
N° 152 OUARTA-FEIRA. 7 AGO 1996	 DIÁRIO OFICIAL	 SEÇAO 1	 14839

PORTARIA N9 494, DE 6 DE AGOSTO DE 1996

O Ministro de Estado da Justiça, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto no art. 3 0 do Decreto o° 1.796, de 24 de janeiro de
1996, resolve:

Art. 1 9 Aprovar o anexo Regimento Interno da Consultoria Jurídica

Art. 20 Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 39 Revoga-se a Portaria n° 338, de 15 de setembro de 1993.

NELSON A. JOBIM

REGIMENTO INTERNO
DA

CONSULTORIA JURfDXcA

CAPÍTULO 1
CATEGORIA E FINALIDADE

Art. 1 0 	A Consultoria Jurídica, órgão setorial do Ministério da
Justiça e de execução da Advocacia-Geral da União, nos termos do art.
2°, inciso II, Anexo 1 do Decreto o° 1.796, de 24.01.96, e do art. 2°,
inciso II, alínea "b", da Lei Complementar n° 73, de 10,02.93,
administrativamente subordinada ao Ministro de Estado, tem por
finalidade:

1 - assessorar o Ministro de Estado em assuntos de natureza jurídica;
II - exercer a coordenação das atividades dos órgãos jurídicos, dos
órgãos autônomos e entidades vinculadas ao Ministério;
III - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e
dos demais atos normativos a ser uniformemente seguida em. suas áreas de
atuação e coordenação, quando não houver orientação - normativa do

Advogado-Geral da União;
IV - elaborar estudos e preparar informações de natureza jurídica, por
solicitação do Ministro de Estado;
V - assistir ao Ministro de Estado no controle interno da legalidade
administrativa dos atos a serem por , ele praticados ou já efetivados,, e
daqueles oriundos de órgãos ou entidades sob- sua coordenação jurídica;
VI - examinar, prévia e conclusivamente, no âmbito do Ministério:

a) os textos de edital de licitação, bem como dos respectivos contratos
ou instrumentos congêneres, a serem celebrados e publicados;

b) os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade, ou decidir a

dispensa de licitação;
VII - atender aos encargos de consultoria e assessoramento jurídico do
Ministério e realizar os demais serviços jurídicos que lhe sejam
cometidos pelo Ministro de Estado;
VIII - cbligir os elementos de fato e de direito e preparar as
informações que devam ser prestadas por autoridade do Ministério, em
ações judiciais e informações solicitadas pela Advocacia-Geral da

União;
IX examinar ordens e sentenças judiciais e orientar as autoridades do
Ministério quanto ao seu exato cumprimento;
X - examinar os fundamentos e a forma jurídica dos atos propostos ao

Ministro de Estado;	 -
XI - pronunciar-se sobre projetos de atos normativos a serem expedidos
no âmbito do Ministériõ;
XII - supervisionar as atividades jurídicas, consultíva e contenciosa
dos órgãos e entidades integrantes da estrutura do Ministério;
XIII - pronunciar-se sobre a legalidade dos procedimentos
administrativos disciplinares submetidos a decisão do Ministério ou

naqueles de encaminhamento à decisão superior, bem como 6 recursos
hierárquicos dirigidos ao Ministro da Justiça,

CAPÍTULO XI
ORGANIZAÇÃO

Art. 2° A Consultoria Jurídica tem a seguinte estrutura

1. Gabinete do Consultor
1.1 Serviço Operacional do Gabinete

1.1.1 Setor de Apoio
1.1.2 Núcleo de Serviço.

2. Coordenação de. Análise de Contratos e Congêneres
2.1 Divisão de Análise de Atos
2.2 Núcleo de Apoio Operacional.

3. Coordenação de Estudos e Pareceres
3.1 Divisão de Análise de Normas
3.2 Núcleo de Apoio Operacional

4. Coordenação do Contencioso. Judicial
4.2. Divisão de Informações Judiciais
4.2 Núcleo de Apoio Operacional.

S. Coordenação de Assuntos Disciplinares
5.1 Divisão de Análise de Procedimentos Disciplinares
5.2 Núcleo de Apoio Operacional.

6. Divisão de Apoio Técnico Administrativo
6.1 Seção de Controle Processual
6.2 Setor de Acompanhamento Processual
6.3 Seção de Pesquisa Jurídica
6.4 Setor de Documentação e Arquivo.

7. Divisão de Procedimentos Administrativos
7.1 Seção de Pessoal, Patrimônio e Serviços
7.2 Seção de Recursos de Informática
7.3 Núcleo de Acompanhanento Orçamentário e Financeiro

Art. 39 A Consultoria Jurídica é dirigida por Consultor Jurídico, as
Coordenações por Coordenador, e as Divisões, Serviços, Seções, Setores
e Núcleos por Chefe, cujas funções são providas na forma da legislação
pertinente.

