proposta antes de 03 de setembro de 2014,
em razão das regras de transição estabelecidas no RE 631.240/MG. Art. 10 Nos casos de recursos
judiciais que estejam pendentes de julgamento e que versem sobre concessão ou
restabelecimento de benefícios previdenciários por incapacidade de que trata a Lei nº. 8.213/91,
havendo sentença ou decisão judicial total ou parcialmente favorável ao segurado, o Procurador
Federal oficiante poderá avaliar o oferecimento de acordo judicial, nos termos da presente
Portaria, para encerramento da lide. § 1º Para os efeitos deste artigo, devem ser priorizados os
recursos mais antigos. § 2º As Procuradorias Regionais Federais e as Procuradorias Federais nos
Estados poderão organizar e aderir a mutirões junto aos respectivos Tribunais Regionais
Federais, Tribunais de Justiça e Turmas Recursais, para o cumprimento do disposto neste artigo.
§ 3º Nos casos de auxílio-doença, observados os parâmetros previstos no artigo 7º, o acordo
deverá observar a data provável da recuperação da capacidade para a cessação do benefício
indicada no laudo pericial, em decisão interlocutória ou na sentença, informando se,
posteriormente, a DCB fixada à Agência da Previdência Social para Atendimento de Demandas
Judiciais - APSADJ/SADJ. § 4º Se não tiver sido fixada a data provável para a recuperação da
capacidade, a proposta de acordo poderá oferecer, para efeito exclusivo de negociação, a
manutenção do benefício por um período adicional máximo de 6 (seis) meses, a contar da data
da proposta do acordo, informando-se, posteriormente, a DCB fixada à APSADJ/SADJ. § 5º Se a
decisão ou sentença recorrida tiver concedido auxílio-doença com fixação da DCB, e se essa já
estiver vencida, o Procurador Federal oficiante analisará a ausência de interesse processual no

prosseguimento da lide e a perda superveniente do objeto do recurso, requerendo ao Tribunal,
se for esse o caso, a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos da decisão ou
sentença recorrida. § 6º No caso do parágrafo anterior, o Procurador Federal oficiante analisará,
à luz dos autos, a possibilidade de determinar à APSADJ/SADJ a imediata cessação do benefício,
não devendo se cobrar os valores que tenham sido eventualmente pagos posteriormente à DCB.
Art. 11 Nos casos de acordo judicial, para os efeitos desta portaria, o Procurador Federal
oficiante poderá oferecer uma proposta de pagamento de atrasos com deságio, observado o
Manual de Conciliação da PGF. § 1º Caberá aos titulares das Procuradorias Regionais Federais,
das Procuradorias Federais nos Estados e das Procuradorias Seccionais Federais uniformizar
localmente os índices de deságio, observados os seguintes princípios: I - deságio menor para os
casos que já estejam ajuizados há mais tempo ou que já tenham decisões ou sentenças judiciais
favoráveis ao segurado; II - deságio menor para benefícios cuja renda mensal seja no valor de
um salário mínimo; e III - deságio maior para benefícios cujo pagamento de atrasados seja
superior a 60 (sessenta) salários mínimos. § 2º Poderá ser dispensado o deságio se o valor dos
atrasados for igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). § 3º Para efeito de negociação, o
Procurador Federal oficiante não necessita juntar os cálculos aos autos judiciais nem precisa
apresentá-los à parte adversa, podendo apresentar tão somente o valor global a ser pago,
facultando-se o arredondamento do valor para efeito de facilitação da negociação, desde que
não ultrapassado o valor total que se entende por devido. § 4º Os cálculos ou a informação que
tenham sido utilizados para fundamentar a negociação deverão ser arquivados em sistema
eletrônico da AGU. § 5º Excepcionalmente, nos casos em que a unidade ofereça um elevado
