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DIVISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES
Comissão Executiva para Assuntos de Vigilância e
Transporte de Valores

TERÇA-FEIRA, iO NOV 1987

Relator
Decisão

Dr. Mauro Grinberg
Sobre incidente processual: Por maioria, vencido o Conse
lheiro Relator, determinaram a notificação da representante para se manifestar sobre o interesse quanto ã inquirição das testemunhas por ela arroladas e justificar
o pedido. Lavrará a decisão a Conselheira Ana Haria Ferraz Augusto.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 45
ABRAVE E SINDRATAR
Refrigeração Tipi Ltda. - Importação e Exportação
Dra. Ana Maria Ferraz Augusto
Por unanimidade julgaram procedente o conflito positivo
de direção processual e reconheceram a competência do re
lator, nos termos dos arts. 24 e 31, do parágrafo único,
da Lei n9 4.137/62, ratificaram os atos praticados a par

Representante:
Representada !
Relatora
;
Decisão
:

PORTARIA DE 30 DE OUTUBRO DE 1987
O Presidente da "Comissão Executiva para Assuntos de Vigilância e Transporte de Valores", no uso das atribuições conferidas à
Comissão, pelas letras "a" e "b", do item I, do artigo 2* , da Portaria
MJ n? 601, de 12 de dezembro de 1986, e face os termos da Portaria
MJ
n ç 602, de 12 de dezembro de 1986, resolve:
- 274 - Conceder autorização para funcionamento a Empresa BEEHIVE SERVI
ÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA,/(Proc. MJ n? 14611/84>, _CGC n' 31.242.357/0001-0Ü
especializada em prestação de serviços de vigilância, para exercer
as
atividades, exclusivamente, no Estado do &IO DE JANEIRO.
KURT PESSEK
(N9 7.500 de 09-11-87 - CZ$ 2.298,00)

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
Ata da 10. Sessão Extraordinária de 1987, do Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADÊ. Aos seis dias do mês de novembro de mil
nove
centos e oitenta e sete, no anexo I do Ministério da Justiça, na cidade
de Brasllia-DF, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADÊ,
as nove horas, reuniu-se em sessão extraordinária presidida pelo
Sr.
Presidente, Dr. WERTER ROTUNNO FARIA, com a presença dos Senhores
Con
selheiros Dra. ANA MARIA FERRAZ AUGUSTO, Dr. GEORGE MARCONDES COELHO DE
SOUZA, Dr. MAURO GRINBERG, Dr. GEOVA MAGALHÃES SOBREIRA e o Procurador
Geral do CADÊ, Dr. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA. Aberta a sessão e verifica
da a existência de "quorum", foi lida a ata da sessão precedente
que,
posta em discussão foi aprovada unanimemente. Dando prosseguimento aos
trabalhos, procedeu-se ao julgamento do seguinte processo:
AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR N9 142
Representante: Dafrut Indústria e Comércio Ltda.
Representada : Santa Mônica Alimentos Ltda.
Relatora
: Dra. Ana Maria Ferraz Augusto
Decisão
: Por unanimidade determinaram a instauração de
processo
administrativo, sendo sorteado relator Dr. Mauro
Grin
berg.
A seguir, decidiu o Conselho transferir as datas das sessões ordinária
e extraordinária, para os dias 10 e 11 de dezembro de 1987, respectiva
mente.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a ses
são. Para constar, eu
(BETTÂNIA MORATO) Secretária do Plena
rio, lavrei a presente, a qual depois de lida e aprovada pelo Plenário,
é assinada pelo Senhor Presidente.
WERTER R. FARIA
Presidente

tir de fls. 290 pela Secretaria Executiva e converteram o julganento em
diligência para realização de prova pericial na contabilidade da representada, com abertura de vista à Procuradoria Geral e ã representada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 72
Representante:
Representada :
Relator
:
Decisão
:

Fulminia S.A. Indústria e Comércio de Máquinas
Companhia Ceras Johnson
Dr. George Marcondes Coelho de Souza
Por unanimidade rejeitaram as preliminares de prescrição
e decadência e, no mérito, julgaram improcedente a repre
sentação.

Dando prosseguimento aos trabalhos, procedeu-se ao sorteio das seguintes Sindicâncias: Sindicância n9 30, Relator - Dr. Mauro Grinberg; Sindicância n9 33, Relatora - Dra. Ana Maria Ferraz Augusto;
Sindicância
n9 43, Relator - Dr. George Marcondes Coelho de Souza; Sindicância
n9
80, Relator - Dr. Geovã Magalhães Sobreira.
JULGAMENTOS:
AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR N9 138
Representante:
Representada :
Relatora
:
Decisão
:

CODIMACO S.A.
Singer do Brasil - Ind. e Com. Ltda.
Dra. Ana Maria Ferraz Augusto
Por unanimidade reconheceram não haver real motivo para
a instauração de processo administrativo e determinara;.:
o arquivamento da representação.
AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR N9 140
Representante:"
Representado :
Relatora
:
Decisão
:

Rio Florestal S/C Ltda.
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IE3J"
Dra. Ana Maria Ferraz'Augusto
Por unanimidade reconheceram a existência de real motivo
para a instauração de processo administrativo, sendo sor
teado relator o Dr. George Marcondes Coelho de Souza.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a ses
são. Para constar, eu
(BETTÂNIA KORATO) Secretária do Plenário, lavrei a presente, a qualdspois de lida e aprovada pelo Plenário, ê assinada pelo Senhor Presidente.
WERTER R. FARIA
Presidente

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 72
Representante: Fulminia S. A. Ind. e Com. de Máquinas
Representada : Companhia Ceras Johnson
Relator
: Dr. George Marcondes Coelho de Souza
EMENTA: - Prescisão: a Lei n9 4.137/62 não comporta apli
cação analógica do art. 114 do Código Penal.

Ata da 11- Sessão Ordinária de 1987, do Conselho Administrativo de Defe
sa Econômica - CADÊ. Aos cinco dias do mês de novembro de mil novecentos e oitenta e sete, no Anexo I, do Ministério da Justiça, na
cidade
de Brasília-DF, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADÊ,
ãs quatorze horas, reuniu-se em sessão ordinária, presidida pelo
Sr.
Presidente, Dr. WERTER ROTUNNO FARIA, com a presença dos Senhores Conse
lheiros Dra. ANA MARIA FERRAZ AUGUSTO, Dr. GEORGE MARCONDES COELHO
DE
SOUZA, Dr. MAURO GRINBERG, Dr. GEOVÃ MAGALHÃES SOBREIRA e o Procurador
Geral do CADÊ, Dr. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA. Aberta a sessão e verificada a existência de "quorum", procedeu-se ao julgamento dos
seguintes
processos:

- Embora a decadência seja instituto acolhido pe
Io Direito Administrativo, no caso do CADÊ
a
repressão ao abuso do poder econômico não
se
configura como direito, mas como dever, em re
laçao ao qual,^consequentemente, não há
que
falar em decadência.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 74

- Embora não esteja a empresa representante obri
gada a impulsionar o processo, cabe-lhe a responsabilidade de concorrer para a produção de
prova que sustente a representação.

Representante: Orniex 5.A.
Representada : Bombril S.A.
Pedido de vista: Dra. Ana Maria Ferraz Augusto
Decisão
: Em face da reconsideração do Conselheiro, Geovã
Magalhães Sobreira, por unanimidade determinaram o prossegui
mento do Processo, com abertura de vista ao Sr. Procurador Geral, de acordo com o voto da Conselheira Ana Maria
Ferraz Augusto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 71
Representante: DISPAVE S.A.
Representados: Volkswagen do Brasil
Assobrav
Unicap

- As formas de abuso do poder econômico, no sis
tema da Lei n9 4.137/62, são
caracterizadas
por fins e meios explicitamente enunciados, de
vendo-se, pois, em cada caso, apurar, se houve
utilização dos meios e conseguimento dos fins.

- Se a prova produzida nos autos não
convence,
nem da utilização dos meios nem do conseguimen
to dos fins previstos pela lei, a conseqüência
ê_a declaração de improcedência da representação, com o arquivamento desta.
DECISÃO:
Suscitadas as questões de prescrição e de decadência,são
elas preliminares e hão de ser examinadas desde logo. Parece
evidente
que, acolhida qualquer delas, o exame de mérito estará definitivanente
prejudicado.
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Acontece, porém, que nenhuma delas pode ser acolhida, na
esteira da orientação já firmada por este Conselho (cf. PA n9 58,-°A n9
47 e PA n9 42).
Com efeito. No julgamento do PA n9 58, a ilustre Conselheira Relatora, Prof. Ana Maria Ferraz Augusto, demonstrou não
caber
no processo administrativo do CADÊ a aplicação analógica do art. 114 do
Código Penal, não tendo a representada arquido qualquer argumento
con
trário àquela interpretação, que deve prevalecer. Rejeita-se, por isso,
a preliminar de prescrição.
Quanto ã de decadência, no julgamento do PA n9 47 * tam
bém se demonstrou não caber no processo do CADÊ a invocação de decadência. É certo que esta é admissível no Direito Administrativo e a ela se
refere, por exemplo, Hely Lopes Meirelles ("Direito Administrativo Brasileiro", 13- ed., RT, 1987, pâg. 622). Mas, sendo certo que a decadência se refere a direito, a lição deste autor parte do art. 173 dò Cõdi
go Tributário Nacional, que expressamente configura como direito da Fa
zenda Pública a constituição de crédito tributário% Ora, no caso da hei
n9 4.137/62, não há que falar em direito do CADÊ, mas em seu dever
de
reprimir o abuso do poder econômico. Rejeita-se, por isso, a preliminar
de decadência.
Passando-se ao mérito, ê de fixar, desde logo, que ã re
presentada foi imputada a prática de ato tendente a eliminar total
ou
parcialmente a concorrência por meio da criação de dificuldades ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa (Lei n9 4.137/62, art.29,1,
"g") e de provocar condições monopolísticas ou exercer especulação abusiva com o fim de promover a elevação temporária de preços pela utiliza
ção de meios artificiosos para provocar a oscilação de preços em detrimentos de empresas concorrentes ou de vendedores de matérias
primas
(Lei n9 4.137/62, art. 29, III, " d " ) .
De acordo com a representação, a entrada no mercado do
produto Protector da representada foi desastroso para a representante ,
em virtude de não poder acompanhar os preços irreais daquela, além
da
estratégia de descontos e bonificações adotadas, no-período assaz longo
de setembro de 1980 a novembro de 1981. Isso teria ocasionado o fechamento de cinco filiais e escritórios de vendas, com desemprego de
cen
to e dez empregados.
Pondo-se de lado a circunstância de ser a representada
uma empresa multinacional ao que se deu ênfase na representação mas que
é irrelevante na apuração da prática de abuso do poder econômico,
im
pressiona o fato descrito na representação, relativo ao fechamento
de
estabelecimentos e despedida de empregados, o que estaria provado pelos
documentos juntados à representação sob n9 9, 10, 11 e 12, merecedores,
portanto, de cuidadoso exame.
Ora, o doe. de n9 12 é cópia de ata de reunião da Diretoria da representante realizada em 15 de agosto de 1980, data esta que
deve ser grifada, uma vez que nesse dia, anterior ao lançamento
do
Protector no mercado (setembro de 1980), a Diretoria da
representante
decidiu, note-se "para melhor atender os serviços de administração"
e
"tendo em vista os interesses da Companhia": extinguir duas filiais
e
um escritório, transformar uma filial em depósito fechado e, em escrito
rios de venda, sete filiais. Essa ata foi arquivada no Registro do Comércio (doe. n9 11), em 30.09.80.
Tais providências administrativas, atribuídas pela
re
presentação ã conduta abusiva da representada, não podem, em
verdade,
ser conseqüência de tal conduta, não só pelo fato de terem sido adotadas em época anterior ao inicio da alegada concorrência predatória, mas
também pelo de nao ter merecido esta nenhuma referência na justificação
das decisões da Diretoria, que se limitou ãs indicações sucintas constantes da ata.
Em 04 de junho de 1981, a Diretoria novamente se reúne
e decide, com a justificação já conhecida, transformar uma filial
em
escritório de vendas, extinguir uma filial e fechar cinco
escritórios
de vendas. Sem embargo da data, nenhuma referência ã concorrência abusi
va da representada, nem a eventual queda de vendas: as razões das provi^
dências são, declaradamente, de ordem puramente administrativas.
Além disso, a prova testemunhai produzida pela represen
tante nada acrescentou ao processo. De oito testemunhas arroladas, três
não compareceram e de duas desistiu a representante. As outras três, ou
vidas, nada disseram de interesse. Embora a representante não
esteja
obrigada a impulsionar o processo, cabe-lhe, sem dúvida, a responsabií^
dade de concorrer para a produção de provas que sustentem a representa
ção. No caso dos autos o desinteresse da representante ficou patente.
Considerando-se ainda os demais elementos constantes do
processo, é de dar-se como não provada a relação de causa e efeito
en
tre a concorrência do Protector e as medidas administrativas da
repre
sentante relativas ã extinção e ã transformação de estabelecimentos.
Isso leva a descartar a existência de prática condizente
ã eliminação total ou parcial da concorrência, não sendo de cogitar-se
da dominação do mercado, uma vez que os elementos de prova
constantes
dos autos mostram que o mercado não ê dominado pela representada,
mas
que nele permaneceram os produtos existentes â época do lançamento
do
Protector, aos quais outros vieram a se somar.
Não ficou provado que a representada haja
pretendido
criar dificuldades ao funcionamento ou desenvolvimento de empresas con
correntes.'Em regime de livre iniciativa, a introdução de novo produto
concorrente no mercado não induz, por si só, que seu produtor esteja a
criar dificuldades ao funcionamento ou desenvolvimento das demais empre
sas existentes no mercado, pois deste, evidentemente, não tem elas
re
serva.
No que tange ã outra imputação (art. 29, III, " d " ) , não
ficou caracterizada a intenção de promover a elevação temporária de pre
ços e^nem provada a utilização de meios artificiosos para provocar a os
cilação de preços. Ê claro que estes não podem ser considerados apenas
pelo exame de listas dos praticados pelos concorrentes, pois tais listas consignam valores numéricos e não discriminam condições que alteram
os preços indicados, tais como descontos, prazo de pagamento, bonificação e outras. Mas, de qualquer forma, não restou provado a prática abusiva.
As formas de abuso do poder econômico, no sistema da Lei
4.137/62, são caracterizadas por fins e meios explicitamente enunciados, devendo, pois, o aplicador da lei considerar, em cada caso, se hou
ve utilização dos meios e conseguimento dos fins. Na espécie, a política de preços da representação, ainda que se apresente com alguma
ambi
guidade (cf. fls. 52/53), não parece visar aos fins explicitados
no
inc. III do art. 29 da Lei n9 4.137/62.
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Por unanimidade rejeitaram as preliminares de prescrição
e decadência e, no mérito, julgaram improcedente a representação.
Sala de Sessões, 5 de novembro de 1987.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 74
Representante: Orniex S.A.
Representada : Bombril S.A.
Pedido de Vista: Ora. Ana Maria Ferraz Augusto
EMENTA: - Compromisso
- Exame da verificação da cessação do abuso
- continuação do processo
DECISÃO:
Exercitando a faculdade de examinar os autos-, em razão
de vista que foi concedida a Conselheira Ana Maria Ferraz Augusto,
em
sessão de 8 de outubro de 1987, foi considerado oportuno o destaque de
alguns atos processuais em que se situam os elementos tomados para
as
conclusões de mérito.
1 - A representação contra a
de fevereiro de 1983, foi apresentada ao CADÊ
ano^ tendo por objeto, segundo consta do item
ração da prática de atos ilícitos econômicos,
cas ou oligopolísticas, que importariam em:

