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SECRETARIA EXECUTIVA

<!ID471747-0> PORTARIA Nº 102, DE 21 DE MARÇO DE 2003

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e considerando a ne-
cessidade de se promover redução dos gastos públicos, no exercício
de 2003, resolve:

Art. 1º. Determinar aos órgãos da Administração Central, à
Fundação Nacional do Índio, ao Departamento de Polícia Federal e ao
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, bem como suas res-
pectivas unidades regionais, redução de gastos, em relação ao exer-
cício de 2002, nos percentuais a seguir mencionados:

I - 10% das despesas correntes de custeio das atividades
permanentes, principalmente no tocante a serviços de telefonia, in-
sumos de informática e de transportes;

II - 15% dos pagamentos de passagens aéreas e diárias para
deslocamento de servidores.

Parágrafo único. O percentual estabelecido no inciso II po-
derá ser alterado mediante decisão da Secretaria Executiva por in-
suficiência de recursos financeiros ou no sentido de se evitar a in-
terrupção de atividades essenciais de segurança pública, particular-
mente às concernentes aos Departamentos de Polícia Federal e Ro-
doviária Federal e a Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Art. 2º. Na emissão de passagens aéreas será observado sem-
pre o critério de menor custo para a administração, garantida a pre-
sença da autoridade ou servidor no local de destino em horário com-
patível com seus compromissos profissionais.

§1º Com vistas ao adequado cumprimento da determinação
mencionada no caput deste artigo, as viagens deverão ser progra-
madas com, no mínimo, cinco dias de antecedência, de forma a
possibilitar a obtenção dos melhores preços pela administração, com
exceção daquelas de caráter emergencial, especialmente no que se
refere à segurança pública.

§2º As autorizações para viagens ao exterior deverão ser
postuladas com, no mínimo, quinze dias de antecedência e acom-
panhadas de justificativa quanto a sua necessidade e relevância para o
Ministério da Justiça.

§3º A partir da publicação da presente Portaria, a emissão de
passagens aéreas para deslocamentos nacionais e internacionais so-
mente se dará em classe econômica, exceto nos casos expressamente
autorizados pelo Secretário-Executivo, observada a legislação em vi-
g o r.

Art. 3º. Os serviços de telefonia fixa e móvel celular obe-
decerão aos seguintes procedimentos:

I - para telefonia fixa:
a) a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Adminis-

tração, por meio da Coordenação-Geral de Logística, e dos órgãos
correlatos da Fundação Nacional do Índio, Departamento de Polícia
Federal e Departamento de Polícia Rodoviária Federal providencia-
rão, no âmbito de suas respectivas competências, o bloqueio de li-
gações interurbanas, internacionais e para celulares efetuadas através
de ramais, exceto nos casos em que for observado o critério da estrita
necessidade e autorizado pelos respectivos órgãos;

b) determinar o bloqueio de ligações internacionais, efetua-
das através de linhas diretas, exceto quando autorizado pelo Sub-
secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, pelo Pre-
sidente da Fundação Nacional do Índio e pelos Diretores Gerais do
Departamento de Polícia Federal e do Departamento de Polícia Ro-
doviária Federal;

c) os equipamentos de fac-símile deverão ter sua utilização
restrita à comunicação de assuntos oficiais, vedada sua utilização
como substitutos a equipamentos de reprografia ou assemelhados.

II - para telefonia móvel celular:
a) a Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Adminis-

tração, no âmbito da Administração Direta, e os órgãos correlatos, no
âmbito da Fundação Nacional do Índio, Departamento de Polícia
Federal e Departamento de Polícia Rodoviária Federal, promoverão,
no prazo de vinte dias, redução no número de usuários, assim como
remanejamentos de aparelhos, em função da necessidade do serviço.
Findo este prazo, os resultados deverão ser comunicados à Secretaria
Executiva;

b) os gastos com a utilização dos equipamentos de telefonia
móvel celular obedecerão aos limites estabelecidos no artigo 5º da
Portaria nº 388, de 6 de novembro de 2001, sob pena de suspensão da
autorização de uso do serviço até a quitação do débito;