volume de acordos judiciais, é admissível o oferecimento de acordo ilíquido, desde que
indicados os parâmetros básicos de cálculo. § 6º Se o autor estiver representado por advogado,
pode-se prever o pagamento de honorários advocatícios, na seguinte proporção: I - até 5%
(cinco por cento), se anterior à sentença; e II - até 10% (dez por cento), se posterior à sentença
favorável ao segurado. § 7º Se a sentença já tiver fixado o valor dos honorários, o acordo não
poderá oferecer percentual maior ao previsto na sentença ou acórdão. § 8º O acordo não poderá
oferecer o pagamento de honorários em percentual superior ao previsto no §3º do artigo 85 do
Código de Processo Civil, no caso de pagamento do principal em valor superior a 2.000 (dois mil)
salários mínimos. § 9º Não devem ser pagos honorários no acordo judicial se o segurado for
representado pela defensoria pública e nas causas dos Juizados Especiais Federais que ainda
estejam em primeira instância. § 10 Para aprovação do acordo, devem ser observados os limites
de alçada da Portaria PGF nº 915, de 16 de setembro de 2009. § 11 Oferecida a proposta de
acordo, sobre esse valor somente deverá incidir a correção monetária, a qual será contada a
partir do oferecimento da proposta até a data do efetivo pagamento. Art. 12 Para efeito de
acordo judicial, a proposta poderá indicar que, estabelecida a DCB, o segurado terá o seu
benefício mantido até a referida data, tendo a opção de solicitar administrativamente a
prorrogação do benefício, entendendo o segurado que o estado de incapacidade laboral
permanece. § 1º Não solicitada a prorrogação do benefício, o mesmo será cessado na data
prevista, independentemente de qualquer notificação ou de nova perícia. § 2º Solicitada a
prorrogação pelo segurado, o benefício será mantido até a data da efetiva realização da perícia
médica pelo INSS, podendo ser cessada se a perícia comprovar que o segurado não mais
apresenta incapacidade laboral. § 3º No caso de o segurado retornar voluntariamente ao
trabalho, o benefício por incapacidade poderá ser cessado, independentemente da DCB ou de
realização de nova perícia, sem necessidade de qualquer consulta ou comunicação aos órgãos
da PGF § 4º O Departamento de Contencioso da PGF elaborará modelo de acordo, contendo as
cláusulas previstas neste artigo. Art. 13 Os órgãos da PGF deverão comunicar ao INSS, através
das respectivas APSADJ/SADJ, ou órgãos equivalentes do INSS, a homologação judicial do
acordo, para o cumprimento e o efetivo registro nos sistemas da Previdência Social. Art. 14 No
âmbito da atuação contenciosa, os órgãos da PGF preferencialmente formularão quesitos
periciais conforme modelo contido na Recomendação Conjunta CNJ/AGU/MTPS nº 1, de 15 de
dezembro de 2015. Art. 15 Esta Portaria é aplicável à atuação nos âmbitos da Justiça Federal, da

Justiça Estadual e dos Juizados Especiais Federais, em qualquer instância ou rito, incluindo as
ações acidentárias. Art. 16 O Departamento de Contencioso da PGF e a Procuradoria Federal
Especializada junto ao INSS poderão editar, em conjunto, atos normativos para regulamentar a
fiel execução desta Portaria, em conformidade com o parágrafo único do art. 2º da Portaria AGU
nº 953, de 23 de setembro de 2009. At. 17 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
RENATO RODRIGUES VIEIRA
SEÇÃO 2
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PORTARIA CONJUNTA Nº 5, DE 22 DE MARÇO DE 2016
O PROCURADOR-GERAL FEDERAL e a PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso da competência de que
trata o inciso VI, do § 2º, do art. 11 da Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002, e o disposto no art.
