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D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto nº 10.009, de 5 de setembro de 2019, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

"Art. 3º ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................

§ 3º Os membros da Comissão Intergestores Tripartite do Sistema Único de
Assistência Social de que trata o inciso II do caput serão indicados pelo Fórum
Nacional de Secretários de Estado de Assistência Social.

§ 4º Os membros da Comissão Intergestores Tripartite do Sistema Único de
Assistência Social de que trata o inciso III do caput serão indicados pelo Colegiado
Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social.
................................................................................................................................." (NR)

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

Brasília, 21 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Welington Coimbra

DECRETO Nº 10.124, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a Comissão Especial de Recursos no
âmbito do Programa de Garantia da Atividade
Agropecuária - Proagro.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 66 da Lei
nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991.

D E C R E T A :

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre a Comissão Especial de Recursos no âmbito do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - Proagro.

Art. 2º A Comissão Especial de Recursos é órgão colegiado integrante da estrutura
organizacional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, destinado a decidir, em
única instância administrativa, sobre os recursos relativos à apuração dos prejuízos e das
indenizações no âmbito do Proagro, nos termos do disposto no art. 66 da Lei nº 8.171, de 17 de
janeiro de 1991.

Art. 3º A Comissão Especial de Recursos é composta por representantes dos
seguintes órgãos e entidade:

I - dois da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, dentre os quais o seu Presidente;

II - dois do Ministério da Economia, dentre os quais um da Secretaria de Política
Econômica da Secretaria Especial da Fazenda; e

III - um do Banco Central do Brasil.

§ 1º Cada membro da Comissão Especial de Recursos terá um suplente, que o
substituirá em suas ausências e seus impedimentos.

§ 2º A Comissão Especial de Recursos será presidida pelo Secretário de Política
Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 3º Ressalvado o disposto no § 2º, os membros da Comissão Especial de Recursos
e respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos ou da entidade que
representam e designados pelo Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 4º A Comissão Especial de Recursos poderá convidar entidades representativas
do setor envolvido nas operações do Proagro para, por meio de representantes por elas
indicados, auxiliar nas decisões do Colegiado, inclusive por meio da apresentação de defesas
técnicas nos recursos.

Art. 4º A Comissão Especial de Recursos se reunirá sempre que convocada por seu
Presidente ou que requerido por três quintos dos seus membros.

§ 1º O quórum de aprovação é de maioria simples.

§ 2º Além do voto ordinário, o Presidente da Comissão Especial de Recursos terá o
voto de qualidade em caso de empate.

Art. 5º O regimento interno será elaborado pelos membros da Comissão Especial
de Recursos e aprovado por ato do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

Art. 6º Os recursos encaminhados à Comissão Especial de Recursos serão julgados
preferencialmente por meio eletrônico, observado o disposto em seu regimento interno.

§ 1º A Comissão Especial de Recursos poderá encaminhar ao administrador do
Proagro propostas para ajustes nas normas relacionadas ao Programa.

§ 2º Nos casos em que a Comissão Especial de Recursos constatar a existência de
indícios de fraude por ocasião da análise e julgamento dos recursos, o Presidente da Comissão
Especial de Recursos deverá restituí-los à instituição financeira para adoção das providências
cabíveis.

Art. 7º As decisões e as demais manifestações da Comissão Especial de Recursos
serão tomadas por meio de resoluções.

Art. 8º A Secretaria-Executiva da Comissão Especial de Recursos será exercida
pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 9º A Comissão Especial de Recursos poderá consultar outras entidades
representativas do setor ou especialistas para subsidiar o exercício de suas competências.

Art. 10. A participação na Comissão Especial de Recursos será considerada
prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 11. Ficam revogados:

I - os art. 6º e art. 8º do Decreto nº 175, de 10 de julho de 1991; e

II - o Decreto nº 5.502, de 29 de julho de 2005.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcos Montes Cordeiro

DECRETO Nº 10.125, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

Dispõe sobre o trâmite, no âmbito do Poder
Executivo federal, dos processos de nomeação para
os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público
da União e para o Conselho Nacional do Ministério
Público submetidos à apreciação do Presidente da
República.

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

D E C R E T A :

Objeto e âmbito de aplicação

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o trâmite, no âmbito do Poder Executivo
federal, dos processos de nomeação para os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério
Público da União e para o Conselho Nacional do Ministério Público submetidos à
apreciação do Presidente da República.

Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se às hipóteses em que
a competência para o provimento do cargo seja do Presidente da República.

Recebimento do processo de indicação pelo Poder Executivo federal

Art. 2º O Poder Executivo federal receberá, do órgão ou do tribunal competente
para formar a indicação, os documentos necessários à instrução do processo.

§ 1º O Poder Executivo federal poderá solicitar documentos complementares
ao tribunal ou ao órgão competente para formar a indicação.

§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º, os prazos a que se referem o art. 3º e
o art. 4º ficarão suspensos.

§ 3º Na hipótese de a documentação encaminhada pelo tribunal ou pelo órgão
competente para formar a indicação ser suficiente para subsidiar a escolha do Presidente
da República, a instrução do processo no âmbito do Poder Executivo federal poderá ser
dispensada pelo Presidente da República.