indiciada, datada de
24
em 24 de março do
mesmo
3, ãs fls. 05 e 06, a apu
em condições monopolista

a - atuação repressiva do CADÊ, se constatada a
cria
ção de dificuldades ao funcionamento e ao desenvolvimento da
rapresen
tante (art. 29, inc. I, alínea g, da Lei 4.137/62) e elevação, sem jus_
ta causa dos preços (art. 29, inciso II, da Lei 4.137/62);
b - atuação preventiva do CADÊ, através da
exigência
de comprovação dos custos de produção, na hipótese de a indiciada
ope
rar em condições monopolísticas ou oligopolísticas (artigos 39 e 59 da
Lei n9 4.137/62).
2 - Um aditamento datado de 26 de janeiro de 1984, fls.
211 e 213, trás ã tonada denúncia efetuada pela PARDELLI S/A Indústria
e Comércio da celebração de um "acordo estritamente reservado", entre a
Representada e as "grandes redes de supermercados, com o objetivo
de
proporcionar a esses clientes, desde que distribuam e comercializem, ex
clusivamente, lã de aço e palha de aço, por elas fabricadas,
bonifica
ção especial de 3% sobre o valor líquido das faturas de compra,
paga
trimestralmente por cheque ãs centrais de compra dessas redes ou a quem
elas indicarem" (fls. 211).
3 - Em sessão de 06 de junho de 1984, o CADÊ concluiu
as Averiguações Preliminares, decidindo pela instauração de
processo
administrativo, "com o fim de apurar e coibir eventuais infrações
â
Lei n9 4.137, de 10 de setembro de 1962" (fls. 255).
4 - Decorridos cerca de dezoito meses da
instauração
do Processo Administrativo n9 74, em 4 de fevereiro de 1986, a represen
tada requereu ao CADÊ a sua suspensão, com fundamento no artigo 15
do
Decreto n9 92.323, de 23 de janeiro de 1986.
5 - Este Conselho, em sessão de 05 de fevereiro

de

1987, decidiu:
"Tendo em vista o compromisso oferecido pela represen
tada, que só depende de aceitação pelo CADÊ, não resta senão
admitir.
que seja formalizado através do termo, suspendendo-se o processo
pelo
prazo de 120 (cento e vinte) dias para verificação da cessação ou
ine
xistência das práticas objeto de compromisso" (fls. 368).
Determinou-se, também, a notificação ao Representante
da decisão.
6 - 0 processo foi reincluído em pauta, em sessão
de
2 de julho de 1987, guando se decidiu, por unanimidade, que se
"aguar
dasse a flexibilização de preços para ser feita a verificação" de
ces
sação de abuso do poder econômico ou de inexistência de praticas objeto
do compromisso (fls. 379).
Posteriormente, a Sra. Secretária Executiva
expediu
ofício ao Dr. Roberto Durço, Inspetor Regional do CADÊ, em São
Paulo,
em 17 de setembro de 1987, solicitando que procedesse "ã verificação de
cumprimento dos termos do compromisso de cessação" (fls. 382).
7 - Memorandum de fls. 382, expedido pelo Senhor Inspe
tor Regional do CADÊ em são Paulo, comunica o cumprimento da
diligên
cia, anexando:
- declaração de cumprimento do compromisso,
assinada
por Miguel Martins Fernandes, na condição de advogado e procurador
da
indiciada, afirmativa de que "a empresa vem cumprindo â risca o compro
misso" (fls. 383);
- tabelas de preços (fls. 384 a 392);
- mapas de custos (fls. 393 a 406);
- telex do CIP, n9 4251/87 de 31 de agosto de
1987,
comunicando indeferimento do pedido, com base no artigo 19 do
Decretolei 2335, de 12 de junho de 1987.
8 - Em novo aditamento, fls. 410 a 414, a representan
te sustenta que os atos ilícitos econômicos, consumados
anteriormente
ao compromisso firmado perante o CADÊ já produziram efeitos legais
e,
por antecipação, impugna a possibilidade de arquivamento do
processo.
Em sua próprias palavras:
a - "a conduta abusiva denunciada já produziu efeitos
altamente nocivos ã economia de mercado, como um todo, e em particular,
â empresa requerente, que se viu obrigada até a requerer concordata, em
maio de 1985"... (fls. 412).
b - "a requerida, de forma ilegal e condenável jã
ab
sorveu expressiva faixa do mercado, que consolidou, não podendo, agora,
ver-se perdoada, sem sequer lhe reconhecer a prática de abuso do poder
econômico" (fls. 412).
Particularmente quanto ao artigo 15 do Decreto
n9
92.323, de 23 de janeiro de 1986, conclui a Representante que:
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"Outorga ele à parte denunciada, o poder unilateral de
fazer suspender, e depois arquivar o processo, mediante o
compromisso
de cessação de abuso".
E, ainda, que:
"Na prática, esse artigo revoga totalmente o art. 160,
V da Constituição Federal, revoga integralmente a Lei n9 4.137/62 e fe
cha as portas do CADÊ a qualquer empresa lesada"
Considerando as peculiaridades do caso concreto e as
alegações da Representante, vota-se pelo prosseguimento do processo ad
minsitrativo, com os seguintes fundamentos:
I - Da insuficiência do compromisso em relação aos fa
tos denunciados.
Ã época da apresentação da proposta de compromisso pa
ra a cessação do abuso, formalizada por requerimento datado de 3 de ja
neiro de 1986, constava dos autos a denúncia de celebração de um "açor
do estritamente reservado", fls. 211 a 213, matéria não abrangida pelo
compromisso de cessação firmado pela Indiciada.
Trata-se, portanto, de fato a ser investigado
pelo
CADÊ, independentemente de qualquer interpretação que venha a ser dada
ao artigo 15 do Decreto 92.323, de 23 de janeiro de 1986.
II - Da inadequação da diligência realizada para vefi^
ficação de cessação do abuso.
Ainda que não houvesse sido ampliado o objeto do pre
sente processo, a diligência promovida pela Inspetoria Regional do CADÊ
em São Paulo foi, inteiramente, frustrada pelas seguintes razões:
a - deveria ter sido precedida de despacho do Relator,
em que seria definido o tipo de diligência a ser realizada, adequando-a
â apuração de cessação do abuso conforme o caso concreto.
b - na falta de indicação da natureza da diligência a
ser realizada, o Br. Inspetor Regional do CADÊ em São Paulo,
recebeu
uma declaração de cumprimento do compromisso, assinada pelo advogado e
procurador da Indiciada, texto que, sem colocar em dúvida a credibilida
de pessoal do signatário, não tem qualquer valor probatório;
c - diligência, no caso de verificação de cessação de
abuso, é ato a ser cumprido por servidor designado, intransferível
a
terceiro ou não suscetível de substituição por qualquer outro tipo de
providência.
Assim, a declaração de cumprimento do compromisso não
substitui a diligência adequada ao caso concreto, qual seja a confronta
ção dos preços constantes de notas fiscais emitidas pela Indiciada com
as tabelas de preços vigentes e o levantamento dos custos de produção.
d - os mapas de custos e as tabelas de preços deveriam
ter sido analisados, em face das notas fiscais emitidas, tarefas
que
caberia a um economista.
consequentemente, o conjunto de documentos recolhidos,
por ocasião da diligência, não comprova a cessação do abuso. A natureza
do ilícito econômico atribuído â Representada exige o exame de sua con
tabilidade e a análise dos custos.
III - Dos limites da eficácia da norma contida no arti
go 15 do Decreto n9 92.323, de 23 de janeiro de 1986.
Os limites da eficácia da norma contida no citado arti
go 15 devem ser delineados em função das regras ou princípios fundamen
tais que condicionam o exercício do poder regulamentar.
Sem pretensões didáticas, invoca-se a lição de CARLOS
MAXIMILIANO, em seus Comentários ã Constituição Brasileira, 4a., Ed.,
vol. 2, p 225, enunciativa de nove regras atributivas de forças obriga
tõria ao Regulamento, destacando que o regulamento
"não revoga, nem contraria a letra nem o espírito da
lei".
Desta regra decorre o vínculo de interpretação do arti
go 15 do Decreto n9 92.323/86, ao teor da Lei n9 4.137/62. Nao se tra
ta, portanto, de um texto isolado nem com poderes de revogação de nor
mas que lhe são hierarquicamente superiores.
O citado artigo 15 cogita de simples suspensão do pro
cesso, expressão que designa uma interrupção, no que apenas aparentemen
te entraria em conflito com o princípio da celeridade processual consa
grado pelo artigo 35 da Lei 4.137/62.
Aparentemente, pois o sentido do regulamento foi admi
tir que na fase-da sindicância ou nos processos em andamento, a indicia
da possa assumir o compromisso e adotar medidas, internamente, com
o
objetivo de cessar a prática abusiva sob investigação,
antecipando-se
ao momento processual em que o CADÊ determinaria as medidas de cessação
do abuso do poder econômico.
Todavia, o Regulamento não exclui os efeitos dos atos
ilícitos consumados, notadamente os efeitos civis e criminais previstos
na Lei 4.137/62.
Por outro lado, não contêm a norma citada o poder de
extinguir o processo administrativo, pois a suspensão corresponde ape
nas a uma interrupção temporária da instância administrativa, dela não
resultando qualquer impedimento ao subseqüente julgamento de mérito, con
dicionado este, exclusivamente, â não consideração do compromisso como
confissão do ilícito. Isto é, uma eventual condenação deve ser embasada
em provas colhidas na fase de instrução processual.
Destinado a fazer cumprir a Lei n9 4.137, o Regulamento não amplia, não restringe, não modifica os direitos e sanções previs
tos na lei, porque, como ê óbvio, prevalece a norma hierarquicamente su
perior. Assim, as conseqüências atribuídas ao compromisso têm um senti
do determinado literalmente, em redação que não oferece margem para con
trovêrsias.
0 compromisso não implica em confissão. O compromisso
nao gera a punibilidade. Este é o conteúdo normativo do artigo 15, que
não impede a apuração dos fatos e a aplicação de sanções cominadas
le
galmente. A expressão "inexistindo consequentemente penalidade a
ser
aplicada", significa tão somente que, não imglicando em confissão, o com
promisso não tem como conseqüência a aplicação de penalidade.
Assim, a redação dada ao artigo 15, considerado em fa
ce da supremacia da Lei 4.137/62, permite as seguintes conclusões:
1 - Não se trata, no presente momento e no caso concre
to, de se decidir sobre a legalidade ou sobre a
inconstitucicnalidade
do dispositivo regulamentar, matéria afeta ao Poder Juriciãrio.
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Jío CADÊ, como órgão de jurisdição administrativat com
pete o exame, da eficácia e da aplicabilidade da norma ao caso concreto,
tendo como orientação irrecusável a sua harittonieação com o espírito da
lei regulamentada.
Outra interpretação, com que fse pretende eliminar
' a
possibilidade de julgamento pelo CADÊ, apôs <£ compromisso, deve ser re
jeitada. Conforme ensinamento_de FRITZ FL2INS& para quem o regulamento
pode ser ate um jnodo de criação de direito derivado, a "lei
conserva
sua superioridade constitucional. Daí vem que uraf regulamento não ê obri
ga^tõrio para os Órgãos administrativos, tributtais e cidadãos,
senão
quando concorda com a vontade da lei. Por' isso não "tem valor
jurídico
o regulamento que provem de um órgão ao qual o legislador não atribuiu,
para a "matéria, o suprimento da legislação ou que foi feito sem obser
vância de uma condição necessária para a sua farca -obrigatória".
(IN
Droit AdrainistratrataLf .ftllemand,Paris, 1&33,~ p. 52*, citada por Antão
de Moraes, Rev. de Direito Administrativo, nv 61, 1960, p. 342).
2 - A eficácia do artigo, 15 do Decreto n9 92.323/86,
não alcança o caso em julgamento, pois o compromisso de cessação
do
abuso teria ocorrido após a conquista do mercado, alegação
suficiente
para que o CADÊ reconheça ter^aquele compromisso perdido seu próprio ob
jeto. Isto ê, o compromisso não realizou os fins da celeridade
proces
suai, permitindo pela imediata cessação do abuso, o restabelecimento dã
concorrência, porque â época em que foi firmada já se teria consolidado
a conquista do mercado.
> <'
3 - Em face da ampliação Jdo objeto processual
deixou
de ser relevante o fato de ter ou não a Representante invocado a prãti
ca do abuso de poder econômico, como causa, de suas dificuldades
finan
ceiras e do subseqüente requerimento de concordata. Na realidade, esta
fia a Representante impedida de fazê-lo, pois a matéria dependia
de
apuração do CADÊ, sob pena de por temeridade ^nvocá-lo como causa, an
tes de possuir as provas do fato.
Em face da reconsideração,do Conselheiro, Geovã
Maga
lhães Sobreira, por unanimidade determinaram o prosseguimento do Proces_
so, com abertura de vista do Sr. Procurador-Geral, de acordo com o voto
da Conselheira Ana Maria Ferraz Augusto.
Sala de Sessões, 05 de novembro de 1987.
'DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto de acordo com a ilustre Relatora, apesar de ter
opinião diferente daquela da ilustre Relatora a respeito do valor norma
tivo do regulamento.
Tal opinião, entretanto, não altera o voto, razão pela
qual acompanho a Relatora.
AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR N9 138
Representante: CODIMACO S.A.
Representada : Singer do Brasil - Ind. e Com. Ltda.
Relatora
: Ora. Ana Maria Ferraz Augusto
EMENTA:

A aquisição de controle acionário implica
no
exercício do poder* de'administrar a
empresa
transferida, não caracterizando abuso de poder
econômico a determinação, pelo cedente, na condição de fornecedor, da cobrança de preço superior ao de mercado. Ordem a que o
cessionário
não se achava subordinado.

DECISÃO:
No curso da sindicância e das averiguações preliminares
foram investigadas as relações contratuais entre a Representada, na con
dição de produtora, fornecedora de máquinas Singer e cedente do controle acionário da empresa Representante e esta como revendedora de máquinas Singer ao consumidor.
Das diligências resultaram os esclarecimentos que se seguem:
a - O objeto social da empresa Representante, comerciali
zação de eletro-domêsticos, que, em face do objeto social da empresa Re
presentada, produção e comercialização atacadista exclui a
existência
de concorrência entre ambas.
b - A não vinculação administrativa da Representante ao
"grupo Singer", descaracterizadora da'obrigatoriedade de acatamento de
qualquer ordem alheia ao próprio órgão de gerenciamento da
empresa,
existindo, no caso concreto, somente, a obrigatoriedade decorrente
de
cláusulas contratuais ajustadas por ocasião do contrato de venda e compra de ações e outras avenças, e seu posterior aditamento.
c - Inexistência de qualquer empresa "holding" a que a
administração da representante e da representada estivessem vinculadas
administrativamente.
Eliminada a hipótese de qualquer subordinação administra
tiva, caberia analisar a eventual relação de dominação econômica, que
eventualmente poderia se apresentar em razão da dependência de fornecimento de mercadoria, condicionada ã imposição de preço agregado. Todavia, a própria Representante, às fls. 448, eliminou as investigações em
torno do fornecimento, atitude plenamente coerente com sua
obrigação
prévia de compra de 20.000 (vinte mil) máquinas, limite não alcançado
pelos expressivos fornecimentos.
Restringe-se, portanto( a manifestação do CADÊ ã avaliação da ocorrência de abuso do poder econômico pelo fornecedor, ao deter
minar a cobrança de preços superiores aos praticados pelos demais
con
correntes.
A análise deve se efetivar ã luz do vínculo contratual ,
sendo irrelevante a peculiaridade de se tratar de "empresa multinacional", em face do princípio da isonomia, adotado pela legislação brasileira em relação ao capital nacional e ao capital estrangeiro.
A cláusula 11- do contrato particular de venda e compra
de ações e outras avenças estabeleceu uma forma de assistência administrativa pelo prazo de sessenta (60) dias, com o objetivo de orientação
"sobre as rotinas e práticas na operação das lojas", envolvendo a pre-
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sença de um empregado da Singer em cada uma das trinta e três (33) lojas transferidas.
Não acompanhada de qualquer sanção para a hipótese
de
não acatamento das orientações recebidas, o que descaracterizaria
a
própria alienação do controle acionário, o poder de decisão. Em outras
palavras, foi preservada a liberdade de aceitar ou não os conhecimentos
de "marketing" transferidos durante aquele prazo de sessenta (60) dias.
Celebrado o contrato em 19 de dezembro de 1984, o prazo
de sessenta (60) dias já havia se extinguido quando da expedição da car
ta determinativa de aumento do preço das máquinas de costura em quinze
por cento_(15%). Permaneceu, todavia, até o dia 30 de setembro de 1985,
a obrigação de "manter os letreiros luminosos com a marca "SINGER", com
promisso que em nenhuma hipótese pode ser tomado como uma renúncia
a
própria administração da empresa.
Também a cláusula 12-, ao estabelecer este prazo de permanência das placas indicativas de "marca Singer" ê desacompanhada
de
qualquer sanção, não cerceando o titular do controle acionário, quanto
ao poder de administrar seus próprios negócios e, muito menos carregando em si a obrigatoriedade de conservar as lojas transferidas como lojas especializadas Singer.
^A inexistência de qualquer coação neste sentido, requisi
to inevitável ã identificação de uma relação de dominação econômica entra a Representante e a Representada, decorre da própria delimitação do
objeto social da_Codimaco S/A. Conforme prova o Estatuto Social, a época da cosntituição da empresa representante, em seu artigo 39, com
a
redação vigente por ocasião da transferência do controle acionário, empresa criada para explorar o comércio de eletrodomésticos e produtos de
consumo em geral.
Por unanimidade reconheceram não haver real motivo para
a instauração de processo administrativo e determinaram o arquivamento
da representação.
Sala de Sessões, 05 de novembro de 1987.
AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR N9 140

. ,

Representante: Rio Florestal S/C Ltda.
Representado : Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
Relatora
: Dra. Ana Maria Ferraz Augusto
EMENTA: Autarquia, que exerça atividade definida
lei de criação como de natureza econômica;
sujeita â jurisdição do CADÊ.

pela
está

••

DECISÃO:

Por unanimidade reconheceram a existência de real motivo
para a instauração de processo administrativo, com fundamento nos arti
gos 29, inciso I, alínea "g", e 59 da Lei n9 4.137, de 10 de
setembro
de 1962.
Sala de Sessões, 05 de novembro de 1987.
AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR N9 142
Representante: Dafrut Indústria e Comércio Ltda.
Representada : Santa Mônica Alimentos Ltda.
Relatora
s Dra. Ana Maria Ferraz Augusto

.

EMENTA: Reconhecimento de real motivo para a instauração
de processo administrativo.
DECISÃO:
Conforme o relatório de fls.99 e o despacho da relatora
(fls. 107) reconhecem os membros do Conselho a existência de real moti.
vo para a instauração de processo administrativo, com fundamento
no
art. 29, I, alínea "g", da Lei n9 4.137, de 10 de setembro de 1962.
Sala de Sessões, 06

de novembro de 1987.

(Of. n9 708/87)

PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA
PORTARIA N 9 7 5 2 , DE 09 DE NOVEMBRO DE 1987
0 PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 18, do Decreto na 93.840, de 22 de dezembro de 1986, resolve aprovar o seguinte Regimento Interno do Ministério Público Federal:
CAPÍTULO I
Categoria e Finalidade
Art. 1 8 - 0 Ministério Público Federal, órgBo integrante do Ministério
Público da UniSo, tem por finalidade:
I
- zelar pela observância da Constituição Federal, das leis e
atos emanados dos Poderes Públicos; e
II - representar judicialmente a UniSo, nos termos da Constituição
Federal e da lei.
CAPÍTULO II
Organização
Art. 2« - 0 Ministério Público Federal - MPF, tem a seguinte estrutura:
1. Gabinete do Procurador-Geral da República
2. Assessoria Especial
3. Assessoria de Comunicação Social
4. Assessoria de Articulação Parlamentar
5. Secretaria de Coordenação da Defesa da Ordem Jurídica
6. Secretaria de Coordenação da Defesa dos Direitos Individuais
e dos Interesses Difusos
7. Secretaria de Coordenação da Representação Judicial da UniSo
8. Secretaria de Coordenação do Ministério Público Eleitoral
9. Secretaria-Geral
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9.1 Secretaria de Planos e Orçamento
9.1.1 Coordenadoria de Planejamento Orçamentário
9.1.2 Coordenadoria de Programação Financeira
9.1.3 Coordenadoria de Acompanhamento da Programação
9.2 Secretaria de Organização e Sistemas
=9.2.1 Coordenadoria de Sistemas e Métodos
9.2.2 Coordenadoria de Registro e Informações Processuais
9.2.3 Coordenadoria de Documentação e Biblioteca
9.3 Secretaria de Pessoal
9.3.1 Coordenadoria de Cadastro, Lotação e Classificação
9.3.1.1 Seção de Cadastro de Pessoal
9.3.1.2 Seção de Lotação e Classificação
9.3.2 Coordenadoria de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento
'
9.3.3 Coordenadoria de Pagamento de Pessoal
9.3.3.1 Seção de Pagamento
9.3.3.2 Seção de Acompanhamento
9.3.4 Serviço de Assistência Médico-Social
9.4 Secretaria de Administração
9.4.1 Coordenadoria de Comunicações Administrativas
9.4.1.1 SeçBo de Protocolo Geral
9.4.1.2 SeçBo de Expediente
9.4.1.3 SeçBo de Publicações
9.4.2 Coordenadoria de ExecüçSo Orçamentária e Financeira
9.4.2.1 SeçBo de ExecuçBo Orçamentária
9.4.2.2 SeçBo de ExecuçBo Financeira
9.4.3 Coordenadoria de Material e Patrimônio
9.4.3.1 SeçBo de AqulsiçBo
9.4.3.2*Seção de Almoxerifado
9.4.3.3 SeçBo de Cadastro de Bens
9.4.4 Coordenadoria de Serviços Auxiliares
10. Secretaria de Controle Interno
10.1 Coordenadoria de Administração Financeira
10.2 Coordenadoria deContabilidade
10.2N. 1 Divisão de Escrituração
10.2.2 Divisão de Análise
10.3 Coordenadoria de Auditoria
10.3.1 Divisão de Inspeções
10.3.2 Divisão de Contabilidade e Finanças
11. Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal
Art. 30 - Integram a estrutura das Procuradorias da República nos Estados
do Rio de Janeiro c São Paulo:
1. Gabinete do Procurador-Chefe
2. Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
3. Coordenadoria Jurídica
3.1 Divisão de Execução Judicial da Dívida Ativa da União
3.1.1 Seção de Registro e Acompanhamento de Execuções
Fiscais
3.1.2 Seção de Acompanhamento de Embargos
3.1.3 SeçBo de Acompanhamento de Concordatas, Falências
e Sucessões
^
3.2 Divisão de Registro e Acompanhamento de Feitos Cíveis
3.3 Divisão de Registro e Acompanhamento de Feitos Criminais
3.4 Divisão de Assistência Técnico-JuríUica
3.4.1 Seção de Cálculos e de Análise de Perícias
3.4.2 Seção de Controle de Ações Junto à Justiça Estadual
3.5 Divisão de Informações Econômico-Fiscais
4. Coordenadoria de Documentação e Informação Jurídica w
4.1 Divisão de Documentação e Informação
4.2 Biblioteca
5. Coordenadoria de Administração
5.1 Divisão de Pessoal
5.2 Divisão de Serviços Gerais
5.2.1 Seção de Material e Patrimônio
5.2.2 Seção de Comunicações Administrativas
5.2.3 Seção de Atividades Auxiliares
5.3 Seção de Execução Orçamentária e Financeira
Art. 48 - Integram a estrutura das Procuradorias da República nos Estados
da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e no Distrito Federal:
1. Gabinete do'Procurador-Chefe
2. Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
3. Coordenadoria Jurídica
3.1 DivisBo de ExecuçBo Judicial da Dívida Ativa da UnlBo
3.1.1 SeçBo de Registro e Acompanhamento de Execuções
Fiscais
3.1.2- Seção de Concordatas, Falências e Sucessões
3.2 DivisBo de Registro e Acompanhamento de Feitos Cíveis e
Criminais
3.3 DivisBo de Assistência Técnico-Jurídica
4. Coordenadoria de Documentação e Informação Jurídica
4.1 Divisão de DocumentaçBo e Informação
4.2 Biblioteca
5. Coordenadoria de Administração
5.1 SeçBo de Pessoal
5.2 SeçBo de Material e Patrimônio
5.3 SeçBo de Comunicações Administrativas
5.4 Seção de Atividades Auxiliares
5.5 Seção de ExecuçBo Orçamentária e Financeira
Art. 58 - Integram a estrutura das Procuradorias da República nos Estados
do Acre, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe:
1. Gabinete do Procurador-Chefe
2. Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
3. Coordenadoria Jurídica
3.1 Seção de Execução Judicial da Dívida Ativa da União
3.2 SeçBo de Concordatas, Falências e Sucessões
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3.3 Seçõo de Informações Econômico-Fiscais
3.4 SeçSo de Registro e Acompanhamento Processual
3.5 Seçõo de Assistência Técnico-Jgrídica
4. Coordenadoria de Documentação e Informação Jurídica
5. Coordenadoria de Administração
5.1 Seçfio de Pessoal
5.2 Seção de Material e Patrimônio
5.3 SeçSo de Apoio Administrativo
5.4 SeçSo de ExecuçSo Orçamentária e Financeira
Art. 6 0 - 0 Ministério Público Federal é chefiado pelo Procurador-Geral
da República, também Procurador-Geral Eleitoral; o Gabinete do Procurador-Geral da
República será dirigido por um Chefe; as Procuradorias da República nos Estados e
Oistrito Federal por Procuradores-Chefes; as Assessorias serSo dirigidas por Assessores-Chefes; as Secretarias de Coordenação serão dirigidas por Secretários de Coordenação; a Secretaria Geral será dirigida por um Secretário-Geral; as Secretarias
serSo dirigidas por Secretários; as Coordenadorias por Coordenadores e as Divisões e
Seções serão dirigidas por Chefes.
Art. 70 . Os ocupantes das funções previstas no artigo anterior, serão
substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por servidores por eles indicados e
previamente designados na forma da legislação.
CAPÍTULO III
Competência das Unidades
SEÇÃO I
Do Gabinete do Procurador-Geral
Art. 80 - Ao Gabinete do Procurador-Geral da República compete:
I
- prestar assistência ao Procurador-Geral da República, em sua
representação política e social;
II
- incumbir-se do preparo dos expedientes pessoais do Procurador Geral da República;
III

