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ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA

Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Região

PORTARIA 09 30, DE 30 DE JANEIRO DE 1990

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA RB
GIRO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 1 . , inci
so VI, do Ato n. 210, de 27 de setembro de 1989, xesolVe:

APLICAR A firma TRANSSONIC DO BRASIL - Comercio e Indústria
de Equipamentos Eletrónicos Ltda., com sede à Rua Jose dos Reis, n.1727,
Inhaúma - Rio de Janeiro, inscrita no CGC sob no 42412346/0001-47, em
virtude da inexecução total do contrato representado nas Notas de Empe
nho n . s 89NE00830 e 890E00831, as seguintes penalidades,

a) Multa correspondente a NCz$ 10.000,00 (dez, mil cruzados
novos), nos termos da Carta Convite n. 15/89 (PrOcesso 149/89-P0-STJ1i

b) Suspensão do direito de licitar e contratar com o Tribo
nal Regional Federal áa Terceira Região, pelo período de 12 (doze) meses,
na forma prevista na Carta Convite n . 18/89 (Proc. 149/89-PM-STJ1, e no
art. 73, III, do Decreto-lei n o 2.300/86.

ROBERTO EDUARDO

Qriginal com bêtdifb
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QUINTA-FEIRA, 15 FEV 1990

.vomente iaaecu000 do projeto e à satisfação dos re q uisitos estabele-
C1005 p ara gozo dos Incentivos fiscais.

Parágrafo 12 - As obrigações constantes das alíneas "a" e
"M" deste artigo deverão ser satisfeitas por cada uma das amorosas
Part I C I pentes	 do conS6 rc o . As deinais o br I Eric Oco se rãO 	 Consideradas
atendidas,	 desde que cum p ridas, Isolada ou cen I udtamente , Por	 q ual-
q uer das empresaS do consórcio.

p ahágrafo 2R - .Para os efeitoS deste Artigo, a SIO MICROE-
CETRONIOA S.A. e a VÉRTICE SISTEMAS INTEGRADOS S/C LTOA, Serão, res-
pectivamente, resPonsávels p elas obrigações estabelecidos nas Resolu-
ções CONIN na , 23/86 e 16/80, inclUSIve no q ue dia respeite aos in-
centivos auferidos durante a vigência das citadas Resoluções.

Art. 12 Durante o prazo de vigancia dos incentivos de que
trata esta Resolução, as pessoas jurídicas usuários dos bens Prodet..
dos p elas beneficiárias, Conforme p roJet0 referido no art. 10, 	 p ode-
rão deduzir, para efeito de a p uração do lucro tributável p elo Imposto
sobre Renda e Proventos de Qualquer Noturna, o dobro do valor de
aquisição desses com p onentes, efetivamente utilizados como produtos
industriallzadds.

Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, a beneficiaria
consignará, nO documento fiscal, o número e a date Oeste Resolução e
da Portaria da Secretaria Es p ecial de InfOrmEtiCa descrevendo os com-
Ponentes poro OS quais se a p lica o Incentivo deste artigo.

Art. 60 A Secretaria Especial de Informática, em articula-
çãO Com os demais órgãos competentes, realizará o acompanhamento e a
avallaçãO. da execução de p rojeto, referido no art. 12. bem como do
cumprimento,	 pelas benefIciárleS, das obrigações mencionadas no art.
32.

411. t. 62 Esta Resolução entra em vigor na data de sua PU.
blicação.

parágrafo único. Ficam reVOgada$ OS Resoluções GONIN nos
23/86 e 16/00, sem prejuízo 1Jara os incentiveS concedidos, até esta
dota e cujo ciclo de processamento, ou gozo efetivo, n ão houve r se
completado.

DÉCIO LEAL DE iAGOTT1S
Mrnistre da Oiáncia e Tecnologia

Ministro Coordenador

RECURSO AO COXIA 001 - 90 (Processo n4 04887/80

DECIDE o Conselho Nacional de Informãtica,e Automação, por maioria
dos seus membros. não dar provimento ao recurso, na forma do . Relatório e notas
devidamente revistos pelos Senhores Conselheiros, constantes dos autos, que fi
com fazendo parte do presente julgado.

Brasília, 12 de fevereiro de 1990

JOÃO ALVES FILHO	 DECIO LEAL PE ZAGOTTIS
Ministro do Interior	 Ministro da Ciancia é Tecnologia

Ministério Público da União

Ministério Público Federal

Procuradoria-Geral da República

PORTARIA 59 71, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1990

O PROCURADDR-GERAL DA REPODLICA,no uso de suas atribuições, vi
sondo a adequar, no âmbito do Ministério Público da União, a utillzaçãõ
de veiculas de representação funcional às disposições contidas na Lel no
7.800, de 10 de julho de 1989, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentá-
rias de 1990, resolve:

1 - Transpor para a frota de serviços normais, os veiculas tal
Modos para representação funcional; e

2 - Manter para os respectivos veículos, placa oficial fundi-
da em duraluminio, em fundo preto, sigla e numeração espe-
cifica do Ministério Pública correspondente com brazão da
República.

3 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

RELATOR
	

Exmo, Senhor Doutor JOAO ALVES FILHO (Ministro do Interior

RECORRENTE: PIRELLI S.A. COMPANHIA INDUSTRIAL BRASILEIRA

RECORRIDA : SECRETARIA ESPECIAL DE INFORWICA - SEI

EMENTA

RECURSO INTERPOSTO'PELAPIRELLI S.A. CONTRA DECISÃO DA SEI QUE NAO
APROVOU PROJETO DE FABRICAM DE FIBRAS OPTICAS, POR NOS ATENDERAS
DISPOSTO NO ARTIGO 22 DA LEI 10 7.232/84.

1. Para os efeitos de ,aplicabilidade da Lei de Informítica,a fibra
óptica, tecnicamente compreendida entre os componentes opto-
eletrãnicos, g de ser considerada bem de informatica,

2. O I PLANIN fixou diretrizes específicas para aplicação de in
centivos fiscais aos componentes opto-eletrónicos, e tanto "i
SEI quanto o CONIN tem entendido que, para o desenvolvimento e
produção de fibras Epticas, esses benefícios ondeai ser concedi
dos, como concedidos foram is empresas ABC-XTAL, AVIERAS; ERA
CEL e ELE8RA.

3. Al gm das razóes tgcnicas e jurídicas, outras de natureza histã
rica, política, econSmice e estratggica recomendam sejam aor
fibras opticas consideradas bens de informítica, a fim de que
se destine a reserva de sita produção a empresas brasileiras de
capital nacional.

4. A existíncia de-empresas brasileiras atuando na produção de fi
bras gpticas demonstra capacitação tecnelEgica, e condieRelr
de atender a dernanda,dessas empresas, ficando por isso mesmo
excluídas desse Segmente, de acordo com O artigo 22 da Lei de
Informíticw, at•empresas que não se enquadram no conceito espé
afico de empreSa,naciónal.

5. 'Não tendo a PIRELLI se apresentado O SEI_para atender ao Comu
nicadoSEI/SI n9 033/84, publicado no Diarip Oficial da , Animo
de 14:11 ..84, odeio fizeram outras empresas, neM apresentado pro
na suficiente do fato constitutivo', descabe o recoehecimentodó
direito adquirido alegado pelo Recorrente.

6. Conhecido e não provido o recurso, vara manter a decisão daSEI
. que indeferiu rr,pedido da PIRELLI.

ACDRD-A O

Relatados e.analisados os autos deste recurso, em que -sio partes
as acima indicadas:	 (Of. 5/09 de 14/02/901
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