Trâmite do processo de indicação no Poder Executivo federal

Art. 3º A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança
Pública encaminhará à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência
da República, no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do processo de
que trata o caput do art. 2º, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação pessoal dos indicados, que conterá:

a) nome completo;

b) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; e

c) número do título de eleitor;

II - tribunal a que se refere o cargo vago ou a vagar; e

III - motivo da vacância.

Art. 4º O Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhará à Secretaria-
Geral da Presidência da República, no prazo de dez dias úteis, contado da data de
recebimento do processo de indicação de que trata o art. 2º, por meio do Sistema de
Geração e Tramitação de Documentos Oficiais do Governo Federal, de que trata o Decreto
nº 4.522, de 17 de dezembro de 2002:

I - a exposição de motivos;

II - o parecer jurídico e a nota técnica referentes ao processo de indicação; e

III - as minutas de decretos para o provimento do cargo a que se refere a indicação.

§ 1º Nas hipóteses em que a indicação for submetida à aprovação do Senado Federal:

I - o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhará à Secretaria-Geral
da Presidência da República, por meio do Sistema de Geração e Tramitação de
Documentos, de que trata o Decreto nº 4.522, de 2002, no prazo estabelecido no caput:

a) a exposição de motivos com relação ao processo de indicação; e

b) a minuta de mensagem a ser encaminhada ao Senado Federal; e

II - após a aprovação do Senado Federal, o Ministério da Justiça e Segurança
Pública encaminhará à Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio do Sistema
de Geração e Tramitação de Documentos, de que trata o Decreto nº 4.522, de 2002, no
prazo de cinco dias úteis, contado da data de recebimento da comunicação da aprovação
do indicado encaminhada pela Presidência da República:

a) a exposição de motivos para o provimento do cargo com os dados do
indicado escolhido; e

b) a minuta de decreto pessoal de nomeação.

§ 2º A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança
Pública disponibilizará à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da
Presidência da República a integralidade do processo instruído pelo tribunal ou pelo órgão
competente para formar a indicação, por meio de sistema eletrônico.

Competências

Art. 5º Ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria
Nacional de Justiça, compete:

I - instruir, no âmbito do Poder Executivo Federal, o processo destinado ao
provimento de cargo de magistrado para as vagas de que trata o art. 1º; e

II - opinar sobre o cumprimento aos requisitos formais pelos indicados.

Art. 6º À Secretaria-Geral da Presidência da República, por meio da Subchefia
para Assuntos Jurídicos, compete:

I - examinar a fundamentação jurídica da proposição e adequar a forma do ato
a ser submetido a despacho presidencial, nos termos do disposto no inciso IV do caput do
art. 22 do Decreto nº 9.982, de 20 de agosto de 2019;

II - registrar a consulta facultativa acerca da vida pregressa dos indicados, nos termos
do disposto no inciso I do caput do art. 15 do Decreto 9.794, de 14 de maio de 2019; e
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III - preparar os atos de que trata este Decreto e submetê-los a despacho
presidencial, observados os prazos estabelecidos neste Decreto ou mediante demanda do
Presidente da República;

§ 1º A Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da
República poderá informar ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública a existência de
óbice à nomeação, para que providencie esclarecimentos junto ao tribunal ou ao órgão
competente para formar a indicação.

§ 2º As vedações estabelecidas nos incisos I e II do caput do art. 36 da Lei
Complementar nº 35, de 14 de março de 1979:

I - não constituem impedimentos à nomeação; e

II - serão informadas ao tribunal ou ao órgão competente para formar a
indicação pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da
República, para adoção das providências cabíveis.

Disposições finais

Art. 7º A Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência
da República disponibilizará em seu sítio eletrônico oficial a relação dos processos de que
trata o caput do art. 2º a serem submetidos ao Presidente da República, no prazo de trinta
dias úteis, contado da data de publicação deste Decreto.

Vigência

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de novembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Jorge Antonio de Oliveira Francisco

DECRETO Nº 10.126, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

Altera o Decreto nº 4.892, de 25 de novembro de
2003, que regulamenta a Lei Complementar nº 93,
de 4 de fevereiro de 1998, que criou o Fundo de
Terras e da Reforma Agrária.

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 Complementar
nº 93, de 4 de fevereiro de 1998,

D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto nº 4.892, de 25 de novembro de 2003, passa a vigorar com
as seguintes alterações:

"Art. 1º O Fundo de Terras e da Reforma Agrária, fundo especial de natureza
contábil, criado pela Lei Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, será
regido por este Decreto e pelo regulamento operativo aprovado pela Secretaria de
Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

§ 1º ........................................................................................................................
.........................................................................................................................................

V - a participação dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, dos
beneficiários e de suas entidades representativas, nos termos do disposto no art.
4º da Lei Complementar nº 93, de 1998, auxiliará na formulação das normas do
regulamento operativo; e

VI - o Programa Nacional de Crédito Fundiário - Terra Brasil, constituído por
um conjunto de ações e projetos de reordenação fundiária e de assentamento
rural, complementares à reforma agrária, promovidos por meio do crédito
fundiário, oriundo dos recursos do Fundo de Terras e Reforma Agrária de que trata
este Decreto, destinados ao acesso à terra e a investimentos básicos e integrado
pelo Subprograma de Combate à Pobreza Rural, instituído pelo art. 6º da Medida
Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001.