IV

V
VI
VII

VIII
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- organizar a agenda de audiências, o arquivo pessoal e as
viagens do Procurador-Geral da República, bem como exercer
encargos específicos que lhe sejam determinados;
- gerir os recursos necessários, as atividades das unidades integrantes do gabinete, bem como às das Assessorias Especial,
de Comunicação Social e de Articulação Parlamentar;
- analisar, selecionar e manter sob seu controle o expediente
recebido ou expedido;
- estudar e remeter às unidades competentes, se for o caso, os
assuntos encaminhados ao Procurador-Geral da República;
- acompanhar, Junto ès diferentes unidades do Ministério
Público Federal e a outros órgãos e entidades governamentais
e particulares, os assuntos de interesse do Procurador-Geral
da República;
- acompanhar o cumprimento das decisões emanadas do Procurador-Geral da República.
SEÇÃO II
Das Assessorias

Art. 98 - A Assessoria Especial compete:
I
- desenvolver estudos e pesquisas de interesse do Procurador-Geral da República;
II
- exercer outras atribuições determinadas pelo Procurador-Geral da República.
Art. 10 - A Assessoria de Comunicação Social compete:
I
- elaborar e submeter, ao Procurador-Geral da República, a
proposta de Política de Comunicação Social do Ministério
Público Federal;
II
- elaborar planos e projetos de comunicação social, observadas
as diretrizes estabelecidas pela legislação específica, submetendo-os à apreciação do Procurador-Geral da República;
III
- participar dos estudos e tarefas referentes às viagens aos
Estados e ao Exterior, visitas a Órgãos Públicos e entidades
privadas, efetuadas pelo Procurador-Geral da República;
IV
- coordenar, programar e supervisionar a execução das atividades de divulgação e relações públicas do Ministério Público
Federal;
V
- organizar a recepção de visitantes, preparar e expedir convites para cerimônias e festividades promovidas pelo Ministério Público Federal;
VI
- elaborar e divulgar, através da imprensa, notas oficiais e
outras matérias de interesse do Ministério Público Federal;
VII
- elaborar súmula das notícias diárias, de interesse do MPF,
organizando racionalmente a distribuição de cópias;
VIII
- orientar as unidades do Ministério Público Federal na divulgação de matérias Jornalísticas;
IX
- divulgar, periodicamente, as atividades do MPF;
X
- orientar e coordenar os contatos diretos com a imprensa; e
XI
- executar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo
Procurador-Geral da República.
Art. 11 - A Assessoria de Articulação Parlamentar compete:
I
- coordenar e supervisionar o acompanhamento e análise de matéria legislativa de interesse do Ministério Público Federal
em tramitação no Congresso Nacional;
II
- prestar assistência aos parlamentares visando ao Intercâmbio
permanente de informações e subsídios necessários a uma ação
coordenada entre o Ministério Público Federal e o Congresso
Nacional, nas áreas de atuação do Ministério Público Federal;
III
- acompanhar as atividades das Comissões relacionadas ès áreas
de atuação do Ministério Público Federal;
IV
- coordenar e supervisionar o acompanhamento das atividades
das Comissões Parlamentares de Inquérito;
V
- elaborar es respostas aos requerimentos de informações provenientes do Congresso Nacional;
VI
- preparar históricos e resumos de matérias legislativas para
posicionamento do Procurador-Geral da República em seus pronunciamentos e ações;

VII

VIII

IX

- analisar os pronunciamentos ou debates dos parlamentares,
bem como elaborar resumos, para conhecimento do Procurador-Geral da República;
- articular-se com a Assessoria de Comunicação Social para a
divulgação, junto as demais unidades, de matéria legislativa
de interesse do Ministério Público Federal;
- desempenhar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo
Procurador-Geral da República.
SEÇÃO III
Das Secretarias de Coordenação

Art. 12 - A Secretaria de Coordenação da Defesa da Ordem Jurídica compete
promover, acompanhar e avaliar a atuação coordenada do Ministério Público Federal,
relativamente à preservação da constitucionalidade de leis e atos normativos federais e estaduais (argüição de inconstitucionalidade) e à proteção da paz social Cação penal pública).
Art. 13 - A Secretaria de Coordenação da Defesa dos Direitos Individuais
e dos Interesses Difusos compete promover, acompanhar e avaliar a atuação coordenada
do Ministério Público Federal, relativamente à proteção dos direitos humanos; à defesa do consumidor; e à preservação do patrimônio histórico, .artístico, cultural,
ecológico e outros da sociedade brasileira (ação civil pública).
Art. 14 - A Secretaria de Coordenação da Representação Judicial da União
compete promover, acompanhar e avaliar a atuação coordenada do Ministério Público
Federal, relativamente à defesa dos interesses da União nos Juízos e Tribunais.
Art. 15 - A Secretaria de Coordenação do Ministério Público Eleitoral
compete promover, acompanhar e avaliar a atuação coordenada do Ministério Público
Eleitoral, relativamente aos direitos políticos, à organização e funcionamento dos
partidos políticos e à regularidade do processo eleitoral no plano Federal e Municipal.
SEÇÃO IV
Da Secretaria Geral
Art. 16 - A Secretaria-Geral compete desempenhar atividades de planejamento, programação financeira, orçamento, execução orçamentária e financeira, modernização administrativa, informática, administração e desenvolvimento de recursos humanos e administração geral do Ministério Público Federal.
Art. 17 - A Secretaria de Planos e Orçamento compete, como órgão setorial
dos Sistemas de Planejamento e Orçamento da Administração Federal, cumprir as políticas e diretrizes emanadas do órgão central e cooordenar, supervisionar e acompanhar as atividades de planejamento orçamentário e financeiro, bem como exercer as
demais atribuições inerentes à sua área de atuação.
Art. 18 - A Coordenadoria de Planejamento Orçamentário compete:
I
- coordenar e orientar a elaboração e consolidação das propostas orçamentárias das unidades do Ministério Público Federal, bem como as alterações que se fizerem necessárias no
decurso da execução, em articulação com os órgãos próprios
da Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência
da República, e demais drgSos e entidades governamentais envolvidos;
II
- coordenar e orientar a elaboração e consolidação dos planos,
anual e plurianual, das unidades do Ministério Público FedeIII

IV

V

VI

- coordenar, instruir e processar as solicitações de reformu• lação dos planos e programas, bem como dos créditos orçamentários;
- avaliar o desempenho do sistema orçamentário no âmbito do
Ministério Público Federal, mediante contato permanente com
as unidades orçamentárias;
- promover a realização de estudos e pesquisas sobre assuntos
de natureza orçamentária, visando ao aperfeiçoamento das
atividades relacionadas a essas matérias, no âmbito do Ministério Público Federal;
- manter atualizado registro de normas, regulamentos e outros
atos que orientam e disciplinam as atividades próprias do
órgão setorial dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e
Finanças.

Art. 19 - A Coordenadoria de Programação Financeira compete:
- coordenar a programação dos recursos financeiros;
I
- coordenar a elaboração e consolidação dos cronogramas de deII
sembolso;
- coordenar e acompanhar a evolução dos fluxos de recursos das
III
unidades;
- elaborar, periodicamente, relatórios de consolidação da exeIV
cução orçamentária das unidades do Ministério Público Federal;
- promover e instruir a descentralização dos recursos financeiros.
Art. 20
I

II
III

IV

VI

A Coordenadoria de Acompanhamento da Programação compete:
- coordenar e implementar medidas preventivas para manter em
bom funcionamento a execução dos planos, programas e projetos a cargo do Ministério Público Federal;
- coordenar o acompanhamento da execução financeira pelo Ministério Público Federal, através de suas unidades;
- coordenar, em articulação com a Secretaria de Planejamento e
Coordenação da Presidência da República, acompanhamento da
execução físico-financeira dos programas e projetos do Ministério Público Federal;
- coordenar a assistência técnica às unidades do Ministério
Público Federal em todas as fases do acompanhamento físico-financeiro;
-'controlar, registrar e acompanhar a execução físico-financeira de contratos, convênios, acordos e ajustes no âmbito
do Ministério Público Federal;
elaborar relatórios sobre a execução
planos, programas e projetos.

