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O Regulamento de Mercado é o
instrumento normativo que rege as
relações existentes entre
concessionários, permissionários,
produtores rurais e demais usuários
dos entreposto e a Administração
Pública, representada pela
CeasaMinas.

http://www.abracen.org.br/default.asp


O Regulamento de 
Mercado vigente na 
CeasaMinas, até 

dezembro de 2009, 
datava de 1974



• O Regulamento de 1974 surge
com a operacionalização da
CeasaMinas

• Imposto no panorama político
do regime militar (contexto de
exceção)

• Não obedecia regras básicas
e inerentes a um Estado
Democrático de Direito.



Necessidade de 
reestruturar a 

dinâmica legislativa 
que rege as relações 

da Ceasa.



Novamente o trabalho de construção de uma 
normativa genérica a abstrata depende da 
contribuição dos mais diversos seguimentos.

A comissão responsável pela elaboração do 
documento final teve caráter iminentemente 
multidisciplinar:

• Departamento de operações

• Departamento Jurídico

• Departamento de Planejamento



Pesquisas de outros regulamentos de mercado:

• Mercado de Turim

• Mercado de Roma

• Sistema de Abastecimento Espanhol

• Sistema de Abastecimento Português

Pesquisamos também os regulamentos de 
outras centrais de outras unidades da 
federação:

• Rio Grande do Sul

• Paraná

• Santa Catarina



Em segundo momento buscamos consultar os personagens
envolvidos na construção do relacionamento e
desenvolvimento das centrais.

• APHCEMG

• ACCEASA

• ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DA CEASA DE
GOVERNADOR VALADARES

• ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS PRODUTORES DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS DA CEASA DE CARATINGA

• ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS PRODUTORES DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS DE JUIZ DE FORA

• ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DA CEASA DE JUIZ DE
FORA

• CONCESSIONÁRIOS DE BARBACENA

• ASCAR



Após diversas discussões e quase dois anos de discussões com todas as partes envolvidas o 
texto final ficou estruturado da seguinte forma:

• CAPÍTULO I - DA INSTITUIÇÃO

• CAPÍTULO II - DO OBJETIVO E DOS PRINCÍPIOS DO REGULAMENT

• CAPÍTULO III - DAS DEFINIÇÕES

• CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

• CAPÍTULO V - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

• CAPÍTULO VI - DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO

• CAPÍTULO VII - DO CADASTRAMENTO, DO CREDENCIAMENTO E DA 
COMERCIALIZAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO MERCADO LIVRE DO PRODUTOR 
– MLP POR PRODUTOR RURAL, SUAS ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS 

• CAPÍTULO VIII - DA COMERCIALIZAÇÃO DE VAREJO E “ATACADÃO” NOS MERCADOS 
LIVRES DO PRODUTOR - MLP

• CAPÍTULO IX - DOS CARREGADORES AUTÔNOMOS, CHAPAS E OPERADORES 
AUTORIZADOS

• CAPÍTULO X - DAS OBRIGAÇÕES E DAS PENALIDADES AOS DETENTORES DE 
CONCESSÃO DE USO

• CAPÍTULO XI - DAS DEPENDÊNCIAS, INSTALAÇÕES E SUA UTILIZAÇÃO

• CAPÍTULO XII - DA PROPAGANDA, PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO 

• CAPÍTULO XIII - DAS TARIFAS

• CAPÍTULO XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



Em termos de inovações podemos citar os 
seguintes:

• Devido processo administrativo para o
julgamento de imposição de multas;

• Consagração do contraditório e ampla defesa na
apreciação de penalidades aplicadas aos
concessionários, produtores, carregadores e
chapas;

• Gradação da penalidade em razão das
irregularidades perpetradas pelos usuários;



• Com o devido processo administrativo se dá
mais transparência na aplicação de
penalidades e diminui a possibilidade de
“interferências externas e internas”;

• Unicidade de regulamentos minimizando a
possibilidade de disparidades e antinomias;

• Fortalecimento do combate a
clandestinidade e de pessoas estranhas às
relações de mercância dentro dos
entrepostos;



• Transparência administrativa ao passo que
todos os departamentos e seções estão
descritas no Regulamento de Mercado com suas
devidas competências;

• Regulamentação do trânsito de mercadorias
dentro dos entrepostos, bem como a entrada de
mercadorias nos mesmos (artigos 121 a 124);

• Estipula a revisão obrigatória e periódica do
Regulamento de Mercado, bem como
modificações esporádicas quando demonstrada
a urgência e relevância da modificação
apresentada (artigos 131 e 133), dentre outros.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Necessidade do continuo trabalho de
aperfeiçoamento do regulamento;

• Necessidade de intercâmbio entre técnicos das
Centrais para a troca de experiências,
conhecimento e tecnologias;

• Aprimoramento dos técnicos;

• Incremento das condições de trabalho;

• As Centrais de Abastecimento, em razão de sua
importância estratégica para a nação, não podem
ser encaradas como empresas pontes, mas como
empresas de formação e manutenção de
profissionais do abastecimento.
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