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Plenária Final:  

Metas e prioridades para a atuação do Ministério Pú blico na Defesa do 

Consumidor e da Ordem Econômica no biênio 2009/2010 .   

 

I -  Os membros do Ministério Público Federal ofici antes nas 

matérias de defesa do consumidor e da ordem econômi ca, reunidos no X 

Encontro Nacional da 3ª Câmara de Coordenação e Rev isão, realizado em 

Brasília, nos dias 6 a 8 de agosto de 2009, decidem , por unanimidade: 

1)  Com a concordância dos integrantes do GT de Mercado de 

Capitais, pela ampliação da área temática do referido GT para que atue, 

também, na  defesa e proteção da concorrência; 

2)  Apoiar integralmente as tratativas conduzidas pelo colega Alexandre 

Amaral Gavronski destinadas a assegurar acesso do Ministério Público 

Federal  ao SINDEC (Sistema de Informações de Defesa do Consumidor, 

alimentado pelos PROCONs sob a coordenação do DPDC-Ministério da 

Justiça), pugnando para que o sistema viabilize o acesso por mais de um 

computador por unidade interessada, sob o critério do colega oficiante e com a 

intermediação da 3CCR; 
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3)  Estimular a alimentação do banco de dados da 3CCR na intranet, 

por meio da descentralização da inserção de peças aos colegas oficiantes ou 

servidores por ele indicados bem como da adoção de rotinas padronizadas de 

inserção elaboradas e divulgadas pela 3CCR; 

4)  Aprovar a criação do GT de Tecnologias da Informação e da 

Comunicação, sob a coordenação do colega Luiz Fernando Gaspar Costa, e 

contando desde logo com a participação dos colegas Roberto Luiz Oppermann 

Thomé e Áureo Marcus Makiyama Lopes;  

5)  Designação do colega Fernando Lacerda Dias para atuar junto ao 

DPDC nas questões relacionadas ao controle da publicidade.      

II -  Os membros antes referidos, decidem, também à  unanimidade, 

aprovar as seguintes moções:  

1)  Pela premente necessidade de que ao representante do Ministério 

Público Federal em atuação junto ao CADE seja asseguradas dedicação 

exclusiva e uma estrutura de apoio necessária para que possa desempenhar 

satisfatoriamente o papel do Parquet junto àquele Órgão e contribuir mais 

efetivamente para a atuação da Instituição, também na sua função agente, na 

matéria da ordem econômica. Para tanto, sugere o plenário que o 

Coordenador da Câmara encaminhe solicitação ao Conselho Superior para 

que inclua tal previsão na regulamentação pertinente ou edite alguma 

específica para este fim;   

2)  Pela necessária sensibilização do Conselho Institucional para que 

revise o entendimento que concluiu pela determinação de encaminhamento às 

Câmaras de Coordenação e Revisão e à PFDC, para homologação, das peças 

informativas, procedimentos administrativos ou inquéritos civis em que o 

membro decidiu fundamentadamente pelo declínio de atribuição. Para 

contribuir com a revisão pleiteada, os membros presentes no Encontro 

apresentam os seguintes argumentos para reflexão: 1) essa não é uma 

atribuição legal das Câmaras, nos termos do art. 62 da LC 75/93 e afronta a 

disciplina legal dada pela Lei da Ação Civil Pública que prevê a necessidade 

de homologação apenas para as promoções de arquivamento (art. 9º, §3º), 
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não se confundindo o declínio com arquivamento, nem mesmo indireto, no 

entender da doutrina e da própria distinção feita na Res.CSMPF  87/06, que 

trata das duas hipóteses em incisos distintos (promoção de arquivamento no 

inciso V e declínio no VI); 2) o tratamento dado à matéria pela Res. 87/06 à 

hipótese é diverso do entendimento dado pelo Conselho Institucional, pois 

prevê apenas ciência à Câmara de Coordenação e Revisão e PFDC; 3) o 

entendimento originalmente adotado na Res. CSMPF n 87/06 é o que melhor 

concilia os princípios da independência funcional, da unidade e da eficiência, 

especialmente se a revisão na decisão do Conselho Institucional apontar para 

que a ciência prevista na norma inclua a remessa de cópia do despacho 

fundamentado de declínio, de modo a assegurar à Câmara ou PFDC 

conhecimento do tema e do entendimento do procurador natural, para que, 

deste discordando, disponha de elementos suficientes a permitir que, por meio 

de enunciados ou outras orientações gerais, emita seus entendimentos de 

forma geral e induza a observância do princípio da unidade sem retardar a 

adoção de medidas no caso concreto objeto de declínio; 

3)  Contrária à aprovação do PL 2254/07 que libera os jogos de azar, 

videobingos e videojogos no país, aprovado recentemente na Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados; 

4)  Profundo agradecimento e admiração ao Coordenador Aurélio 

Virgílio Veiga Rios, integrantes e servidores da 3ª Câmara de Coordenação e 

Revisão pelo excepcional e profícuo trabalho desenvolvido na condução da 

Câmara nos últimos seis anos.    

 