físico-financeira

dos
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Art. 21 - A Secretaria de Organização e Sistemas compete:
I
- coordenar as atividades de modernização administrativa, no
que se refere a revisão e implantação de estruturas e pro. cessos organizacionais, ao tratamento de informações, è seleção de tecnologias a serem utilizadas e à racionalização
das atividades'no âmbito do Ministério Público Federal;
II
- coordenar as atividades referentes ao registro e acompanhamento de informações processuais;
III
- em articulação com a Secretaria de Pessoal, identificar as
necessidades de desenvolvimento de recursos humanos, definir
e acompanhar o programa de treinamento específico para as
atividades do MPF;
IV
- orientar e estabelecer critérios de informações gerenciais,
no plano estratégico e operacional, para unidades do MPF.
Art. 22 - A Coordenadorla de Sistemas e Métodos compete:
I
- coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas à racionalização e ao desenvolvimento da organização e
dos métodos administrativos, bem como dos serviços de microfilmagem;
II
- promover e orientar processos de racionalização de formulários, métodos e procedimentos administrativos;
III
- levantar e analisar, periodicamente, a organização e o funcionamento dos diversos serviços e atividades;
IV
- analisar e emitir parecer sobre as propostas de alterações
de estrutura básica e regimental,-criação, transformação e
extinção de cargos e funções;
V
- elaborar e manter atualizados os manuais de normas
procedimentos;
VI
- opinar sobre a aquisição, ou locação, de equipamentos
cionados à modernização e informatização;
VII
- elaborar e executar os projetos de alteração de 'lay out",
visando o aproveitamento racional do espaço;
controle
VIII
- executar os serviços de microfilmagem, realizando
de qualidade e a duplicação de filmes;
IX
- elaborar e executar o Plano Diretor de Informática (PDI);
X
- elaborar o Plano de Implantação e Manutenção de Sistemas de
Processamento de Dados;
XI
- diagnosticar, desenvolver e manter, diretamente ou através
de terceiros, os sistemas de informações nas Procuradorias
da República nos Estados;
XII
- especificar equipamentos e programas a serem utilizados pelas unidades descentralizadas;
XIII
- pesquisar e avaliar novos equipamentos, programas, bancos de
dados e redes de comunicação e de transmissão de dados de
interesse da Instituição;
XIV
- propor o desenvolvimento de programas de treinamento e
orientação aos usuários dos sistemas;
XV
- orientar a execução das atividades de preparo, digitação e
operação dos equipamentos de processamento de dados;
XVI
- supervisionar periodicamente o uso e condições dos equipamentos descentralizados de processamento de dados.
Art. 23 - A Coordenadorla de Documentação e Biblioteca compete:
I
- coordenar, desenvolver, controlar e orientar as atividades
de documentação," Jurisprudência, arquivo e biblioteca da
Procuradoria Geral da República;
II
- orientar as atividades de tratamento, organização e recupe- •
ração de documentos que devam compor os arquivos do MPF;
III
- diagnosticar as necessidades de informações legislativas e
de jurisprudência no âmbito do Ministério Público Federal;
IV
- registrar e classificar os atos de natureza Jurídica e os
pareceres do Procurador-Geral, e dos demais membros do MPF;
V
- coligir e registrar os Julgamentos e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Federal de Recursos,
mantendo permanente intercâmbio com as unidades próprias daqueles Tribunais;
VI
- promover a editoração e distribuição interna e externa de
publicações, informações e trabalhos técnicos relacionados
com a área de atuação do MPF;
VII
- orientar e promover a implantação e o aperfeiçoamento de
sistemas de catalogação e classificação que permitam pronta
identificação e localização de livros, periódicos, relatórios, pareceres e outros tipos de documentação;
VIII
- preservar o acervo bibliográfico disponível na PGR, bem como
orientar as atividades técnicas no tratamento de acervos das
unidades correspondentes nas Procuradorias nos Estados e no
Distrito Federal.
Art. 24 - A Coordenadoria de Registro e Informações Processuais, compete:
I
- coordenar, orientar e supervisionar as atividades relativas
ao registro, análise, distribuição e acompanhamento dos fei'tos judiciais encaminhados à Procuradoria Geral da República, bem como* a coleta, processamento e divulgação de dados
estatísticos;
II
- requisitar processos de interesse da União~, junto ao Tribunal Federal de Recursos e ao Supremo Tribunal Federal;
III
- atender aos Subprocuradores-Gerais quanto ao levantamento e
preparo do material .necessário ao acompanhamento dos julgamentos ;
IV
- acompanhar os feitos judiciais em tramitação nas Procuradorias nos Estados e Distrito Federal em articulação com as
Coordenadorias Jurídicas;
V
- manter controle dos processos com prazos determinados;
VI
- requisitar notas taquigráficas e outros documentos de interesse dos Procuradores;
VII
- supervisionar e executar os serviços de análise e classificação dos feitos encaminhados à Procuradoria Geral da República, bem como a pesquisa dos processos de interesse da
Instituição, a serem requisitados;
VIII
- examinar e classificar os processos por assunto;
IX
- distribuir os processos classificados, com documentos adicionais pertinentes;
X
- buscar aprimoramento da classificação dos processos com vistas a facilitar a análise dos mesmos pelos Procuradores;
XI
- executar as atividades referentes à prestação de informações
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processuais às partes interessadas, bem como as atividades
de operaç.ões dos equipamentos de processamentos de dados- e
de microfilmagem afetos à área.
Art. 25 - A Secretaria ds Pessoal compete, como órgão setorial do Sintoma de Pessoal Civil da Administração Federol - SIPEC, gerir, executar e pesquisar os
assuntos relacionados com a Administração de Pessoal, observando a orientação do Órgão Central do SIPEC, ao qual se vincula tecnicamente.
Art. 26 - A Coordenadoria de Cadastro, Lotação e Classificação compete
coordenar, orientar e executar as atividades relacionadas com o cadastro, lotação e
classificação dos servidores do Ministério Público Federal.
Art. 27
I
II

III
IV

V
VI

- A Seção de Cadastro de Pessoal compete:
- organizar e manter atualizado o cadastro qualitativo e quantitativo dos servidores do Ministério Público Federal;
- manter registro de ocupantes de cargos de provimento em comissão, dos grupos de Direção e Assessoramento Superior e
Direção e Assistência Intermediárias, bem como de ocupantes
de funções de representação de gabinete e de assessoramento
superior;
- emitir declarações e prestar informações sobre dados funcionais dos servidores do Ministério Público Federal;
- expedir cópia de pastas de assentamentos de servidores
transferidos, movimentados, redistribuídos e nomeados ou admitidos para outros cargos ou empregos públicos;
- identificar, atribuir número de matrícula e expedir carteira
de identidade .funcional para os servidores;
- proceder anotações, a cargo do empregador, nas Carteiras de
Trabalho e Previdência Social, dos servidores lotados na
Procuradoria Geral da República.

Art. 28 - A Seção de Lotação e Classificação compete:
I
- manter registro atualizado da lotação numérica das unidades
do Ministério Público Federal;
II
- registrar e controlar a freqüência dos servidores do Ministério Público Federal, ou por este requisitados, lotados na
PGR;
III
- instruir os processos de aposentadoria de servidores do Ministério Público Federal, elaborando os respectivos atos;
IV
- lavrar apostilas decorrentes de alterações de quadros,
transposições e transformações de cargos, funções e empregos;
V
- aplicar e fiscalizar a aplicação da legislação relativa a
provimento e vacância;
VI
- instruir os processos de concessão de gratificação qüinqüenal, licença especial, salário família e outras instituídas
VII

- averbar e expedir certidões de tempo de serviço;

VIII

- instruir processos de revisão de enquadramento dos servidores do Ministério Público Federal;
- promover, quando solicitado, estudos .sobre a inclusão ou exclusão de categoria do Plano de Classificação de Cargos;
- elaborar as propostas de classificação de cargos, funções e
empregos das unidades integrantes do Ministério Público Federal;
- proceder a estudos objetivando a permanente atualização das
especificações de classes das categorias funcionais e propor
as modificações necessárias;

IX
X

XI

XII

XIII
XIV

XV

- elaborar, quando solicitado, projetos de especificações de
classes de novas Categorias Funcionais específicas do Ministério Público Federal;
- orientar os unidades descentralizadas quanto à concessão de
vantagens decorrentes de tempo de serviço e similares;
- opinar nos casos de aproveitamento, disponibilidade, redistribuiçõo, remoção, reversão, posse ou admissão em outro
cargo ou emprego público, exoneração a pedido ou dispensa,
designação para DAS e DAI, posse e exercício, permuta,
transferência, requisição, no âmbito do Ministério Público
Federal, bem como a elaboração dos-atos respectivos, quando
for o caso;
' • '^- manter controle de vagos e'vagas do Quadro de Pessoal e Tabela Permanente do Ministério Público Federal.

Art. 29 - A Coordenadoria de Recrutamento, Seleção e Aperfeiçoamento compete coordenar, orientar e controlar a execução de atividades de recrutamento, seleção e treinamento dos servidores do Ministério Público Federal.
I
- pesquisar, estudar e identificar as necessidades de pessoal
do Ministério Público Federal;
- preparar os processos de pedido de abertura de concursos
II
públicos a serem submetidos è Secretaria de Administração
Pública da Presidência da República;
- supervisionar, coordenar e controlar as atividades de recruIII
tamento e seleção do Ministério Público Federal;
- preparar os expedientes para nomeação de pessoal habilitado
em concurso;
ascensão
- elaborar provas para os processos de progressão
funcional;
- emitir certificados de habilitação em provas e concursos;
VI
- organizar e manter fichários referentes a concursos, provas
VII
e candidatos;
- coordenar, orientar, supervisionar e controlar as atividades
VIII
e a execução dos programas de Capacitação e treinamento,
avaliando seus resultados;
- organizar e manter registro, para acompanhamento e controle,
dos programas de capacitação e treinamento e dos respectivos
participantes;
- controlar e opinar nos processos de indicação dos servidores
do MPF para treinamento e aperfeiçoamento em cursos de
pós-graduação no País e no exterior;
- providenciar a convocação de Professores, Coordenadores e
XI
Intrutores para a realização dos programas de capacitação e
treinamento.
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Art. 30 - A Coordenadoria de Pagamento compete dirigir, orientar e supervisionar a execuçSo das tarefas de preparação do pagamento do pessoal, bem como us
de controle e acompanhamento dos encargos financeiros referentes ao pessoal lotado
nas diversas unidades do Ministério Público Federal.
Art. 31 - A SeçSo de Pagamento compete:
I
- organizar e manter atualizada a ficha financeira individual
dos servidores ativos e inativos do Ministério Público FedeII

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

- controlar o recebimento dos boletins de freqüência, processar folhas de pagamento, elaborar relações dos descontos
obrigatórios e facultativos, bem como expedir contra-cheques
com o extrato dos lançamentos feitos em folha;
- proceder a averbaçBo e è classificação dos descontos, conferir os valores averbados, classificados, apurados e descontados, expedir guias de crédito correspondentes aos descontos autorizados;
- expedir guias financeiras dos servidores transferidos, removidos ou movimentados com mudança de sede;
- expedir declarações à vista dos elementos constantes da ficha financeira individual;
- constituir processos relativos a pagamento de pessoal, por
exercícios anteriores, visando reconhecimento, da dívida;
- preparar relações de "Fundo de Garantia de Tempo de Serviço", com as respectivas guias;
- preparar guias de recolhimento da Previdência Social, e de
solicitação de benefícios;
- preparar expedientes para consignação em folha;
- preparar cálculos para rescisões de contratos de trabalho e
indenizações trabalhistas;
- atender às diligências do Tribunal de Contas da UniSo e da
Justiça, na parte referente às competências da Seç8o.

Art. 32 - A SeçBo de Acompanhamento, compete:
I
- planejar e acompanhar a doteçSo das despesas de pessoal, por
unidade orçamentária;
II
- emitir Ordem Bancária relativa a despesa com pagamento de
pessoal, procedendo ao respectivo controle;
III
- elaborar o Relatório Mensal dos Encargos e Despesas Previdenciárias com Inativos e Pensionistas, para encaminhamento
à área competente.
Art. 33 - Ao Serviço de Assistência Médico-Social compete prestar assistência médica, odontológica, de enfermagem, psicológica e social aos servidores do
Ministério Público Federal no Distrito Federal, ativos e inativos, e respectivos dependentes, no sentido preventivo, assistencial e curativo, através de atendimento
interno, ou externo sob a forma de convênios, bem como coordenar, supervisionar e
orientar a prestação dessa assistência aos servidores lotados nas Procuradorias da
República nos Estados; competindo-lhe, especificamente:
I
II

III

IV
V

VI

VII

VIII

IX
X

XI

XII

XIII
XIV
XV
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- organizar o cadastro de saúde dos servidores;
- coordenar e controlar o atendimento dos servidores pelas entidades, ou pessoas físicas, com os quais o Ministério
Público Federal mantenha convênio de assistência médica,
odontológica, laboratorial e radiológica.
- verificar, sistematicamente, as condições físicas dos servidores do Ministério Público Federal, lotados no Distrito Federal, e prescrever-lhes tratamento;
- aplicar os princípios de higiene do trabalho;
- realizar exames de sanidade e capacidade física dos servidores do Ministério Público Federal lotados no Distrito Federal, para efeito de relevaçSo de-faltas ao serviço, por
doença, licença para tratamento de saúde, posse, revisão de
proventos, pensão especial, aposentadoria e outros exames
referentes às atividades médico-perlciais;
- prestar socorros médicos e odontológicos de urgência aos
servidores do Ministério Público Federal lotados no Distrito
Federal;
- prestar assistência odontológica aos servidores do Ministério Público Federal lotados no Distrito Federal e a seus dependentes, incluindo procedimentos preventivos, de dentisteria, endodontia, periodontia e outros tratamentos específicos de sua área;
- proceder a exames médicos e psicológicos para fins de ingresso nas unidades do Ministério Público Federal sediadas
no Distrito Federal;
- realizar perícia odontológica;
- promover o levantamento da condição social dos servidores do
Ministério Público Federal lotados no Distrito Federal e sua
condição familiar, no sentido de orientar o atendimento integral de saúde, segundo critérios e orientações estabelecidos;
- realizar o acompanhamento psicológico dos servidores e seus
dependentes, a critério dos profissionais médicos do Serviço;
- contribuir para a remoção de causas de natureza psico-social
que interfiram no rendimento do trabalho do servidor, adotando as medidas gerais, ou individuais, cabíveis;
- executar os procedimentos específicos de enfermagem, rotineiros ou de emergência;
- zelar pela conservação e correta utilização do instrumental
e equipamento médico-odontológico;
- controlar o estoque de medicamentos com os respectivos prazos de validade.

