
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 05152020061200013

13

Nº 111, sexta-feira, 12 de junho de 2020ISSN 1677-7042Seção 1

CAPÍTULO VI
DO PROCEDIMENTO PARA EXAME DE PROPOSTA DE ACORDO E PARA RESPECTIVA

ASSINATURA E HOMOLOGAÇÃO

Seção I
Da instrução processual

Art. 12. Os processos e manifestações que veiculam tratativas de negociação
serão cadastrados com restrição de acesso no sistema Sapiens, considerando o princípio da
confidencialidade, nos termos do art. 166 do Código de Processo Civil, e a estratégia de
atuação judicial neles contida, nos termos do art. 7º, II e XIX, da Lei n. 8.906, de 4 de julho
de 1994, e no art. 19, I e III, da Portaria AGU n. 529, de 23 de agosto de 2016.

Parágrafo único. É vedada a juntada de cópia ou de informações aos autos
judiciais, bem como a reprodução do conteúdo das notas, pareceres e despachos
proferidos em processos administrativos que examinaram o interesse da União na
celebração do acordo.

Art. 13. Iniciadas as tratativas com o objetivo de prevenir ou encerrar o litígio
mediante acordo, as partes, caso necessário:

I - assinarão termo de confidencialidade comprometendo-se a manter sigilo em
relação às informações produzidas no curso do procedimento, inclusive o teor da proposta
oferecida e dos documentos anexos, que não poderão ser divulgados ou utilizados para fins
diversos daqueles previstos pelos envolvidos, salvo por expressa autorização das partes; e

II - solicitarão ao juízo competente a suspensão do curso do processo e dos
prazos, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil.

Art. 14. O processo que veicula tratativas de negociação deverá ser instruído
com as seguintes peças:

I - proposta de acordo, formalizada por requerimento, petição, ata de audiência
ou documento análogo;

II - documentos que fundamentam a proposta de acordo;

III - cópia das peças principais dos autos da demanda judicial, caso não estejam
disponíveis no Sapiens;

IV - parecer técnico conclusivo elaborado pelo Departamento de Cálculos e
Perícias ou pelo Núcleo Executivo de Cálculos e Perícias, se necessário;

V - outros documentos que possam auxiliar o exame, inclusive manifestações
técnicas elaboradas pelos órgãos da Administração a respeito do assunto;

VI - manifestações escritas contendo o exame de probabilidade de êxito das
teses da União, a análise de viabilidade jurídica do acordo e o exame de economicidade do
acordo para a União, de que trata o art. 5º;

VII - autorização superior e ministerial, de que tratam o art. 10, caput e §1º, se necessárias.

Seção II
Do termo de acordo

Art. 15. São cláusulas obrigatórias nos acordos celebrados pela União:

I - qualificação das partes e de seus respectivos representantes;

II - objeto do acordo e, quando for o caso, da demanda judicial;

III - fundamentação jurídica;

IV - beneficiários;

V - valor do acordo, se houver;

VI - forma de cumprimento;

VII - renúncia, pelo credor, dos direitos oriundos da mesma causa de pedir da
demanda, nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil;

VIII - desistência de eventuais recursos e ações individuais ou coletivas com
mesmo objeto da demanda, inclusive pedidos e procedimentos administrativos;

IX - autorização de reposição ao Erário caso a parte tenha recebido ou venha a
receber os valores referentes ao objeto do acordo em duplicidade ou além do devido; e

X - forma de pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Seção III
Da assinatura do acordo e de sua homologação em juízo

Art. 16. O termo de acordo será firmado:

I - nas negociações preventivas, pelo Advogado da União que atuaria na causa
e pelo interessado; ou

II - nos acordos judiciais, pelo Advogado da União que atua diretamente na
causa e pelo representante da parte contrária detentor de poderes para o ato.

Parágrafo único. A assinatura do acordo será precedida da autorização superior
e ministerial de que tratam o art. 10 e §1º, se necessárias.