§ 2º Os financiamentos com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária
priorizarão os Municípios com menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal -
IDHM e que recebam apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento." (NR)

"Art. 16. Fica designada a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do Departamento
de Gestão do Crédito Fundiário, como órgão gestor de que trata o art. 5º da Lei
Complementar nº 93, de 1998, com as seguintes atribuições:
...........................................................................................................................................

XV - fornecer ao órgão colegiado de que trata o art. 20 as informações por
ele solicitadas, relativas ao Fundo de Terras e da Reforma Agrária, ao seu
desempenho financeiro e contábil e aos programas financiados pelo Fundo."
(NR)

"Art. 19. Caberá à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

I - aprovar:

a) o regulamento operativo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, que
conterá a definição das diretrizes gerais do Fundo;

b) os manuais de operação dos programas financiados pelo Fundo de Terras
e da Reforma Agrária; e

c) os planos anuais de aplicação de recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária;
..............................................................................................................................." (NR)

"Art. 20. A Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proporá a criação de órgão colegiado
com as seguintes atribuições:

I - pronunciar-se previamente à aprovação e, se necessário, propor alterações
relativas:

a) ao regulamento operativo do Fundo de Terras e da Reforma Agrária;

b) aos manuais de operação dos programas financiados pelo Fundo de Terras
e da Reforma Agrária; e

c) aos planos anuais de aplicação de recursos do Fundo de Terras e da
Reforma Agrária, propostos pelo órgão gestor;
..............................................................................................................................." (NR)

Art. 2º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 4.892, de 2003:

I - o inciso III do caput do art. 16;

II - o inciso IV do caput do art. 19; e

III - o inciso II do caput e o parágrafo único do art. 20.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Marcos Montes Cordeiro

MINISTÉRIO DA DEFESA

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso XXI, da Constituição, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem do Mérito Militar,
resolve:

P R O M OV E R ,

no Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Militar, no grau de Grande Oficial, o General
de Exército NICACIO DE JESÚS MARTÍNEZ ESPINEL, Comandante do Exército colombiano.

Brasília, 21 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Fernando Azevedo e Silva

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso XXI, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 12, art. 14 e art. 25, caput,
parágrafo único, do Regulamento da Ordem do Mérito Naval, aprovado pelo Decreto nº 3.400,
de 3 de abril de 2000, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem do Mérito Naval, resolve:

P R O M OV E R ,

a partir de 25 de novembro de 2019, no Quadro Ordinário da Ordem do Mérito Naval, ao
grau de Grã-Cruz, o Almirante de Esquadra JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DA CUNHA DE MENEZ ES .

Brasília, 21 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Fernando Azevedo e Silva

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso XXI, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 12, caput, inciso I, do
Regulamento da Ordem do Mérito Militar, aprovado pelo Decreto nº 3.522, de 26 de junho de
2000, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem do Mérito Militar, resolve:

P R O M OV E R ,

a partir de 25 de novembro de 2019, no Quadro Ordinário do Corpo de Graduados Efetivos da
Ordem do Mérito Militar:

I - ao grau de Grã-Cruz:
General de Exército ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA;

II - ao grau de Grande-Oficial:
General de Divisão LUIZ FERNANDO ESTORILHO BAGANHA;
General de Divisão ADILSON CARLOS KATIBE; e
General de Divisão FRANCISCO CARLOS MACHADO SILVA; e

III - ao grau de Comendador:
General de Brigada MARCO ANTÔNIO ESTEVÃO MACHADO;
General de Brigada HERMESON NOBREGA BARROS DE OLIVEIRA;
General de Brigada EVANDRO LUIS LOPES FERREIRA;
General de Brigada PAULO AFONSO BRUNO DE MELO;
General de Brigada ANDRÉ LUIZ AGUIAR RIBEIRO;
General de Brigada CARLOS EDUARDO DA MOTA GÓES;
General de Brigada EDSON MASSAYUKI HIROSHI;
General de Brigada MARCELO GURGEL DO AMARAL SILVA;
General de Brigada MARCELO CARVALHO RIBEIRO; e
General de Brigada REINALDO SALGADO BEATO.

Brasília, 21 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Fernando Azevedo e Silva

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO 2019

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso XXI, da Constituição, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul, resolve:

ADMITIR,

na Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de Grã-Cruz, JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS
BEDOYA, Vice-Ministro de Relações Exteriores do Paraguai.

Brasília, 21 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Ernesto Henrique Fraga Araújo

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO 2019

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso XXI, da Constituição, e na qualidade de Grão-Mestre da Ordem Nacional do
Cruzeiro do Sul, resolve:

ADMITIR,

na Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, no grau de Comendador, REX HARDIN, Prefeito da
Cidade de Pompano Beach, Flórida, Estados Unidos da América.

Brasília, 21 de novembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Ernesto Henrique Fraga Araújo
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