Art. 34 - Compete à Secretaria de Administração, órgão setorial do Sistema de Serviços Gerais - SISG, planejar, desenvolver, supervisionar, coordenar,
orientar e executar as atividades relacionadas com a administração de serviços gerais, administração patrimonial, execução orçamentária e financeira dos recursos a
ela descentralizados, bem como orientar tecnicamente as Coordenadorias de Administração na execução dessas atividades.
Art. 35 - A Coordenadoria de Comunicações Administrativas compete coordenar, orientar e controlar a execução das atividades relativas a expedição, recebi-

mento, registro, distribuição, mcviaentaçao e arquivo de processos e documentos, telecomunicações, rtultigrafia s divu! j;3c ÚC atos administrativos, bem como aquelas
relativas ao apoio administrativo aos Procuradores da República.
Art. 36 - A Seç3o de Protocolo Geral compete:
I
- receber, conferir, examinar, registrar, distribuir internamente ou expedir os processos e correspondência oficial ostensiva;
II
- atender pedidos de informaçOes sobre o andamento de processos e documentos administrativos;
- orientar e controlar o recebimento e expediçSo de malotes;
III
IV
- receber, guardar e zelar pela segurança dos processos e documentos administrativos encaminhados para arquivamento;
V
- propor a eliminação ou a desativação de documentos;
VI
- fornecer certidões soOre processos ou documentos arquivados,
bem como cópias regularmente requisitadas;
VII
•. controlar o arquivamento e desarquivamento de processos e
documentos.
Art. 37 - A Seção de Expediente compete:
I
- operar equipamento de Telex;
- receber e transmitir mensagens através de equipamentos próII
prios disponíveis, zelando pelo seu sigilo;
III
- executar serviços datilográficos de interesse dos Procuradores da República;
IV
- efetuar revisão de serviços datilográficos.
Art. 38 - A Seção de Publicações compete:
- processar a indexação dos documentos ou atos administrativos
e documentos oficiais passíveis de publicação no Diário Oficial e no Diário da Justiça;
'- encaminhar à imprensa oficial e/ou privada, documentos e
II
atos administrativos do Ministério Público Federal, para a
devida publicação;
- manter arquivo de matéria encaminhada para publicação;
III
IV
- organizar e promover a distribuição do Boletim de Serviço do
Ministério Público Federal.
Art. 39 - Compete à Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira
dirigir, coordenar, orientar e controlar a execução das atividades relacionadas à
movimentação e utilização de recursos descentralizados à PGR.
Art. 40 - A Seção de Execução Orçamentária compete:
I
- emitir e exercer o controle de empenhos e provisOes autorizadas pelo Ordenador de Despesas, bem como processar as respectivas anulações;
II
- fornecer à Seção de Execução Financeira a posição atualizada
dos saldos orçamentários;
III
- proceder à apuração dérs despesas para inscrição em "Restos a
Pagar";
IV
- instruir processos relativos às Despesas de Exercícios Anteriores;
V
- fornecer à unidade competente as informaçOes necessárias h
elaboração da Proposta Orçamentária e de Créditos Adicionais
necessários.
Art. 41 - A Seção de Execução Financeira compete:
I
- emitir documentos pertinentes ao pagamento de despesas orçamentárias realizadas, e restos a pagar inscritos;
II
- receber e devolver cauçOes dadas como garantia de contratos
dê prestação de serviços ou execução de obras;
III
- efetuar e controlar o pagamento de todas as despesas no âmbito da Procuradoria Geral da República e manter o registro
dos respectivos processos e documentos contábeis que devam
ser encaminhados ao órgão competente, de acordo com os prazos e legislação em vigor;
IV
- realizar a conciliação bancária mensal;
V
- registrar e controlar suprimentos de fundos.
Art. 42 - A Coordenadoria de Material e Patrimônio compete coordenar,
orientar e executar as atividades relacionadas à aquisição, controle, guarda, distribuição e alienação de material, bem como a contratação de obras e serviços no âmbito da Procuradoria Geral da República.
Art. 43 - A Seção de Aquisição compete:
I
- organizar e manter atualizado o cadastro de firmas fornecedoras de material, prestadoras de serviços e executoras de
obras, bem como expedir os respectivos certificados de habilitação;
II
- obter previsão de material de uso comum e elaborar calendário de compras;
III
- propor as aquisiçOes e contratação de obras e serviços na
forma da legislação vigente;
IV

V
VI
VII

- registrar a atuação dos fornecedores de material e dos prestadores de serviços, e propor aplicação de cultas c outras
penalidades aos inadimplentes;
- organizar, e manter atualizados, catálogos de especificações
técnicas de material, serviços e obras;
- elaborar e divulgar catálogo de material e estabelecer os
padrCes de especificação, nomenclatura e código;
- examinar e conferir notas fiscais, faturas ou contas atestadas pela Seção de Almoxerifado e liberá-las paro pagamento.

Art. 44 - A Seção de Almoxerifado conpete:
I
- examinar, conferir, receber e aceitar o material adquirido,
de acordo com as Notas de Empenho, ou documento equivalente,
devendo, quando for o caso, solicitar exame dos setores técnicos requisitantes ou especializados;
II
- atender as requisições de material das unidades credenciadas, bem como exercer o controle físico do material em estoque, mantendo atualizados os registros de entrada e saída;
III
- emitir pedidos de compras para reposição de estoque, bem como para atender as requisições de material inexistente e sem
similar no almoxerifado;
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III
IV
V
VI
VII

organizar o almoxarifado de forma a garantir o armazenamento
adequado e a segurança dos materiais em estoque;
responder pela guarda e conservação de materiais sob sua
responsabilidade.

III
IV

A SeçSo de Cadastro de Bens compete
- receber, registrar e cadastrar os bens móveis e imóveis de
responsabilidade da Procuradoria Geral da República;
- elaborar os mapas de variação patrimonial decorrentes de incorporação e baixa de bens movei s e imóveis;
- controlar a carga e a movimentaç9o dos bens móveis;
- receber, recuperar e redistribuir os bens móveis danificados
ou devolvidos e propor a alien ação daqueles considerados
prescindlveis ou de recuperação antieconômica;
- propor a alienação dos materiais inservíveis ou obsoletos;
- elaborar o inventário patrimonia 1 dos bens móveis e imóveis
sob responsabilidade da Procu radoria Geral da República e
consolidar o inventário patrimon ial do MPF;
- organizar arquivo de Cópias de Títulos de Domínio de Bens
Imóveis, e respectivas plantas, administrados pelo Ministério Público Federal.

V
VI
VII
VIII

IX
X

VIII
IX
X
XI
XII

- vigilância interna e externa'do Edlfício-Sede da PGR e residências Oficiais;
- hasteamento da Bandeira Nacional;
- controle de entrada e saída de pessoas, veículos e materiais;
- controle e nanutençBo da Central de PABX propondo, quando
necessário, a sua exponsDo, substituição, aquisiçBo ou remanejamento de linhas e aparelhos telefônicos;
- registro, nos órgãos competentes, dos equipamentos de comunicações utilizados pelo Ministério Público Federal, bem como proceder ao controle dos serviços prestados;
- operação e manutenção dos equipamentos de rádio, telefone,
música ambiente e outros equipamentos de transmissão de imagem e som.

II
III
IV

Art. 47 - A finalidade, competência e atribuições da Secretaria de Controle Interno do Ministério Público Federal serBo estabelecidas em Regimento Interno
próprio, observadas as diretrizes fixadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.
VI
SEÇÃO VI
Das Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal

VII
VIII

Art. 56 - A DivisBo de Registro e Acompanhamento de Feitos Cíveis, compeI
II
III
IV
V
VI

Art. 51 - A Coordenadoria Jurídica compete supervisionar as atividades de
apoio judiciário relativas à cobrança judicial da Dívida Ativa da União, e o acompanhamento interno e externo dos processos judiciais de qualquer natureza, de competência do Ministério Público Federal, bem como proporcionar apoio técnico-jurídico e
admínistrativo-judiciário aos Procuradores lotados no Estado.
Art. 52 - A DivisBo de ExecuçBo Judicial da Divida Ativa da UniBo compete
coordenar e controlar as atividades de apoio administrativo-judiciário da Procuradoria da República, relativas à cobrança da Dívida Ativa da UniBo.

Art. 57 - A Divisão de Registro e Acompanhamento

II
III
IV
V
VI

Art. 53 - A Seção de Registro e Acompanhamento de ExecuçOes Fiscais compete:
-I
II

- registrar e providenciar o ajuizamento das Certidões de Dividas, encaminhadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
- providenciar o encaminhamento, para inscrição, das dívidas
constantes de expedientes enviados à Procuradoria da República, ouvido o Procurador;

- receber e registrar os autos enviados pela Secretaria das
Varas, ou Cartórios, e distribuí-los aos Procuradores;
- organizar e controlar ar entradas e saídas de autos registrando as medidas adotadas;
,v
- encaminhar à Justiça Federal os autos e petições recebidos
dos Procuradores;
- manter contato com as Secretarias ou Cartórios das Varas sobre o.andamento das ações;
- realizar triagem dos autos por fase processual e providência
judicial a ser executada;
- acompanhar, no Diário da Justiça, a publicação de intimações
e citações de interesse da UniBo.
de Feitos

Criminais,

compete:
I

Art. 50 - A Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana compete
receber denúncias e comunicações referentes à proteção dos direitos humanos, à defesa do consumidor e à preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural, ecológico e outros da sociedade brasileira, promovendo as ações competentes.

- controlar a entrega e saída de autos, registrando as nedidas
adotadas;
- prestar informações aos Procuradores sobre a situação dos
processos de concordata, falência ou inventário;
- providenciar junto aos órgãos competentes informações necessárias à manifestação da União, mantendo controle dos prazos
de resposta;
- encaminhar ao Juízo Estadual* as manifestações da UniBo,
acompanhando a tramitação até o deslocamento da ação para a
Justiça Federal;
- providenciar os documentos que devam ser Juntados às manifestações dos Procuradores nos autos;
- acompanhar as fases do andamento dos processos, observados
os prazos legais;
- devolver- os autos recebidos dos Procuradores à Justiça Federal.

te:

SUBSEÇÃO I
Procuradoria da República nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo
Art. 49 - Ao Gabinete do Procurador-Chefe compete:*
I
- prestar assistência ao Procurador-Chefe, em sua representação política e social;
II
- incumbir-se do preparo dos expedientes do Procurador-Chefe;
III
- organizar a pauta de audiência e manter atualizado o arquivo
contendo expedientes do Procurador-Chefe;
IV
- promover estudos e pesquisas de interesse do Procurador-Chefe, bem como exercer encargos específicos que lhe sejam determinados,

- receber e registrar os processos de execuções fiscais, realizar triagem, por fase processual e providência Judicial o
ser tomada, promovendo sua distribuição;
- organizar e manter atualizado o fichário referente as Certidões de Dívida Ativa, e autos de execução /iscai;
- devolver à Justiça Federal os autos recebidos do Procurador
registrando as medidas adotadas;
- manter o controle das execuções que se encontra» paralisadas, ou aguardando diligência, de forma a impedir a ocorrência de prescrição;
- controlar o andamento dos processos envolvendo os grandes
devedores à Fazenda Nacional;
- acompanhar o pagamento dos parcelamentos concedidos administrativamente, encaminhando ao Procurador a relação dos devedores em atraso, para as providências Judiciais necessárias
ao prosseguimento da execução fiscal;
- acompanhar a arrematação dos bens dados em garantia do pagamento da dívida, informando ao Procurador o montante alcançado;
- manter o registro e controle da arrecadação.

Art. 55 - A Seção de Acompanhamento de Concordatas, Falências e SucessBes, compete:
[
- acompanhar, através dos Diários da Justiça, as decretações
de falências e concordatas, notificando a Seção de Registro
e Acompanhamento de Execuções Fiscais e efetuando o respectivo registro;

SEÇÍO V
Da Secretaria de Controle Interno

Art. 48 - As Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal
compete, em articulação com os órgãos integrantes da estrutura básica do Ministério
Público Federal, desempenhar as atribuições a elas cometidas perante os Juízos e
Tribunais Estaduais.
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Art. 54 - A Seção de Acompanhamento de Embargos, compete:
I
- receber e distribuir os autos aos Procuradores mediante registros próprios;
II
- controlar as entradas e saídas de autos;
III
- providenciar as informações que, a critério dos Procuradores
sejam necessárias ò defesa da União, controlando os prazos
de resposta;
<~ . IV
- providenciar os documentos que devam acompanhar as manifes•'
tações dos Procuradores nos autos;
V
- providenciar junto às Secretarias das Varas, os autos solicitados pelos Procuradores para manifestação, observando os
prazos legais;
VI
- encaminhar à Justiça Federal os autos recebidos dos Procuradores;
VII
- organizar e manter atualizados os dossiês de processos;
VIII
- acompanhar as fases de andamento dos processos, observando o
cumprimento dos prazos legais;
IX"
- manter contato com assistentes técnicos designados pela
União, para assinatura de termos de compromisso, entrega dos
laudos nos prazos legais e para prestar esclarecimentos aos
Procuradores, quando necessário.

Art. 46 - A Coordenadoria de Serviços Auxiliares compete coorden
pervisionar, orientar e controlar, no âmbito da PGR, a execução das ati,vida des de:
I
- abastecimento, conservação, manutenção e utilização dos veículos oficiais;
"" "}"
II
- apurar e controlar custos e serviços de transporte e veículos contratados;
III
- reprografia, impressão e encadernação de documentos;
„f
IV
- fiscalização dos serviços de conservação prestados por terceitos, relativos à limpeza, consertos e manutenção de máquinas, aparelhos, equipamentos e instalações, jardinagem, e
l
outros;
V
- serviços de copa;
VI
- orientação e encaminhamento do público, às unidades da procuradoria Geral da República;
VII

SEÇÃO I
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- receber, registrar e classificar os autos de inquéritos e
processos-crime enviados pela Secretaria das Varas ou Cartórios das Comarcas Estaduais, e distribuí-los aos Procuradores;
- organizar e controlar entrada e saída de autos de inquéritos, processos e requisições de inquérito, registrando as
medidas adotadas;
- encaminhar, à Justiça Federal, os autos, denúncias e manifestações recebidas dos Procuradores, realizando os respec» tivos registros;
- encaminhar, aos Órgãos da Polícia Judiciária Federal ou Estadual, as requisições de abertura de inquérito feitas pelos
Procuradores;
- manter contato com as Secretarias ou Cartórios das Varas sobre o andamento e ajuizamento das ações;
- manter arquivo de comunicações de prisão em flagrante, informando ao Procurador diariamente, os inquéritos com réu
preso que, não concluídos no prazo legal, que não tenhaaauto;
ridade solicitado prorrogação".

