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Exercício 2021

Assessorar o CONFE nos assuntos de natureza jurídica;
Emitir relatórios que consubstanciem o estágio de execução dos trabalhos de sua área
de atuação, em especial relatório mensal dos processos judiciais em andamento, com
as respectivas situações; Patrocinar os interesses do Conselho Federal de Estatística
perante o Poder Judiciário e nos demais casos fixados em instrumento procuratório,
observados os limites do respectivo mandato, inclusive quanto ao poder de receber
citações e intimações; Participar de reuniões e eventos quando devidamente
convocado;
Manifestar-se, por escrito, ao Presidente do órgão, obrigatoriamente, sempre que
constatar a existência de ilegalidade de qualquer ato que tenha sido submetido a sua
apreciação; responder pelo cumprimento dos prazos nos processos judiciais sob a sua
guarda, salvo determinação em contrário, por escrito;
Responder consultas e emitir parecer, quando assim for requisitado, em processos com
recursos interpostos as decisões proferidas pelo próprio Conselho Federal de Estatística
e pelos Conselhos Regionais de Estatística, objetivando subsidiar o exame e relatoria a
cargo dos Relatores;
Responder consultas e emitir pareceres de natureza jurídica em assuntos submetidos a
seu exame; analisar os aspectos legais das resoluções ou de qualquer outra norma de
interesse do CONFE e dos CONRE’s, a ser por aquelas baixadas, propondo as adequações
necessárias, sempre que solicitado; Assessorar o CONFE na análise e elaboração dos
instrumentos convocatórios de licitação, contratos, convênios e similares;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza de um órgão jurídico.
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