Parágrafo único.	 para o desempenho de suas funções o Consultor
Jurídico contará com um assistente.	 -

Art. 40 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 pertinente,
cabendo ao Consultor Jurídico aprovar as respectivas indicações.

Parágrafo único. Os Chefes de Divisão de cada Coordenação substituirão
automaticamente seus respectivos titulares em seus afastamentos ou
impedimentos regulamentares.

CAPITULO III
COMPETÊNCIA DAS UNIDADES

Art. 59	 Ao Serviço operacional do Gabinete compete controlar e
supervisionar atividades gerais de apoio do Gabinete do Consultor

Jurídico.

Art. 6 0 Ao Setor de Apoio compete executar as atividads que lhe forem
atribuídas pelo Serviço Operaciona.1 do Gabinete.

Art. 79	 Ao Núcleo de Serviço compete auxiliar na execução das
atides desenvo1vids pelo Setor de Apoio.

Art. 8° À Coordenação de Análise de Contratos e Congêneres compete o
exame da legalidade de contratos, convênios, acordos, ajustes e dos
demais atos da mesma natureza, a serem assinados por autoridades do

Ministério da Justiç -bem como Q estabelecido nos incisos VII, X e XII

do art. 1 0 deste Regimento, no âmbito da sua especialização.

Art. 99 À Divisão de Análise de Alqs compete:

1 - examinar as minutas de editais de licitação, bem como os
respectivos contratos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e

publicados;
II - examinar os atos pelos quais se vá reconhecer a inexigibilidade ou

decidir a dispensa de licitação;
III - emitir pareceres e informações em assuntos pertinentes à sua área

de atuação.

Art. 10 Ao Núcleo de Apoio Operacional compete:

1 - catalogar e controlar os pareceres e informações concernentes à

área de competência da Coordënação;
II - elaborar relatórios de atividades mensais dos feitos realizados

pela Coordenação.

Art. 11 À Coordenação de Estudos e Pareceres compete pronunciar-se
sobre as questões relativas às matérias suscitadas pelos órgãos e
entidades, no que concerne à juridicidade dos atos administrativos

praticados no âmbito do Ministério da Justiça, bem como o estabelecido
nos ingisos VII, X e XII do art. 1 0 deste Regimento, no âmbito da sua

especialização.
Art. 12 A Divisão de Análise de Normas compete pronunciar-se sobre
-minutas de projetos de leis, decretos e demais atos administrativos

normativos.

Art. 13 Ao Núcleo de Apoio Operacional cornpetet

1 - catalogar 'e controlar os pareceres e informações concernentes à
área de competência da Coordenação;
II - elaborar o relatório de atividadés mensais dos feitos realizados

pela Coordenação.
e

Art. 14 À Coordenação do Contencioso Judicial compete preparar as.
informações solicitadas pela Advocacia-Geral da União e pelas
autoridades competentes, relativas a proõeàsps judiciais de interesse
da União, concernentes ao Ministério da Justiça e a órgãos autônomos e
entidades vinculadas, bem como o estabelecido nos incisos VII, X e XII

do art. 1 9 deste Regimento, no âmbito da sua especialização.

Art. 15 À Divisão de Informções judiciais compete:

1 - a coleta de dados, elementos e outras informações atinentes aos
processos judiciais de interesse do ministério da Justiça e dos órgãos
aul6nomos e entidades vinculadas;
II - examinar as ordens e sentenças judiciais que tenham a ver com o
Ministério, e propor a orientação a ser seguida para o seu devido

cumprimento.

Art. 16 Ao Núcleo de Apoio Operacional compete:

1 - catalogar e controlar os pareceres e informações concernentes à
área de competênçia da Coordenação;
II - elaborar relatórios mensais dos feitos realizados pela

Coordenação.

Art. 17 À Coordenação de Assuntos Disciplinares compete o exame de
processos, recursos e pedidos de revisão em procedimentos
administrativos disciplinares e sindicâncias, no âmbito do Ministério
da Justiça e de seus órgãos autônomos e entidades vinculadas, bem como-
o estabelecido nos incisos VII, X e XII do art. 1 9 deste Regimento, , no

âmbito da sua especialização.

Art. 18 À Divisão de Análise de Procedimentos Disciplinares compete o
exame de processos, recursos e pedidos de revisão submetidos à
apreciação da Consultoria Jurídica.
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Art. 19 Ao Núcleo de Apoio Operacjona]. compete;

1 - catalogar e controlar os pareceres e informações concernentes à
área de competência da Coordenação;
II - elaborar relatórios mensais dos feitos realizados pela
Coordenação.