Art. 17. O termo de acordo será levado à homologação judicial:

I - nas negociações preventivas, requerendo-se a homologação do termo de
acordo, na forma do art. 725, VIII, do Código de Processo Civil, e a formação do título
executivo judicial, conforme o disposto no art. 515, II e § 2º, do Código de Processo Civil,
quando necessário ao seu cumprimento;

II - nos acordos judiciais, requerendo-se a extinção do processo com resolução de
mérito com base no art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, e a formação do título
executivo judicial, conforme o disposto no art. 515, II e § 2º, do Código de Processo Civil.

GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

R E T I F I C AÇ ÃO

Na Portaria nº 41 - GPPR, de 28 de maio de 2020, publicada no Diário

Oficial da União nº 102, de 29 de maio 2020, Seção 1, página 7, que trata da estrutura

organizacional do Gabinete Pessoal do Presidente da República, onde se lê: "... Serviço

de Documentação do Acervo Arquivístico e Museológico SDAAM ...", leia-se: "... Serviço

de Documentação do Acervo Museológico SDAM ..."

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA Nº 190, DE 9 DE JUNHO DE 2020

A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no

uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da

Constituição, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 5º do Decreto-Lei nº 79, de

19 de dezembro de 1966, alterado pela Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008,

e o que consta do Processo SEI no 21000.031617/2020-07, resolve:

Art. 1º Publicar os preços mínimos para os produtos de verão e regionais

da safra 2020/2021 e 2 021, relacionados nos Anexos I e II desta Portaria, fixados pelo

Conselho Monetário Nacional por meio do Voto 50/2020 - CMN, de 29 de maio de

2020.

Art. 2º Os preços mínimos de que trata esta Portaria são estabelecidos em

favor dos produtores.

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

TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS

CAPÍTULO VII

DOS PLANOS DE NEGOCIAÇÃO

Art. 18. A padronização de propostas de acordo a respeito de determinada

matéria litigiosa poderá ser feita mediante a elaboração de Planos de Negociação.

§ 1º Os planos de negociação poderão ter caráter nacional, regional ou local,

conforme sejam elaborados, respectivamente, pela Procuradoria-Geral da União, pelas

Procuradorias-Regionais da União ou pelas Procuradorias da União e Procuradorias-

Seccionais da União.

§ 2º Os planos de negociação conterão os fundamentos para o acordo, a

metodologia de cálculo a ser empregada, a indicação de deságio mínimo ou padrão e a

forma de cumprimento da obrigação.

Art. 19. A negociação embasada em Plano de Negociação, aprovado nos termos

do art. 18, dispensa a produção de manifestação escrita quanto ao exame de probabilidade

de êxito, à análise de viabilidade jurídica do acordo e ao exame de economicidade do

acordo para a União, de que tratam o artigo 5º, salvo nos casos de ações coletivas.

Art. 20. A expedição de orientação, pelos órgãos da Procuradoria-Geral da União,

que verse sobre o reconhecimento de pedido, a não apresentação de contestação e a não

interposição ou a desistência de recursos, quando baseada na existência de jurisprudência

consolidada sobre a matéria de mérito, deverá ser previamente encaminhada ao órgão

competente para avaliação quanto à elaboração de Plano de Negociação.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21. Não compete à Procuradoria-Geral da União e seus órgãos se

manifestar sobre acordo realizado por sociedade de economia mista em demanda judicial

em que não haja ocorrido intervenção da União.

Art. 22. O registro decorrente das atividades mencionadas nessa Portaria

deverá ser realizado no Sistema AGU de Inteligência Jurídica - Sapiens.

Art. 23. Compete aos órgãos de execução da Procuradoria-Geral da União instituir,

em suas respectivas esferas de atribuições, mecanismos de controle das obrigações assumidas

nos acordos ou transações firmados, juntando os comprovantes de seu atendimento.

Art. 24. Fica revogada a Ordem de Serviço nº 13, de 9 de outubro de 2009.

Art. 25. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VINÍCIUS TORQUETTI DOMINGOS ROCHA
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