143 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolvem: Art. 1º Reconduzir a Comissão
Processante designada pela Portaria Conjunta n° 129, de 8 de setembro de 2009, publicada no
DOU de 9 de setembro de 2009, reconduzida pela Portaria Conjunta nº 91, de 28 de maio de
2010, publicada no DOU de 15 de junho de 2010, reconduzida pela Portaria Conjunta nº 154, de
24 de agosto de 2010, publicada no DOU de 26 de agosto de 2010, reconduzida pela Portaria
Conjunta nº 212 de 4 de novembro de 2010, publicada no DOU de 8 de novembro de 2010,
reconduzida pela Portaria Conjunta nº 251, de 28 de dezembro de 2010, publicada no DOU de
29 de dezembro de 2010, reconduzida pela Portaria Conjunta nº 143, de 4 de julho de 2011,
publicada no DOU de 5 de julho de 2011, reconduzida pela Portaria Conjunta nº 190, de 21 de
dezembro de 2012, publicada no DOU de 4 de janeiro de 2013, reconduzida pela Portaria
Conjunta nº 47, de 17 de abril de 2013, publicada no DOU de 19 de abril de 2013, reconduzida
pela Portaria Conjunta nº 149, de 31 de dezembro de 2013, publicada no DOU de 8 de janeiro
de 2014, reconduzida pela Portaria Conjunta nº 1, de 16 de janeiro de 2015, publicada no DOU
de 30 de março de 2015, visando a prosseguir na apuração dos fatos apontados nos autos do
Processo Administrativo n° 02001.005965/2005-27 e apensos, bem como os fatos conexos,
substituindo os membros ALEXANDRE DE ANDRADE INOJOSA, Procurador Federal, Matrícula
SIAPE nº 053479, ANTÔNIO DELFIM DE OLIVEIRA NETO, matrícula SIAPE nº 0583904, e
ALEXANDRE DOS ANJOS CARVALHO, servidor, matrícula SIAPE nº 0435391, por JOSÉ CLÁUDIO
DE GODOY E VASCONCELOS JUNIOR, Procurador Federal, matrícula nº 1358892, MARIA
SOLANGE DE ESPINDOLA, Procuradora Federal, matrícula SIAPE nº 1553517, SILVIA FERRAZ
SOBREIRA FONSECA, Procuradora Federal, matrícula SIAPE nº 1359218, sob a presidência do
Primeiro darem continuidade aos trabalhos da sobredita Comissão. Art. 2º A Comissão
processante terá o prazo de 60 (sessenta) dias para ultimar os trabalhos apuratórios. Art. 3º Esta
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, convalidando-se os atos praticados
posteriormente à vigência da Portaria Conjunta nº 1, de 16 de janeiro de 2015.
RENATO RODRIGUES VIEIRA
Procurador-Geral Federal
MARILENE RAMOS
Presidente do IBAMA
SUBPROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PORTARIA No - 276, DE 20 DE ABRIL DE 2016

O SUBPROCURADOR-GERAL FEDERAL SUBSTITUTO, no uso da competência que lhe foi
delegada pelo Procurador Geral Federal, nos termos da Portaria nº 200/PGF, de 25 de fevereiro
de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, pág.1, do dia 26 de fevereiro de 2008, e
considerando o contido no Processo nº 00431.000077/2016-85, resolve: DESIGNAR, AGÉLIO
NOVAES DE MIRANDA, Procurador Federal, matrícula SIAPE nº 1584943, para o encargo de
Responsável pela Procuradoria Seccional Federal em Arapiraca / AL.
IGOR LINS DA ROCHA LOURENÇO
SECRETARIA-GERAL DE CONSULTORIA
PORTARIA No - 281, DE 25 DE ABRIL DE 2016
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do
Advogado-Geral da União, e considerando o que consta do Processo nº 00954.000009/2016-17,
resolve: Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 276/SGCS, de 22 de abril de 2016, publicada no
Diário Oficial da União, de 25 de abril de 2016, Seção 2, página 4. Art. 2º Esta Portaria entra em
vigor na data de sua publicação.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
PORTARIA No - 282, DE 25 DE ABRIL DE 2016
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do
Advogado-Geral da União, e considerando o que consta do Processo nº 00422.000062/2016-26,
resolve DESIGNAR IVO STUDART PEREIRA, Psicólogo-Area, matrícula Siape nº 1166114, para
exercer a função de Chefe de Seção de Dívida Ativa das Autarquias e Fundações Públicas, código
FG-1, da Procuradoria Federal no Estado do Ceará (PF/CE), na cidade de Fortaleza/CE.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
PORTARIA No - 283, DE 25 DE ABRIL DE 2016
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do
Advogado-Geral da União, e considerando o que consta do Processo nº 00663.000142/2015-68,
