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Ministérios
Ministério da Justiça

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA NQ 532, DE 22 DE AGOSTO DE 1996
o MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 3° do

Decreto n" 1.796. de 24 de janeiro de 1996. reso1 ve:

Art. 1°Fica aprovado o Regimento Interno da Secretaria de Assuntos Legislativos •.na conformidade
do texto anexo.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revoga-se a Portaria nO36, de 23 de janeiro de 1992.

NELSON A. JOBIM

ANEXO

REGIMENTO INTERNO

SECRETARIA DE ASSUNTOS·LEGISLATIVOS

CAPÍTULo I
CATEGORIA E FINALIDADE

Art. 1° A Secretaria de Assuntos Legislativos, órgão específico singular. integrante da Estrutura
Regimental do Ministério da Justiça. a que se refere o art. 2°,.inciso Ill, alínea "e", do Anexo I, do Decreto nO
1.796. de 24 de janeiro de 1996, tem porfmalidade:

I - supervisionar e auxiliar as comissões e grupos especiais dejuristas constituídos pelo Ministro de
Estado, com o objetivo de alterar códigos e consolidar diplomas legais;

II - coordenar a elaboração de decretos e outros atos de natureza normativa de interesse do
Ministério;

III - acompanhar a tramitação e as votações no Congresso Nacional e compilar os pareceres
emitidos pelas Comissões Permanentes das duas Casas;

IV - coordenar o encaminhamento dos pareceres enviados à Subchefia para Assuntos Parlamentares
da Presidência da República.

CAPÍTULo 11
ORGANIZAÇÃO

Art. 2° A Secretaria de Assuntos Legislativos tem a seguinte estrutura:

I. Gabinete

2. Coordenação de Acompanhamento Legislativo

3. Coordenação de Documentação
3.1. Serviço de Indexação e Referência Legislativa
3.2. Serviço de Sinopse

4 •.Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa
4.1. Divisão de Elaboração Legislativa

5. Departamento de Estudos e Acompanhamento Legislativo
5.1. Divisão de Pareceres em Projetos.

Art. 3° A Secretaria de Assuntos Legislativos é dirigida por Secretário, os Departamentos por
Diretor, as Coordenações por Coordenador, o Gabinete, as Divisões e os Serviços por Chefe. cujas funções são
providas na forma da legislação peninenie.

. Parágrafo único. Para exercer suas atribuições, o Secretário de Assuntos Legislativos contará com
um Assistente de Secretário, um Gerente de Projeto e um Auxiliar. Os Departamentos contarão, ambos, com
dois auxiliares.

Art. 4° Os ocupantes das funções previstas no caput do artigo anterior serão substituídos, em suas
faltas ou impedimentos, por servidores por eles indicados e previamente designados na forma da legislação
especifica. .

CAPÍTULOIII
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES

Art. 5° Ao Gabinete do Secretário compete:

I - prestar assistência ao Secretário em sua representação política e social:
II - cuidar do preparo e despacho do expediente do-Secretário:
III - cuidar da correspondência do Secretário. organizar a pauta dos trabalhos, viagens e arquivos,

IV . examinar e selecionar os assuntos referentes às atividades-fim a serem tratados e providenciar a
execução das atividades-meio de competência da Secretaria;

V - providenciar a divulgação dos atos normativos e despachos do Secretário;
VI • orientar e coordenar as atividades determinadas aos auxiliares, concernentes às áreas de

relações públicas e comunicação social, jurídica, parlamentar e apoio administrativo;
VII - colaborar no relacionamento da Secretaria com o Congresso Nacional e com os órgãos da

Presidência da República, em conjunto com as demais áreas do Ministério;
VIII - planejar e executar as atividades de informática da Secretaria, em articulação com a

Coordenação-Geral de Modernização e Informática da Subsecretaria de Assuntos Administrativos.

\

Art. 6° À Coordenação de Acompanhamento Legislativo compete:

I - manter articulação com as Assessorias de Assuntos Parlamentares e órgãos equivalentes dos
demais Ministérios, com vistas ao acompanhamento do processo legislativo; •

II - receber e transmitir informações de interesse do titular da Pasta e das demais autoridades do
Ministério, sobre matéria em andamento no Congresso Nacional e em suas Comissões;

III • subsidiar o Secretário em assuntos relativos à articulação legislativa.