Art. 20 À Divisão de Apoio Técnico Administrativo, subordinada
diretamente ao Gabinete -do Consultor Jurídico, compete acompanhar o
trâmite dos processos administrativos submetidos à Consultoria
Jurídica, bem como organizar o acervo bibliográfico e documental.

Art. 21 À seção de Controle Processual compete acompanhar o trâmite
dos processos administrativos submetidos à Consultoria Jurídica,
mediante sistema informatizado retro-alimentado pelo acompanhamento das
expedições de expedientes do protocolo geral relativas aos processos
instruídos através da Consultoria Jurídica.

Art. 22 Ao Setor de Acompanhamento Processual compete receber e
registrar os processos e expedientes, distribuí-iõ e controlar-lhes a
carga, mantendo atualizado o arquivo de dados necessários para
subsidiar as atividades da Consultaria Jurídica e para fornecimento de
informações e relatórios requeridos.

Art. 23 À Seção de Pesquisa Jurídica compete fornecer subsídios aos
integrantes da Consultoria Jurídica, cabendo-lhe, ainda, providenciar a
classificação, catalogação e referência da legislação, jurisprudência e
doutrina de interesse do órgão, bem como manter, -e conservar o acervo
bibliográfico. - -

Art. 24 Ao Setor de Documentação e. Arquivo competè .oranizar,
controlar e manter atualizadas a legislação e - a juisprudênc'ia de -
interesse do -Ministério da Justiça, bem como os parecerep dadvocacia-
Geral da União, distribuindo, -diariamente, a sinopse deste material aos
integrantes do órgão. 1 -

Art. 25 À Divisão de Procedimentos Adjniintrajins, subordinada
diretamente -`ao Gabinete do Consu]to Jurídico, )compté exèdtftar as
atividades de controle de pessoal, patrimônio e orçamento da
Consultoria Jurídica.

Art, 26 À Seção de Pessoal, Patrimônio e Serviços compete executar as
atividades de controle de pessoal, de material, de comunicações
administrativas e demais atividades gerais consoante orientação' do
órgão setorial, tendo em conta o programa de qualidade e produtividade.

.Art. 27 À seção de Recursos de Informática com, executar e
controlar as atividades relativas às operações de infc atização e de
processamento de textós das umidades da Consuitorja Jürídica.

Art. 28 Ao Núcleo de Acompanhamento Orçamentário e Financej, compete
conduzir a execução dos recursos orçamentários e financeiros alocados à
Consultoria Jurídica. -

CAPÍTULO IV
ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Art. 29 Ao Consultor Jurídico incumbe-;

do Ministro, o Secretário Executivo e os Dirigentes Superiores de
órqãos e entidades da estrutura do Ministério.

Parágrafo único. Os processos e consultas encaminhados à apreciação da
Consultaria Jurídica, previamente instruídos com o pronunciamento da
assessoria jurídica porventura existente e com informação técnica,
fundamentada e conclusiva do órgão ou autoridade interessada, deverão
versar sobre caso concreto, onde se evidencie a questão jurídica a ser
dirimida, sob pena de restituição.

Art. 35 A Consultaria Jurídica poderá dirigir-se diretamente aos
órgãos e entidades da estrutura do Ministério, mediante despachos ou
expedientes.

Art. 36 Os pareceres da Consultoria Jurídica, após aprovação do
Ministro de Estado, terão caráter normativo no âmbito do Ministério,
inclusive em seus órgãos autônomos e vinculados.

Art. 37	 Os Assistentes Jurídicos do quadro permanente do
Ministério passam a ter lotação e exercício na Consu].tórja Jurídica,
podendo o Consultor Jurídico designá-los, quando for o caso, para
exercício em outras unidades do Ministério, bem como para executar
trabalhos externos.

Art. 38 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação
deste Regimento serão resolvidos pelo Consultor Jurídico.

(Of. n9158/96)

• -	 SECRETARIA EXECUTIVA
•	 Subsecretarja de Assuntos Administrativos

-	 DESPACHOS

Processo n9 08000.015534/96_68
Tornar sem efeito o despacho s/n, datado de 19/07196 1 publicado no
rio Oficial da União n9 140, de 22/07196, Seção 1, pagina 13504.