resolve DESIGNAR CARLOS HERLANO PONTES LIMA, Procurador Federal, matrícula Siape nº
1379379, para exercer a função de Chefe de Seção de Cobrança e Recuperação de Créditos,
código FG-1, da Procuradoria Seccional Federal em Sobral / CE.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
PORTARIA Nº 284, DE 25 DE ABRIL DE 2016
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do
Advogado-Geral da União, e considerando o que consta do Processo nº 00422.000076/2016-40,
resolve DISPENSAR FRANCISCO RADIER VASCONCELOS FILHO, Procurador Federal, matrícula
Siape nº 1358518, da função de Chefe de Seção de Execução Fiscal Trabalhista, código FG-1, da
Procuradoria Federal no Estado do Ceará (PF/CE), na cidade de Fortaleza/CE.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
PORTARIA Nº 285, DE 25 DE ABRIL DE 2016
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do
Advogado-Geral da União, e considerando o que consta do Processo nº 00422.000076/2016-40,
resolve DESIGNAR CLARA MARIA FONTOURA TAVORA, Agente Administrativo, matrícula Siape

nº 7135918, para exercer a função de Chefe de Seção de Execução Fiscal Trabalhista, código FG1, da Procuradoria Federal no Estado do Ceará (PF/CE), na cidade de Fortaleza/CE.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
PORTARIA No - 286, DE 25 DE ABRIL DE 2016
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do
Advogado-Geral da União, e considerando o que consta do Processo nº 00544.000117/2016-11,
resolve DESIGNAR THIAGO DE ALMEIDA RAUPP, Procurador Federal, matrícula Siape nº
1903580, para exercer a função de Chefe de Seção de Cobrança e Recuperação de Créditos,
código FG-1, da Procuradoria Seccional Federal em Duque de Caxias / RJ.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
PORTARIA No - 287, DE 25 DE ABRIL DE 2016
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do
Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 33 da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e considerando o que consta do Processo nº 00407.013687/2016-46,
resolve DECLARAR A VACÂNCIA do cargo efetivo de Procurador Federal ocupado por RAFAEL
SANTOS ROCHA, matrícula Siape nº 1772923, código da vaga nº 426977, a contar de 31 de março
de 2016, em virtude de posse em outro cargo inacumulável.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
PORTARIA No - 288, DE 25 DE ABRIL DE 2016
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do
Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e considerando o que consta do Processo 00580.000446/2016-26, resolve
DISPENSAR, MARCUS VINICIUS LIMA FRANCO, Advogado da União, matrícula Siape nº 1332642,
do encargo de substituto eventual de Coordenador, código DAS 101.3, da Procuradoria da União
no Estado de Sergipe.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
PORTARIA No - 289, DE 25 DE ABRIL DE 2016
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, tendo
em vista o disposto no art. 38 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e considerando o
que consta do Processo nº 00580.000446/2016-26, resolve DESIGNAR ANDRÉA CARLA VERAS
LINS, Advogada da União, matrícula Siape nº 1332698, para exercer o encargo de substituta
eventual de Coordenador, código DAS 101.3, da Procuradoria da União no Estado de Sergipe,
nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular Lyts de Jesus Santos e na
vacância do cargo.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
COMANDO DO EXÉRCITO
PORTARIA Nº 373, DE 25 DE ABRIL DE 2016
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 20, inciso VI,
alínea "g", da Estrutura Regimental do Comando do Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751,
de 12 de abril de 2006, e o art. 9º, inciso II, alínea "d", do Regulamento de Movimentação de
Oficiais e Praças do Exército, aprovado pelo Decreto nº 2.040, de 21 de outubro de 1996, e
considerando o disposto nos art. 4º e 19 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999,

resolve: PASSAR À DISPOSIÇÃO, por necessidade do serviço, ex officio, da Advocacia-Geral da
União, a fim de prestar serviços na Procuradoria Seccional da União em Santo Ângelo (Santo
Ângelo RS), por um período de 12 (doze) meses, o 2º Sgt Com SÉRGIO SERJAL CENEDESE.