Art. T" À Coordenação de Documentação compete:

I· selecionar, organizar, classificar e manter arquivo da referência documental e legislativa;
II - prestar informações que subsidiem os trabalhos das diversas unidades organizacionais e atender

às solicitações formuladas ao Ministério por órgãos internos e externos.

Art. 8° Ao Serviço de Indexação e Referência Legislativa compete:

I - indexar e arquivar a legislação da União e respectivas alterações e regulamentações;

11• registrar e classificar pareceres da Advocacia-Geral da União;

III - manter catálogo de atos legislativos, coleção de ementários. índices e outras informações
correlatas;

IV - registrar e classificar ponariase atos normativos do Ministério;
V • implantar, por meio do sistema ON UNE, portarias. resoluções. decisões e demais atos

jurídicos;
VI - indexar os atos normativos do Ministério da Justiça para alimentação do Banco de Dados das

Normas Jurídicas (NJUR) do Centró de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal
(PRODASEN);

VII - controlar, editar e divulgar documentos de interesse do Ministério.

Art. 9° Ao Serviço de Sinopse compete:

I • coligir. classificar, arquivar e conservar documentos relativos à tramltação das proposições no
Congresso Nacional e nas suas Comissões;

II - coletar dados sobre anteprojetos de lei e outras proposições de interesse do Ministério;
III • manter atualizados os fichários referentes à tramitação ou sanção de projetos de lei.

Art. 10. Ao Departamento de Análise e de Elaboração Legislativa compete:

I - elaborar e sistematizar os anteprojetos de lei e respectivas exposições de motivos de interesse das
demais áreas do Ministério;

II • elaborar decretos e outros atos normativos e examinar a sua constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa;

!lI - apoiar as comissões e grupos especiais de trabalho que têm por finalidade a elaboração de
proposições legislativas.

Art. I J. À Divisão de Elaboração Legislativa compete:

I • elaborar os anteprojetos de lei e propostas de outros atos de natureza normativa, e respectivas
exposições de motivos, de interesse do Mínis'" .

II • adequar aos padrões da b, _,:. 11'l'lslativa os anteprojetos de textos legais em estudo no
Departamento;

III - prestar apoio às Comissões e Grupos de Trabalho constituídos no âmbito do Ministério.

Art. 12. Ao Departamento de Estudos e Acompanhamento Legislativo compete:

I • examinar os projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal;
11- elaborar pareceres a respeito da constitucionalidade e jurídicidade dos projetos de lei em fase de

sanção;
Ill - manter documentação destinada ao acompanhamento do processo legislativo e das alterações

do ordenamento jurídico.

Art. 13. À Divisão de Pareceres em Projetos compete:

I - emitir pareceres em projetos de lei, em qualquer de las fases. em tramitação no Congresso
Nacional:

II - subsidiar, quando solicitado, a posição govername- cerca de projetos de lei submetidos à
sanção do Presidente da República, no que pertíne à constítucíonal'd juridicidade;

III - manter documentação destinada ao acompanharr J da tramitação dos projetos de lei e ao
registro das alterações do ordenamento jurídico decorrentes de sua conversão em lei.

r

Frederico
Typewriter
REVOGADO



N° 164 SEXTA-FEIRA, 23 AGO 1996 16177DIÁRIO OFICIAL

CAPÍTULo IV
ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Art. 14. Ao Secretário incumbe:

I· planejar, coordenar e supervisionar as atividades em desenvolvimento na Secretaria;
11• assistir ao Ministro de Estado nos assuntos relativos às atividades da Secretaria;
III • decidir, em grau de recurso, sobre atos e despachos das autoridades subordinadas;
IV· representar a Secretaria nos contatos com autoridades, órgãos e entidades governamentais;
V • aprovar planos e programas de trabalho;
VI • submeter a proposta orçamentária e a programação fmanceira do órgão à Subsecretaria de

Planejamento e Orçamento;
VII • baixar atos administrativos de caráter normativo;
VIII - coordenar e orientar a elaboração do relatório anual das atividades;
IX - praticar os demais atos necessários à consecução das fmalidades da Secretaria.