c) nos casos em que se verificar viabilidade operacional, com
redução de custos para a administração, serão disponibilizados apa-
relhos celulares na modalidade de pré-pagamento, em função da na-
tureza da atividade desenvolvida pelo usuário;

d) excepcionalmente, e mediante justificativa por escrito, e
atestada pela chefia imediata, a Subsecretaria de Planejamento, Or-
çamento e Administração poderá autorizar o pagamento de despesas
excedentes aos referidos limites;

e) o usuário cuja utilização do serviço de telefonia móvel
celular venha a exceder os limites referidos na alínea “b”, e cuja
justificativa não tenha sido aprovada pela Subsecretaria Planejamento,
Orçamento e Administração recolherá o excedente, no prazo de dez
dias, à conta corrente da Coordenação-Geral de Logística, (Banco do
Brasil, Agência 3602-1, Conta nº 170500-8, Código Identificador nº
20000500001012-8) e encaminhará cópia do respectivo comprovante
de recolhimento à Coordenação-Geral de Logística, sob pena de perda
da autorização de utilização de telefone celular.

Art. 4º. A Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Ad-
ministração redefinirá critérios de limites de gastos para aquisição de
material de consumo em geral, especialmente aqueles destinados à
manutenção das atividades de rotina do Ministério, bem como no que
se refere à utilização de veículos de serviço.

Art. 5º. Deverão ser objeto de atenção especial, no esta-
belecimento dos limites mencionados no artigo anterior, os gastos
com suprimentos de informática, copeiragem, apoio administrativo,
manutenção, limpeza e conservação.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO
(Of. El. nº 37/SE)

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA

<!ID471753-0>ACÓRDÃOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08000.0023281/97-41
Representante: Rosânia Emília Ribeiro da Cunha.
Representadas: Unimed Araguari e Unimed Uberlândia
Advogados: Flávio Henrique Alessi, Elisa Maria Alessi de

Melo, Tânia Mara Guimarães Pena e Egberto Miranda Silva Neto
(Unimed/Araguari), José Américo Fonseca Attie, Wilson Ribeiro da
Silva e Carlos Muzzi de Oliveira (Unimed/Uberlândia)

Relator: Conselheiro Ronaldo Porto Macedo Júnior
Ementa: Processo Administrativo. Prática restritiva à livre

concorrência à livre concorrência e abuso de posição dominante.
Proibição aos médicos cooperados de prestarem assistência médica a
outras empresas concorrentes. Infração configurada pela aplicação de
multa.