Em 5 de agosto de 1996
MARCIO ARCOVERDE MORAES

Coordenador-Geral de Recursos Humanas

Processo n9 08000.015534/6_68
Ratifico o ato do Sr Coordenador-Geral de Recursos Humanos, com base
na imunidade da Escola Nacional de Administração Publica - ENAP, pre-
vista na alínea c, do inciso II, do Art. 19 da Constituição Federal de
1967, recepcionado pelo Art. 150, inciso VI, alínea c, parágrafo 29 da
Constituição Federal de 1988, conforme art. 59, parágrafo único. da Lei
n9. 6871/80 com as alterações da Lei n9 8140/90. - -

Em 5 de agosto de 1996
MÂRCIA NEVES

Subsecretária
Substituta -

1 - assessorar o Ministro de Estado, prestando-lhe assistência direta e
imediata;

II - opinar em processos, elaborar informações e emitir os pareceres a
serem encaminhados h Advocacia-Geral da União;	 -
III - representar ao Ministro de Estado contra a inobservância ou
irregularidade na aplicação da Constituição e das leis, assim como de
atos normativos emanados das - autoridades administrativas, promovendo as
diligências -que se fizerem necessárias, junto a qualquer órgão ou
entidade da área de competência do Ministério;
Iv - exarar despacho aprovando ou rejeitando pareceres emitidos pelas
Coordenações;

- baixar portarias, instruções e ordens de serviço no âmbito de sua
atuação;	 -

VI - planejar, coordenar, orientar e supervisionar os trabalhos da
Consultoria Jurídica, podendo delegar atribuições, na forma da lei.

Art. 30- Aos Coordenadores incumbe;

1 - gerir a execução das atividades afetas à respectiva unidade;
LI - submeter ao Consultor Jurídico pareceres, informaçies, notas e
planos de trabalho, bem como relatórios das atividades . :esenvolvjdas
nas respectivas áreas;
III - assistir ao Consultor Jurídico em assuntos de competência de sua.
unidade;

IV - proceder a diligências nos processos e expedientes diretamente
endereçados pelos setores técnicos do Ministério da Justiça e seus
órgãos autônomos e vinculados, ressalvados os casos de necessidade de
decisão do Consultor Jurídico;
V - praticar atos de administração necessários à execução das
atividades afetas às suas unidades.

Art. 31 Aos Chefes de Divisão, de Serviço, de Seção, de Setor e de
Núcleo incumbe distribuir, orientar e executar os trabalhos das
respectivas unidades e outras tarefas que lhes forem atribuídas.

Art. 32 Ao Corpo técnico Jurídico incumba as atribuições conferidas
pela legislação pertinente à Advocacia-Geral da União.

Ar' - 33	 Aos demais servidores incumbe exercei as atribuições
re',ulamentares cometidas pelos respectivos superiores hierárquicos.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Processo n°: 08000.018219/96,47

Reconheço-a inexigibilidade de licitação, para inscrição dos servidores Cledson Correa da Costa Cordeiro,
Eldes Lopes de Souza, Márcio Luiz Gomes Vieira,- Marcus Vinícius Antunes Liberato, Roberto Ribeiro
dos Santos, Teresa Sena e Silva e Marco Antônio Kluwe do Nascimento, lotados na Coordeeaço Geral
de Moder,ização e Informática, junto a Via Internet Informática Ltda, com amparo no art.25 "Caput" da
Lei 8.666193, importando o valor da despesa em RS 6.300,00 (seis mile trezentos reais). -

Em 5 de agosto de 1996
MARC 10 ARCOVERDE MORAES

Coordenador-Geral de Recursos Humanos

Ratifico, com base nas manifestações constantes do processo n° 8.000-018219196 - 47, e para os fins
previstos no art. 25, "Caput", da Lei n° 8.666193 e alterações posteriorés, o ato de Reconhecimento de
inexigibilídade de licitação praticado pelo Senhor Coordenador-Geral de Recursos Humanos, para
inscrição dos servidores indicados pela Coordenação Geral de Modernização e Informática, junto a Via
Internet Informática Ltda., na forma proposta.

Em 6 de agosto de 1996
MARCIA PEREIRA DAS NEVES

Subsecretária
(Of. n9 119/96)
	

Substituta

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

ATA DE DISTRIBUIÇÃO N° 11196
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 1996

Aos trinta dias do mês de julho de mil novecentos e noventa e seis, às quatorze horas, em sua sede no
anexo II do Ministério da Justiça, 2° andar, reuniu-se o Conselho Administrativo de Defesa Econômica -
CADE, sob a Presidência do Conselheiro Edison Rodrigues-Chaves, e, de acordocom o disposto no art.
12 do Regimento Interno, foi distribuído o seguinte processo: -

Ato de Concentração n° 85196	 -

Requerentes: Indústrias de Chocolate Lacta S.A., Kraft Suchard Brasil S.A. e Kibon - Indústrias
Alimentícias Ltda,

Relator: Conselheiro Leônidas Rangel Xausa
Advogado: José Dei Chiaro Ferreira da Rosa

Art.	 34	 Somente poderão
Consultaria	 Jurídica, o

encaminhar consultas e processos ao exame da GESNER JOSE OLIVEIRA FILHO
Ministro de	 Estado, a Chefia dê Gabinete	 (Of. n9 569/96) Presidente do Conselho