Ar!. 15. Aos Diretores de Departamento e aos Coordenadores incumbe:

I - coordenar, controlar, supervisionar e avaliar as atividades dos respectivos Departamentos e
Coordenações;

11- submeter ao Secretário o plano de trabalho do respectivo Departamento e Coordenação;
III - apresentar relatórios das atividades desenvolvidas pelas unidades organizacionais sob suas

direções;
IV • assistir ao Secretário nos assuntos afetos à área de competência do respectivo Departamento e

Coordenação;
V - praticar os demais atos necessários à consecução das fmalidadesdo respectivo Departamento e

Coordenação.

Art. 16. Ao Chefe de Gabinete incumbe:

I - coordenar, controlar, supervisionar e avaliar as atividades do Gabinete;
11. manter contatos, quando autorizado, com órgãos ou autoridades em nome do Secretário,
m - submeter ao Secretário o plano de trabalho do Gabinete;
IV - apresentar relatórios das atividades desenvolvidas pelo Gabinete;
V - supervisionar as atividades de informática da Secretaria;
VI - coordenar os trabalhos que envolvam.o planejamento das atividades de suporte ao Secretário.

Art. 17. Ao Gerente de Projeto, citado no parágrafo único do art. 3° deste Regimento, incumbe:

I • coordenar as atividades inerentes à execução orçamentária 'efinanceíra da Secretaria e das
Comissões constilUídas com o fito de elaborar projetos de legislação complementar e ordinária;

11 • supervisionar as atividades de comunicação administrativa, de pessoal, de patrimõnio e de
material da Secretaria;

m - sistematizar as atividades inerentes ao arquivo processual da Secretaria;
IV - coordenar a catalogação de pareceres e anteprojetos elaborados pela Secretaria.

Art. 18. Aos Chefes de Divisão e aos Chefes de Serviço incumbe:

I - coordenar, controlar, supervisionar e avaliar as atividades da respectiva Divisão e Serviço;
n-apresentar planos e programas de trabalho;
m - fornecer informações referentes à área de competência da respectiva Divisão e Serviço, que

subsidiem o desenvolvimento dos trabalhos e a elaboração dos relátórios necessários.

.CAPÍTULov
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 19. Aos servidores com funções não especificadas neste Regimento caberá executar as
atribuições que lhes forem cometidas por seus superiores imediatos.

Art. 20, Além das competências e atribuições estabelecidas neste Regimento, outras poderão ser
cometidas aos órgãos e servidores pela autoridade competente, com o propósito de cumprir os objetivos e
fmaIidades da Secretaria de Assuntos Legislativos.

Ar!. 21. As atividades desenvolvidas na Secretaria de Assuntos Legislativos são de caráter
eminentemente jurfdico.

Art. 22. Os casos omíssçs e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão
solucionados pelo Secretário.

(or , n9 171/96)

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA
PAUTA DE JULGAMENTO

11' SESSÃO ORDINÁRIA

Dia: 28/08/96
Hora: 14:00 horas

Representação nO57/92
Representarite: Departamento de Proteção e Defesa Econômica - DPDE ("ex-offido")
Representada: Sadia S.A. - Indústria e Comércio
Relator: Conselheiro Paulo Dyrceu Pinheiro
Advogado: (não consta nos autos)

GESNER OLIVEIRA
Presidente do Conselho

ATA DE DISTRIBUIÇÃO NO 15;96
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 1996

Aos vinte dias do mês de agosto de mil novecentos e noventa e seis, às quinze horas, em sua sede no
anexo II do Ministério da Justiça, 2" andar, reuniu-se o Conselho Administrativo de Defesa Econômica -

~XII_~· -_-. -.-_.

SEÇÃO

CADE, sob a Presidência do Dr, Gesner Oliveira, e, de acordo com o disposto no art. 12 do Regimento
Interno, foram distribuídos os seguintes processos:

Averiguação Preliminar n° 08000. 022097/94-11
Representante: Delryo Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
Representada: Laticínio Catupiry Ltda
Relator: Conselheiro Leônidas Rangel Xausa, por conexão
Advogado: José Alberto G. da Mota

Representação n° 02193
Representante: Bristol-Myers Squibb Brasil SIA
Representadas: Indústrias de Papeis e Embalagens Pan-Brasil SIA, Alcan Aluminio, Empax Embalagens
Ltda, Cia de Vidro Santa Marina, Wheaton do Brasil SI A, SANGARGRAF Ltda e Outras
Relator: Conselheiro Antonio Fonseca
Advogado: Mário Aurélio Brigido e Sonia Maria Amarante