Art. 58 - A Divisão de Assistência Técnico-Jurídica, compete:
I
"- executar tarefas de suporte técnico-jurídico;

SEÇÃO I
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II

- assegurar assistência às atividades dos Procuradores, na defesa do patrimônio público federal, perante a Justiça do Estado.

Art. 59 - A ScçCo de Cálculos e Análise de Perícias compete:
I
- verificar os contes o cálculos ca precatórios ou ora qualquer
tipo de procedimento Judicial ou administrativo informando
no Procurador, de imedicto, cs incorreções ovcntuolnonte
existentes nos cálculos;
II
- controlar a necessidade de otualizaçGo dos cálculos relativos aos débitos da Olvida Ativo do UniQo;
III
- efetuar avaliações dos bens nomeados ò penhora, ou penhorados, através de laudo circunstanciado, informando, de imediato, as eventuais divergências com as avaliações constantes dos autos;
IV
- acompanhar perícias, sugerindo meios e formes de adequada
execução.
Art. 60 - A Seção de Controle de Ações Junto è Justiça Estadual compete:
I
- registrar as cientificoçOes de ações propostos Junto o Justiça Estadual;
II
- providenciar, Junto aos órgãos competentes, as informações
necessárias à manifestação sobre o interesse da União, controlando os prazos para resposta;
III
- encaminhar as manifestações de interesse da União è Justiça
Estadual, controlando seu andamento até o deslocamento da
ação para a Justiça Federal.
Art. 61 - A Divisão de Informações Econômlco-Fiscais, compete:
I
- realizar diligências para localizar devedores da Fazenda Nacional;
II
- verificar a existência de bens penhoráveis;
III
- efetuar diligências para localização de pessoas ou bens, necessários para o andamento de processos;
IV
- manter arquivo relativo às diligências.
Art. 62 - A Coordenadoria de Documentação e Informação Jurídica compete,
observadas as diretrizes e orientações técnicas da Secretaria de Organização e Sistemas do Ministério Público Federal:
I
- coordenar e executar as ações de suporte às atividades da
Procuradoria, através da pesquisa, classificação, registro e
divulgação de textos Jurídicos;
.II
- coordenar e executar as atividades de suporte nas áreas de
organização e sistemas da Procuradoria.
Art. 63

II
III

VI

Art. 64

II

III

IV

TERÇA-FEIRA, 10 NOV 1987

D1ÁHIO OFICIAL

A Divisão de Documentação e Informação compete:
- analisar, racionalizar, implantar e avaliar estruturas, métodos, procedimentos e rotinas;
- racionalizar formulários e impressos;
- desenvolver e implantar sistemas de informações e de controle, de conformidade com o Plano Diretor de Informática;
- coordenar as atividades de treinamento em processamento de
dados e em atividades correlatas;
- manter registros e arquivos sistematizados dos trabalhos jurídicos e/ou pareceres produzidos pelos Procuradores lotados
no Estado;
- promover a divulgação, interna e externa, das publicações
editadas pela Procuradoria Geral da República, bem como de
documentos Jurídicos e trabalhos técnicos relacionados com a
área de atuação do MPF.
A Bibliotoco compete:
- realizor pesquisas bibliográflcos poro dar suporte às otividodes dos Procuradores;
- promover a implantação de sistemo de cotologoçOo e classificcçGo que permita pronto ldent ificoção e localização de livros, periódicos, relatórios , pareceres e outros tipos de
documentos de interesse;
- manter permanente entrosamento com as Bibliotecas das Procurodorios nos Estodos e com ent idades similares, com vistas
ao intercâmbio de publicações e ao aprimoramento dos serviços;
- instruir, controlar, encaminhor processos de compra, intercambio, doação de livros, p eriódicos, relatórios e outros
tipos de documentos.

Art. 65 - A Coordenadoria de Administração compete coordenar, orientar e
controlar, as atividades relacionadas a pessoal, serviços gerais e patrimônio, planejamento, orçamento e finanças, observadas as diretrizes e orientações técnicas
emanadas das Secretarias do Ministério Público Federal, nas respectivas áreas de
competência.
Art. 66 - A Divisão de Pessoal compete coordenar e executar as atividades
relacionadas a Administração de Pessoal e Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Art. 67 - A Divisão de Serviços Gerais compete coordenar, acompanhar,
fiscalizar e avaliar a execuçõo das atividades referentes à administração de material, obras e serviços, comunicações, transportes e atividades auxiliares.
Art. 68 - A Seção de Material e Patrimônio compete:
I
- promover as aquisições e contratações de obras e serviços;
II
- receber, conferir e atestar o recebimento dos materiais adquiridos;
III
- registrar e cadastrar os bens móveis e imóveis de responsabilidade da Procuradoria;
IV
- fornecer os materiais regularmente requisitados;
V
- controlar a carga e a movimentação de bens móveis;
VI
- elaborar o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis
sob responsabilidade da Procuradoria.
Art. 69 - A Seção de Comunicações Administrativas, compete:
I
- receber, conferir, distribuir internamente e "expedir os processos e correspondência oficial, mantendo registros adequados;
II
- receber, guardar e zelar pela segurança dos processos e documentos encaminhados para arquivamento;

III

receber e transmitir mensagens, zelando pelo sigilo.

Art. 70 - A Seção de Atividades Auxiliares compete:
I
- promover, controlar e executar as atividades relativas a
portaria, vigilância, zeladoria, conservação e manutenção do
material e-.dos edifícios ocupados pela Procuradoria;
II
- inspecionar, periodicamente, equipamentos e dispositivos de
segurança e promover as medidas necessárias à sua instalação, manutenção e reparos;
III
- organizar e controlar os serviços de transporte.
Art. 71 - A SoçOo de ExocuçQo Orçcacntário e Financeira compete planojar
e executar os atividades relacionados b covlocntoçOo c o utillzoçDo dos recursos orçamentários e financeiros.

SUBSEÇÃO II
Dos Procuradorias do Rgpúbllca nos Estados do Bahia. Ceará.
Goiás. Minas Gerais. Paraná. Pernambuco. Santo Catarina.
Rio Grande do Sul o no Distrito Federal

Art. 72 - As Procuradorias do Repúblico nos Estados da Bahia, Ceará,
Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal compete, através de suas unidades subordinadas, executor os otividades
específicas, à seaelhança das unidades correspondentes integrantes das Procuradorias
da República nos Estodos do Rio de Janeiro e São Paulo, ressalvadas as disposições
estabelecidas nos artigos seguintes.
Art. 73 - A Divisão de Registro e Acompanhamento de Feitos Cíveis e Criminais compete executar os atividades fixadas nos artigos 56 e 57 deste Regimento.
Art. 7-4 - A Divisão de Assistência Técnico-Jurídica compete
atividades fixadas nos artigos 58, 59 e 60 deste Regimento.

executar

as

Art. 75 - A Divisão de Execução Judicial da Dívida Ativa da União compete
executar as atividades fixadas no artigo 52 deste Regimento.
Art. 76 - A Seção de Registro e Acompanhamento de Execuções Fiscais, compete executar as atividades fixadas no artigo 53 deste Regimento.
Art. 77 - A Seção de Concordatas, Falências e Sucessões, compete executar
as atividades fixadas no artigo 55 deste Regimento.
Art. 78 - A Seção de Pessoal compete executar as
artigo 66 deste Regimento.

atividades

fixadas

no

Art. 79 - A Seção de Material e Patrimônio compete executar as atividades
fixadas no artigo 67, no que couber, e 68 deste Regimento.
Art. 80 - A Seção de Comunicações Administrativas compete
atividades fixadas no artigo 67, no que couber, e 69, deste regimento.

executar

as

Art. 81 - A Seção de Atividades Auxiliares compete executar as atividades
fixadas no artigo 67, no que couber, e 70 deste Regimento.
Art. 82 - A Seção de Execução Orçamentária e Financeira compete a
ção das atividades definidas no artigo 71 deste Regimento.

execu-

SUBSEÇÃO III
Das Procuradorias da República nos Estados do Acre, Alagoas, Amazonas,
Espírito Santo. Maranhão. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Pará.
Paraíba, Rio Grande do Norte. Rondônia e Sergipe
Art. 83 - As Procurodorlos da Repúblico nos Estodos do Acre, Alogoac,
Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Moto Grosso, Mato Grosso do Sul, Porá, Paraíba,
Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe compete, através do ouas unidades subordinados, executor as otivldodes específicos, h scmolhonço dos unidades correspondentes, integrantes das Procuradorias do Repúblico nos Estodos do Rio de Janeiro e
São Paulo, ressalvadas os disposições estabelecidas nos artigos seguintes.
Art. 84 - A Coordenadoria de Documentação e Informação Jurídico
executor as otividades fixadas nos artigos 62, 63 e 64 deste Regimento.

compete

Art. 85 - A Seção de Execução Judical da Dívida Ativo do UniQo
executor os atividades fixadas nos artigos 52, 53 e 54 deste Regimento.

compete

Art. 86 - A Seção de Concordatas, Falências e Sucessões compete
as atividades fixadas no artigo 55 deste Regimento.

executar

Art. 87 - A Seção de Informações Econômico-Fiscais
atividades fixadas no artigo 61 deste Regimento.

compete

executar

Art. 88 - A Seção de Registro e Acompanhamento Processual compete
tar as atividades fixadas nos artigos 56 e 57 deste Regimento.
Art. 89 - A Seção de Assistência Técnico-Jurídica
atividades fixadas nos artigos 58, 59 e 60 deste Regimento.
Art. 90 - A Seção de Pessoal compete executar as
artigo 66 deste Regimento.

compete

as

execu-

executar

as

fixatias

no

atividades

Art. 91 - A Seção de Material e Patrimônio compete executar as atividades
fixadas no artigo 67, no que couber, e 68 deste Regimento.
Art. 92 - A Seção de Apoio Administrativo compete executar as
fixadas no artigo 67, no que couber, e 69 e 70 deste Regimento.
Art. 93 - A Seção de Execução Orçamentária e Financeira compete
as atividades fixadas no artigo 71 deste Regimentp.

atividades

executar
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SEÇÃO I

CAPÍTULO IV
Atribuições dos Dirigentes
Art. 9A - Ao Chefe do Gabinete do Procurador-Geral da República incumbe:
I
- preparar a pauta de despachos do Procurador-Geral com o Prei sidente da República;
II
— assistir direta e imediatamente o Procurador-Geral da República em suas atividades;
III
- coordenar a agenda de audiências, despachos e a agenda pessoal do Procurador-Geral da República;
IV
- supervisionar e controlar as atividades da Secretaria do
Procurador-Geral da República;
V
' - gerir os recursos alocados às atividades de apoio do Gabinete, de comunicação social, de articulação parlamentar e de
assessoria especial;
" **
VI
- elaborar os programas de viagem e de visitas do Procurador-Geral e promover os meios para sua execução;
VII
- exercer outras atribuições determinadas pelo Procurador-Geral da República.
Art. 95 - Aos Assessores-Chefes Incumbe prestar assessoramento oo Procurador-Geral da República nas respectivas áreas de competência fixadas neste Regimento.
.
,
c
.
Art. 96 - A cada^Secretário de Coordenação incumbe^ na"área especifica de
sua Secretaria, colaborar com ovProcurador-Geral da RepúblicaTna supervisSo^no controle c na orientação'das atividades dõ Ministério P,úbli£pjF.'èdéral, especialmente:
- na preparação e na expedição'de instruções e na solução' das
I
consultas dos Membros da Instituição;
,- no,intercâmbio de informações úteis ao trabalho;
II
III
-.na elaboração de projetos e programas de atuação .do ise,tor e
na propositura de alocação de recursos necessários à sua
realização;
,
• «.,
-,na preparação de relatórios e outras formas de divulgação
IV
dos trabalhos;
- na coleta de informações.ao, Procurador-Geral da República
. sobre as atividades do MPF, no.setor respectivo, inclusive
apresentando-lhe relatórios mensais;
- nos contactos comIautoridades públicas e instituições privaVI
de coordenac (das, no interesse dos trabalhos.de sua esfera
ção;
"'
'
- na instituição e funcionamento dos*mecanismos de controle da
VII
atuação do setor, visando ao^seu aperfeiçoamento e, quando
for o caso, a uniformidade' da sua orientação.
Art. 97 - Ao Secretário-Geral incumbe:
I
- assessorar o Procurador-Geral da República na supervisão administrativa das unidades do Ministério Público Federal;
II
- aprovar a proposta orçamentária e a programação financeira
do Ministério Público Federal;
III
- coordenar a ação das unidades que compõem a Secretaria-Ge,,,,^ ral, promovendo seu inter-relacionamento com as demais unidades do Ministério Público Federal' e de outros órgãos;"
-JV
-fapresentar ao Pjrocurador-Geral da .República a programação
orçamentária, bem com,o a preVisão ,anual de despesas do Ministério Público Federal;
V
„ - aprovar o,detalhamento dos projetos a cargo da Secreta-'
ria-Geral;
, jr [ if fi ,^"r' r
'
VI
- manter contato com dirigentes de unidades do Ministério
Público Federal, para efeito de orientação e supervisão administrativa;
VII
- aprovar contratos, ajustes e celebrar convênios na sua área
de atuação;
VIII
- aprovar planos e-pro^ètoV^de "trab,allro, definir alternativas,
estratégias e metodologias gerais e específicas para viabilização da programação estabelecida; "
IX
- zelar pela observância das normas emanadas do Sistema de
J
3
"
"" -Planejamento, Orçamentole Administração Financeira;
X -• - expedir normas para elaboraçSo da programação do trabalho e
de acompanhamento da execução programada;
' •
' XI
- promover, em conjunto com os Secretários, a melhoria das
condições ambientais, "'racionalizarão de processos operacionais e implantação de estruturas -administrativas, a ^níveis
central e regional;
XII
- baixar atos normativos de caráter administrativo nos assuntos de competência da unidade;
XIII
XIV

- praticar todos os demais atos de administração necessários è
consecução dos objetivos da Secretaria-Geral;
- praticar, no Âmbito do Ministério Público Federal os atos de
gestão orçamentária é financeira^decorrentes " das competências definidas para'tf-Secretaria-Geral.-

Art. 98 - Ao Secretário de Planos e'Orçamento incumbe especificamente:
I
- entender-se diretamente com os órgãos centrais dos Sistemas
de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira;
II
- supervisionar a elaboração da proposta orçamentária do Ministério Público Federal;' •*
III
- determinar a elaboração de quadro analítico de dotações
constantes no Orçamento e respectivo acompanhamento durante
1
o exercício;
'
IV
- identificar eventuais disfunções entre a previsão da 'despesa
e a execução, sugerindo suplementação de créditos, quando
for o caso;
V
- submeter ao Secretário-Geral o cronograma global de desembolso;
VI
- apresentar mensalmente ao Secretário-Geral relatório da execução orçamentária e financeira do Ministério Público Federal;
- VII
-' brientar, do ponto de vista técnico, as Procuradorias da República nos Estados e no Distrito Federal, nos assuntos relativos a orçamento e finanças;

VIII
IX

gerir os recursos orçamentários e financeiros decorrentes
das competências definidas para a Secretaria de Planos e Orçamento;
praticar todos os atos específicos da respectiva área de
atribuição conferidos pela legislação ao Ôirigente de Orçamentou Finanças.

