ANEXO X - FLUXOGRAMA

Impugnação - Auto de Apreensão

Início
Auditor emite Auto de
Apreensão e RO/RMU, deposita
bens na DIBEA e lança do
SISAF.

01

Não

Superintendência encaminha o
Auto de Apreensão com o
respectivo RO/RMU à DIDOC
para fins de autuação de
processo.

Infrator foi
identificado?

DIDOC autua o
processo e
encaminha-o à
DIBEA.

DIBEA providencia publicação
no DODF dos Autos de
Apreensão Não Identificados e
juna aos correspondentes
processos

O infrator
apresentou-se na
DIBEA para fins de
identificação?

Sim

Fim
Arquivo

Auto é anulado e os bens
devolvidos. Registro no SISAF
Administrativo e providências de
rotina da DIBEA - Requerimento
e Recibo.

A DIBEA aguarda o prazo para
fins de Declaração de
Abandono

Sim

01

Superintendência encaminha o
Auto de Apreensão com o
respectivo RO/RMU à DIDOC
para fins de autuação de
processo.

O infrator
apresentou-se à
DIBEA para
requerer os bens?

Não

Sim
DIBEA preenche o Termo de
identificação, faz juntada ao
processo e encaminha para à
Superintendência.

O infrator preenche Termo de
Identificação e Requerimento
de Devolução dos bens na
DIBEA.

DIDOC autua e encaminha o
processo à Superintendência
que aguarda o prazo de 30 dias.

Os bens são disponibilizados
para fins de incorporação ou
doação - segue fluxo IN 99.

DIBEA faz juntada ao
processo.

03
Houve
impugnação do
Auto de
Apreensão?

Sim

A impugnação é encaminhada a
UTJ para fins de julgamento de
1ª Instância.

DIBEA procede aos cálculos
dos custos de operação e/ou
custódia e emite DAR avulso.

Não
Sim

Impugnação
Deferida?

Não

Não
A UTJ comunica ao interessado
do indeferimento e encaminha o
processo a Superintendência
para contiunuar a contagem de
prazo,

Houve Recurso
em 2ª
Instância?

Interessado
solicitou
Recolhimento dos
Bens na DIBEA?

Sim
Sim
Interessado efetuou
pagamento e
cumpriu exigências
da IN 99?

DIBEA procede a devolução dos
bens e anexa ao processo a
documentação..

Superintendência encaminha
processo a UREC para
cobrança dos custos de
operação+ custódia.

02

Fim
Arquivo

A UREC encaminha processo
para DIBEA para anexar
planilha de cobrança do valor
da custódia dos bens
apreendidos.

Não

Sim

Não

Houve impugnação
quanto ao valor
cobrado pelo
DIBEA?

Vencido os prazosos normativos
os bens são considerados como
abandonados e DIBEA
providencia publicação no DODF
juntando aos correspondentes
processos..

Os bens são
disponibilizadospara fins de
incorporação ou doação - segue
fluxo IN99.

Sim
Superintendência responsável
pela autuação julgs em 2ª
Instância.

Sim

DIBEA encaminha processo
para UREC para providências
de cobrança..

A impugnação é encaminhada à
Superintendência que emitiu o
auto que a direcionará à
Diretoria responsável para fins
de julgamento de 1ª Instância.

A UREC calcula os custos da
operação, gera DAR avulso com
os custos da operação+
custódia e encaminha
intimação via AR para o infrator.

Não
Recurso
Deferido?

Impugnação
deferida?
Auto é anulado
e os bens
devolvidos/Reg
ustro no SISAF
Administrativa
e providências
de rotina da
DIBEA Requerimento
e Recibo

A
Superintendência
comunica ao
interessado do
indeferimento e
mantem o
processo
sobrestado atéo
vencimento do
prazo normativo.

O valor
exonerado
ultrapassa a
alçada da 1ª
Instância??

Sim

Sim

Interessado
efetuou
pagamento?

Fim
Arquivo

Sim
O processo é encaminhado para
Superintendêcia para julgamento
de recurso de Ofício.

Não
Não
A Diretoria comunica o
interessado e encaminha o
processo a Superintendência
para continuar contagem de
prazo..

Não

Não

Houve impugnação
quanto ao valor
cobrado pela
UREC?

Fim
Arquivo

UREC instrui e
encaminha a SEF
para fins de inscrição
em Dívida Ativa

Sim

Sim

UREC julga em 1ª Instância.

A Superntendência ratifica ou
define novo valor a ser cobrado e
restitui para Diretoria.

Interessado
efetuou
pagamento?

Não
Sim
UREC revisa os
cálculos.

Impugnação
Deferida?

Não

Fim
Arquivo

Sim

Interessado
efetuou
pagamento?

A UREC comunica o
interessado via AR
intimando para
pagamento.

A UREC comunica o
interessado via AR intimando
para pagamento.

Houve
recurso em
2ª Instância?
Não

O valor exonerado
ultrapassa a
alçada da 1ª
Intância?

Não

Sim
Superintendência
responsável julga em 2ª
Instância.

Sim
A UREC instrui e
encaminha a SEF
para fins de
inscrição em dívida
ativa.

Não

Houve
recurso em
2ª Instância?

Não

Interessado
efetuou
pagamento?

A Superintendência comunica ao
interessado via AR sobre o
indeferimento e restitui o processo à
UREC para procedimento de cobraça.

Não

DIBEA procede a devolução dos
bens e anexa a documentação
ao processo.

Fim
Arquivo

O processo é
encaminhado para
Superintendência
responsável pela autuação
para julgamento de
recurso de ofício.

DIBEA aguarda os prazos
normativos e publica
Declaração de Abandono Anexa ao Processo e
encaminha à UREC.

UREC instrui o DIDA oe
ecaminha a SEF para fins de
inscrição em Dívida Ativa.

Não

Interessado
efetuou
pagamento?

Procedimentos de doação
ou incorporação nos termos
da IN 99/2016.

Fim
Arquivo

01 - RO - Operações de grande porte a exemplo das demolições da SUOP+Apreensão RMU - Operações de
médio e pequeno porte que não demandam a complexidade do RO.

A Superintendência define
o valor e restitui o
processo para UREC para
fins de cobrança Intimação via AR.

Recurso
Deferido?

A UREC instrui e
encaminha a SEF para fins
de inscrição em dívida
ativa.

Não

Sim

Sim

Fim
Arquivo

Interessado
efetuou
pagamento e
cumpriu
exigências da IN
99?

Sim

Sim

O requerimento é
encaminhado à UREC que o
anexa ao rocesso e envia à
Superintendência
responsável pela autuação
para julgamento em 2ª
Instância.

Superintendência comunica
interessado e acompanha
prazos normativos.

02 - Vencido o prazo de 30 dias estabelecidos na IN 99
03 - O interessado "obrigatoriamente" deverá informar o nº do Auto de Aprreensão ao impretar impugnação
ou recurso. Nos casos de "não identificado" o atendente deverá instruir o interessado a se dirigir aà DIBEA
para fins de identificação e obtenção do nº do Auto de Apreensão.

Sim

Fim
Arquivo

(*) Todos os documentos afetos a Auto de Apreensão deverão tramitar nas respectivos Processos
Administrativos.
(**) Todas as informações deverão ser lançadas no SISAF Administrativo.