GESNER OLIVEIRA
Presidente do Conselho

DESPACHO DO RELATOR
Em 16 de agosto de 1996

Remessa Ex Officio na Averiguação Preliminar nO026.306/94-33
Relator: Conselheiro Antonio Fonseca
Representante: Palanca Editora Técnica Ltda. (sladv)
Representada: Grande ABC Artes Gráficas S.A. (sladv)

PREÇOS. Aumento Sem Justa Causa ou Imposição Excessiva. Lei nO 8.884/94, art. 21, inciso XXIV.
Serviço de Impressão Gráfica. I • Ausência de aumento injustificado ou excessivo de preço, conforme
conclusão de parecer técnico da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda •
SEAE. Hipótese em que cabe ao representante o ônus da contra-prova da alegada ilegalidade da variação
de preço do serviço. Interpretação contrarius sensudo art. lO, parágrafo único, da Lei n° 9.021/95. 2 -
Improvimento da remessa ex officio. .
Trata-se da remessa ex officio .do despacho do titular da SDE!MJ que determinou o arquivamento de
representação por não considerar comprovado aumento injustificado ou imposição excessiva de preço de
serviço de impressão gráfica. O despacho reproduz conclusão do parecer técnico da SEAEIMF (f. 50), que
aponta 2 elementos de impacto nos custos d~ impressão: aumento de salário imposto pela categoria
profissional dos gráficos e da matéria-prima. Ademais, no mesmo periodo (julho - novembro 1994) o
aquecimento generalizado da demanda pressionou os preços do setor.
2.A representante nada aduziu que desautorizasse a conclusão acima, com a qual os esclarecimentos
prestados pela representada (fls. 72-88) estão em harmonia. Ora, nesse contexto, cabe • representante
fazer a contra-prova da alegada ilegalidade. Esse é o sentido da regra inscrita no parágrafo único, art. 10,
da Lei nO9.021, de 1995, interpretada contrarius sensu.
3.00 exposto, confirmo o arquivamento e nego provimento à remessa ex officio, od r~fer~ndtJmdo
Plenário.

ANTONIO PONSECA
(Ofs. n9s 618 a 620/96)

SECRETARIA DE JUSTIÇA
PORTARIA NO 78, DE 20 DE AGOSTO DE 1996
A SECRETARIA DE JUSTIÇA, usando da atribuição que l.he

confere o inciso VII do artigo 12, do Decreto nO 1. 796, de 24 de
janeiro de 1996, resolve:

Conceder o registro referido no Parágrafo Onico do
artigo 15 do Decreto nO 1.799, de 30 de janeiro de 1996, ao SEGUNDO
REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS, com sede na Rua Santa Cruz 876, Ed. Santa
Cruz, na cidade de Limeira, Estado de são Paulo, para exercer a
atividade de microfilmagem de documentos (Processo MJ nO 11.855/96-20).

SANDRA VALLE

(N9 4.973-8 - 7-8-96 - R$ 48,89}

PORTARIA NO 79, DE 20 DE AGOSTO DE 1996
A SECRETARIA DE JUSTIÇA, usando da atribuição que l.he

confere o inciso VIr do artigo 12, do Decreto nc 1. 796, de 24 de
janeiro de 1996, resolve:

Conceder o registro referido no Parágrafo Onico do
artigo 15 do Decreto nO 1.799, de 30 de janeiro de 1996, ao CDM
Centro de Digitalização e Microfilmagem Ltda., com sede n~ Av. Farrapos
3.685, sala 301, bairro Navegantes, na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul, para exercer a atividade de microfilmagem de
documentos (Processo MJ nO 12.236/96-43).

SANDRA VALLE

(N9 4.970_3 - 8_8_96 - R$ 48,89l

PORTARIA NO 85 , DE 22 DE AGOSTO DE 1996

A SECRETARIA DE JUSTIÇA, usando da competência que lhe
foi conferida pelo art. 20 do Decreto de 30 de dezembro de 1992, re-
solve

DECLARAR de utilidade pública federal as Santas Casas
de Misericórdia abaixo relacionadas, com base no Decreto de 20 de
abril de 1993:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IACRI, com sede na cidade
de Iacri, Estado de São Paulo, portadora do CGC nO 51.506.467/0001-49
(Processo MJ nO 14.930/94-98);
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