Art. 99 - Ao Secretário de Organização e Sistemas incumbe
I
II
III
IV
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especificamen-

- submeter ao Secretário-Geral, planos de racionalização administrativa e Plano Oiretor de Informática;
- orientar e acompanhar, no âmbito do Ministério Público Federal, a execução de projetos de modernização e reforma administrativa, bem como de desburocratização;
- opinar sobre propostas de alteração do Regimento Interno do
Ministério Público Federal;
- coordenar e supervisionar a implementação de programas e
projetos de modernização do Ministério Público Federal.

Art. 100 - Ao Secretário de Pessoal incumbe especificamente:
I
- entender-se diretamente com o Órgão Central do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal;
II
- submeter à aprovação do Secretário-Geral, ouvida a Secretaria de Organização e Sistemas, plano de organização e padrões de lotação numérica de cargos e funções do Ministério
i
Público Federal;
III
- admitir pessoal pelo regime da legislação trabalhista;
IV
- prover de recursos humanos as unidades do Ministério Público
J
t.ir Federal; r «.
di-nV *i i- decidir sobre direitos, deveres e vantagens dos servidores
administrativos;
VIl
VII
VIII
'*
IX
X
XI

-assinar contratos de trabalho, documentos de idcntificoçOo
funcional e os registros correspondentes em Carteira de Trabalho e Previdência Social;
- conceder abono provisório e expedir títulos de inatividade
DOS aposentados;
- submeter eo Secretário-Geral, devidamente Instruídos, os expedientes e processos sobre assunto de pessoal sujeitos o
decisão da referida autoridade ou do Procurador-Geral;
- assinar contratos e convênios na área de capacitação de recursos humanos, observada a legislação vigente;
- gerir os recursos orçamentários e financeiros decorrentes
das competências definidas para a Secretaria de Pessoal;
- praticar todos os atos específicos da respectiva área de
atribuição, conferidos pela legislação ao Dirigente de Pessoal.

Art. 101 - Ao Secretário de Administração incumbe especificamente:
I
- entender-se diretamente com o Órgão Central do Sistema de
Serviços Gerais;
II
- autorizar compra de material, realização de obras, prestação
de serviços e alienação de material, observada a legislação
,i r t
vigente;
III
- propor à autoridade superior a permuta de material;
IV
- aplicar multas em fornecedores, executores de obras Ou prestadores de serviços, quando julgar procedente, e propor a
aplicação das demais penalidades previstas na legislação vigente;^
V
- assinar contratos e convênios sobre assuntos de sua esfera
de competência, observada a legislação vigente;
VI
- estabelecer, dentro dos limites pré-fixados, cotas de combustíveis, e propor ao Secretário-Geral o consumo máximo
>H>
mensal*para os veículos de representação;
VII
- gerir os recursos orçamentários e financeiros decorrentes
das 'competências definidas para a Secretaria de AdministraVIII
IX

- apresentar mensalmente ao Secretário-Geral relatório de execução financeira da Procuradoria Geral da República;
- praticar todos os atos específicos da respectiva área de
atribuição" conferidos pela legislação ao Dirigente de Administração.

Art. 102 - Aos Procuradores-cRefes1 ^incumbefartas respectivas unidades:
I
- dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da Procuradoria da República no Estado; ""
II
- cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares aplicáveis às atividades das unidades integrantes da estrutura da Procuradoria da República no Estado;
III
- zelar pela qualificação profissional dos servidores e garantir que aqueles no exercício de funções de direção e assessoramento tenham os requisitos de competência'técnica e gerencial;
'IV
- gerir os recursos orçamentários e financeiros necessários à
''
manutenção das atividades da Procuradoria da República no
Estado, bem como assinar contratos administrativos, convênios, acordos ou ajustes de interesse da Procuradoria;
V
- manter'o Procurador-Geral permanentemente informado sobre o
fiel desempenho dos deveres do Cargo pelos Procuradores da
República lotados no Estado;
VI

- apresentar relatórios semestrais e estatísticas
Procurador-Geral da República.

mensais oo

Art. 103 - Aos Coordenadores e Chefes incumbe:
I
- planejar, coordenar, dirigir e supervisionar as atividades
sob sua responsabilidade;
II
- zelar pela qualificação técnica dos servidores, orientando-os e treinando-os em serviço, e assegurar que os trabalhos sejam executados com eficiência, qualidade, e nos prazos requeridos;
III
- assegurar constante e crescente nível de qualidade de atendimento ao público e partes interessadas;
IV
- zelar pela imagem da Instituição e de seus integrantes;
V
- zelar pela ordem e manutenção dos bens móveis e imóveis.
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SEÇÃO I

TERÇA-FEIRA, 10 NOV 1987

DIÁRIO OFICIAL

II - Seis (6) membros especializados em nomenclatura, designados pelo Ministro da Fazenda dentre funcionários dos
seguintes Ministérios e órgãos:

CAPÍTULO V
Das Disposições Finais
Art. 104 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serBo dirimidas pelo Procurador-Geral da República.

- Ministério da Indústria e do Comércio (MIC) - um
bro;

Art. 105 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
gadas as disposiçOes em contrário.

- Secretaria da Receita Federal (SRF) - dois membros;

revo-

mem-

- Comissão de Política Aduaneira (CPA) - um membro;
JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE

- Carteira de Comércio Exterior (CACEX) do Banco do Brasil S.A. - um membro; e

PORTARIA N 9 7 5 3 , DE 09 DE NOVEMBRO DE 1987
O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições,
siderando as necessidades de serviço, RESOLVE:

e con

- Instituto Brasileiro
(IBGE) - um membro.

de

Geografia

e

Estatística

Parágrafo único - Os membros do Comitê Brasileiro de Nomenclatura e seus respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos Ministérios e Órgãos que representarem".
Art. 1B - Fica criada, na Secretaria de Administração do Ministério
Público Federal, a Assessoria de Administração de Edifícios, diretamente subordinada
ao Secretário de Administração.
Art. 20 - A Assessoria será dirigida por um Assessor-Chefe, designa
do pelo Procurador-Geral da República, dentre aqueles que integram a Assessoria do
Gabinete do Procurador-Geral da República.
Art. 30 - Compete à Assessoria de Administração de Edifícios coorde
nar, orientar e controlar a execuçSo das atividades relativas à administração
de
edifícios e residências oficiais, incumbindo-lhe, especialmente:
I - elaborar, diretamente ou por intermédio de terceiros.projetos
e especificações para construção, conservação, manutenção
e
melhoramento de edifícios e instalações do Ministério Público
Federal, inclusive orçamentos que sirvam de base às
licita_
ções;

"Art. 3 9 - 0 Presidente será substituído, em seus impedimentos, pelo Secretário-Executivo Substituto da Comissão de Política _Aduaneira, para efeito de administração do Comitê e de
direção dos trabalhos das reuniões plenárias.
Parágrafo único - Na ausência simultânea do Presidente e do
seu Substituto, assumirá a presidência um dos membros do Comitê, designado previamente pela autoridade competente".
"Art. 4 9 - 0 Comitê Brasileiro de Nomenclatura reunir-se-á por
convocação de seu Presidente ou requerimento de dois terços de
seus membros.
Parágrafo único - As reuniões se farão com a
de quatro (4) membros".

presença

mínima

II - fiscalizar e realizar as perícias técnicas, inclusive avalia
ções preliminares de imóveis, para fins de aquisição, desapro
priação, permuta, cessão, locação ou alienação;

"Art. 17 - A Comissão de Política Aduaneira fornecerá ao Comitê Brasileiro de Nomenclatura, mediante proposta do Secretário
Executivo, os recursos necessários ao desenvolvimento de suas
atividades".

III - realizar, diretamente ou por intermédio de terceiros,
as
obras de interesse do Ministério Público Federal, fiscalizan
do sua execução;

II - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação
no Diário Oficial da União.
III - Ficam revogadas as disposições em contrário.

IV - atualizar as plantas e especificações dos prédios do
rio Público Federal;

Ministé

V - proceder as vistorias e emitir pareceres técnicos necessários
ao recebimento de obras e serviços de engenharia contratados;
VI - inspecionar, periodicamente, diretamente ou por
intermédio
de terceiros, equipamentos e dispositivos de segurança contra
incêndio e promover as medidas necessárias à instalação, manu
tençâo e reparos;
VII - controlar e inspecionar, diretamente ou por intermédio
de
terceiros, as instalações hidráulicas e elétricas bem
como
manter em funcionamento as redes de abastecimento e distribui
ção.

(Of- n9

JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE

316/87)

(Of. n9 322/87)

LUIZ CARLOS BRESSER PEREIRA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Coordenação do Sistema de Tributação
ATO DECLARATÕRIO N 9 2 6 2 , DE 06 DE NOVEMBRO DE 1987

0 COORDENADOR DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, SUBSTITUTO, no uso
de suas atribuições, e tendo em vista as determinações da Instrução Hor_
mativa do SRF NÇ 133, de 30 de setembro de 1987,
DECLARA <jue o valor da OTN diária
novembro de 1987, e o seguinte:

Ministério da Fazenda

DIA.
04.11.87
05.11.87
06.11.8?
07.11.87
08.11.87
09.11.87

GABINETE DO MINISTRO

no período de 04 a 09

de

VALOR (CZ$)
465,6834
468,0202
470,3687
472,8044
472,8044
472,8044

PORTARIA N 9 3 8 2 , DE 09 DE NOVEMBRO DE 1987

O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições
e tendo em vista o Decreto n9 94.917, de 18 de setembro de 1987, resolve
I - O artigo
gimento Interno do
pela Portaria n9 413,
Fazenda, passam a ter
19:

19, "caput", e os artigos 29, 39, 49 e 17 do ReComitê Brasileiro de Nomenclatura - CBN, aprovado
de 17 de agosto de 19 77, do Ministro de Estado da
a seguinte redação, mantidos os incisos do artigo

"Art. 1 9 - 0 Comitê Brasileiro de Nomenclatura - CBN, criado
pelo Decreto-lei n9 37, de 18 de novembro de 1966, alterado
pelo de n9 1.154, de 01 de março de 1971, órgão colegiado de
deliberação coletiva do Ministério da Fazenda, na forma do Decreto n9 76.085, de 06 de agosto de 1975, alterado pelo Decreto n9 94.917, de 18 de setembro de 1987, tem por finalidade
administrar a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - NBM e,
especificamente:

"Art. 2 9 - 0 Comitê Brasileiro de Nomenclatura seguinte composição:

CBN

I - Secretário Executivo da Comissão de Política
na na qualidade de Presidente; e

terá

RAUL MENEZES
ATO DECLARATÕRIO N9 263, DE 09 DE NOVEMBRO DE 1987
2.60.70.20
Decreto-lei n9 1.248, de 29 de novembro
de 1972.
Cancelamento de registro especial para
operar como empresa comercial exportado
ra.

0 COORDENADOR DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atri buições, e tendo em vista a Informação CST/DLA/SIF n° 337/87.
DECLARA que, atendendo ã solicitação da empresa, a
Carteira
de Comércio Exterior do Banco do Brasil S.A., em 09 de setembro de 1987,
CANCELOU o registro especial para operar como empresa comercial exporta
dora concedido em 28 de fevereiro de 1985, ã ARBI TRADING S.A., inscrita no CGC/MF sob o n9 28.847.606/0001-86, registrada na CACEX sob o n°
DG-3/233, com sede no Rio de Janeiro-RJ,

Aduaneira,
(Of. n9 616/87)

RAUL MENEZES
Substituto