Gen Ex EDUARDO DA COSTA VILLAS BÔAS
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO
PORTARIA Nº 51, DE 20 DE ABRIL DE 2016
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, INTERINA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria nº 176, de 25 de abril de 2012, observado o disposto no inciso XXII,
do art. 36 do Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, e em cumprimento ao disposto no
art. 5o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte exercício:
Empregado: ANTONIO CARLOS STASIV Origem: Eletrosul - Centrais Elétricas S/A Para: AdvocaciaGeral da União Processo: 05200.001660/2012-17 Art. 1º Caberá ao órgão de origem efetivar a
apresentação do empregado. Art. 2º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do
empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício. Art. 3º Cumpre ao cessionário
comunicar, mensalmente, ao órgão de origem a frequência do empregado. Art. 4º O
ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de servidores e empregados aos órgãos ou
entidades de origem previsto no parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril
de 2007, nos termos do parágrafo único do art. 6º do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de
2001, só será devido no caso de empresas públicas ou sociedades de economia mista que não
recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua folha de
pagamento de pessoal. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
EDINA MARIA ROCHA LIMA
PORTARIA Nº 62, DE 20 DE ABRIL DE 2016
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, INTERINA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria nº 176, de 25 de abril de 2012, observado o disposto no inciso XXII,
do art. 36 do Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, e em cumprimento ao disposto no
art. 5o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte exercício:
Empregado: CARLOS ALBERTO FANTE Origem: Ministério de Minas e Energia Para: AdvocaciaGeral da União Processo: 04599.001775/2009-17 Art. 1º Caberá ao órgão de origem efetivar a
apresentação do empregado. Art. 2º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do
empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício. Art. 3º Cumpre ao cessionário
comunicar, mensalmente, ao órgão de origem a frequência do empregado. Art. 4º O
ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de servidores e empregados aos órgãos ou
entidades de origem previsto no parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril
de 2007, nos termos do parágrafo único do art. 6º do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de
2001, só será devido no caso de empresas públicas ou sociedades de economia mista que não
recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua folha de
pagamento de pessoal. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
EDINA MARIA ROCHA LIMA
PORTARIA Nº 65, DE 20 DE ABRIL DE 2016
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DO TRABALHO NO SERVIÇO PÚBLICO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, INTERINA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria nº 176, de 25 de abril de 2012, observado o disposto no inciso XXII,
do art. 36 do Decreto nº 8.578, de 26 de novembro de 2015, e em cumprimento ao disposto no

art. 5o do Decreto no 6.077, de 10 de abril de 2007, resolve efetivar o seguinte exercício:
Empregado: JOSE EDUARDO GOMES Origem: Secretaria Especial de Portos Para: AdvocaciaGeral da União Processo: 05200.000084/2012-91 Art. 1º Caberá ao órgão de origem efetivar a
apresentação do empregado. Art. 2º Caberá ao órgão cessionário efetivar a apresentação do
empregado ao seu órgão de origem ao término do exercício. Art. 3º Cumpre ao cessionário
comunicar, mensalmente, ao órgão de origem a frequência do empregado. Art. 4º O
ressarcimento decorrente da cessão ou exercício de servidores e empregados aos órgãos ou
entidades de origem previsto no parágrafo único do art. 5º do Decreto nº 6.077, de 10 de abril
de 2007, nos termos do parágrafo único do art. 6º do Decreto nº 4.050, de 12 de dezembro de
2001, só será devido no caso de empresas públicas ou sociedades de economia mista que não
recebam recursos financeiros do Tesouro Nacional para custeio total ou parcial de sua folha de
pagamento de pessoal. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
EDINA MARIA ROCHA LIMA
SEÇÃO 3
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2016 - UASG 110099
Nº Processo: 00589000065201667. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição, SOB DEMANDA, de
água mineral natural ou potável de mesa acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros,
classificada segundo o código de águas minerais como potável, mineralizada, não gaseificada,
com lacre de segurança intacto, invólucro de plástico, rótulo contendo todas as informações
necessárias para controle de qualidade, validade e data de engarrafamento para atender as
unidades da AGU e da Policia Rodoviária Federal Total de Itens Licitados: 00011. Edital:
26/04/2016 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 16h00. Endereço: Av Paulista 1374 Bela Vista - SAO
PAULO - SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/110099-05-5-2016. Entrega das
Propostas: a partir de 26/04/2016 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 06/05/2016 às 10h30 n site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Copias do
edital poderão sr retiradas no site www.comprasgovernamentais.gov.br EGLE MARIA ANDRADE
DE SOUZA F U K A G AWA Coordenadora (SIDEC - 25/04/2016) 110061-00001-2016NE000001