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
Substituto o Conselheiro Thompson Almeida Andrade e os Con-
selheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE,
por unanimidade, considerar as representadas como incursas no art.
20, incisos I, II e IV, c/c o art. 21, incisos IV, V e VI, ambos da Lei
nº 8.884/94, condenando cada uma das Representadas, com funda-
mento no art. 23 III, c/c art. 27 da mesma Lei, ao pagamento de multa
no valor de R$ 63.846,00, totalizando o valor de R$ 127.692,00,
determinando, ainda, a realização das seguintes providências: a) al-
teração dos Estatutos Sociais das Representadas para serem excluídas
todas as cláusulas que imponham exclusividade aos associados, que
vedem a prestação de serviços a concorrentes e/ou que punam a dupla
militância, devendo as alterações ser comprovadas junto ao CADE,
por meio dos originais ou cópias autenticadas dos referidos estatutos,
devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, no prazo de 20 (vinte) dias após a publicação do acórdão da
presente decisão; b) imposição, sem prejuízo da multa cominada, e
em conformidade com o art. 24, I, da mesma lei antitruste, da obri-
gação das Representadas realizarem, às suas expensas, publicação em
meia página no jornal de maior circulação dos mercados relevantes
geográficos onde atuam de extrato do presente voto, por dois dias
seguidos, por duas semanas consecutivas, obrigação esta também a
ser comprovada ao CADE no prazo de 60 (sessenta) dias após a
publicação do acórdão da presente decisão; c) determinação às Re-
presentadas que comuniquem o teor da presente decisão a seus as-
sociados e consumidores, por qualquer meio de divulgação em que
seja possível identificar o seu emissor, destinatário, data e auten-
ticidade, comprovando perante o CADE o cumprimento das deter-
minações citadas, no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação do
acórdão da presente decisão, sob pena de multa diária de 5000 (cinco
mil) UFIR, em conformidade com o disposto no art. 26, da Lei n.º
8.884/94; d) aplicação, na continuidade de atos ou situações de in-
fração à ordem econômica ou no caso de descumprimento das co-
minações enunciadas pelos itens anteriores acima, de multa diária de
5000 (cinco mil) UFIR, com fundamento no art. 25, da Lei antitruste.
Deverão ser remetidas cópia dos presentes autos ao Ministério Pú-
blico do Estado de Minas Gerais, para as providências que enten-
derem cabíveis. Participaram do julgamento o Presidente substituto
Thompson Almeida Andrade e os Conselheiros Roberto Augusto Cas-
tellanos Pfeiffer, Ronaldo Porto Macedo Júnior, Miguel Tebar Bar-
rionuevo, Cleveland Prates Teixeira e a Procuradora-Geral Maria
Abadia Alves. Declarou-se impedido o Conselheiro Fernando Mar-
ques. Ausente, justificadamente, o Presidente do CADE, João Gran-
dino Rodas. Brasília-DF, 12 de março de 2003 (data do julgamen-
to).

THOMPSON ALMEIDA ANDRADE
Presidente do Conselho

Substituto

RONALDO PORTO MACEDO JÚNIOR
Conselheiro-Relator

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08012.001288/99-43.
Representante: Conselho Regional de Farmácia do Distrito

Federal.
Representada: Rhodia Farma Ltda.
Advogados: José Inácio Gonzaga Franceschini, Mauro Grin-

berg e Camila Pimentel Porto.
Conselheiro-Relator: Ronaldo Porto Macedo Júnior.
Ementa: Processo administrativo. Denúncia de suposto au-

mento abusivo de preços do medicamento Gardenal. Mercado re-
levante de medicamentos da classe dos Psicopléticos., destacando-se
entre os hipnóticos/sedativos, pertencentes à subclasse terapêutica dos

barbitúricos puros; e os medicamentos que tem como princípio ativo
o sal Fenoarbital. Mercado relevante geográfico nacional. Voto pelo
arquivamento do Processo.

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
Substituto o Conselheiro Thompson Almeida Andrade e os Con-
selheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE,
por unanimidade, determinar o arquivamento do processo, nos termos
do voto do Relator. Participaram do julgamento o Presidente subs-
tituto Thompson Almeida Andrade e os Conselheiros Roberto Au-
gusto Castellanos Pfeiffer, Ronaldo Porto Macedo Júnior, Miguel
Tebar Barrionuevo, Cleveland Prates Teixeira e Fernando Marques.
Presente a Procuradora-Geral Maria Abadia Alves. Ausente, justi-
ficadamente, o Presidente do CADE, João Grandino Rodas. Brasília-
DF., 12 de março de 2003 (data do julgamento).

THOMPSON ALMEIDA ANDRADE
Presidente do Conselho

Substituto

RONALDO PORTO MACEDO JÚNIOR
Conselheiro-Relator

ATO DE CONCENTRAÇÃO Nº 08012.004566/2002-53
Requerentes: Verifone Holdings Inc. e VF Holding Corp.
Advogados: Sérgio Varella Bruna, Guilherme Favaro Ribas e

outros.
Conselheiro-Relator: Ronaldo Porto Macedo Júnior.
Ementa: Ato de concentração. Operação realizada no ex-

terior, sem reflexos significativos no Brasil, entre as empresas Ve-
rifone Holdings Inc. e VF Holding Corp. Mercado relevante de sis-
temas de pagamento eletrônico. Mercado relevante geográfico na-
cional. Operação enquadrada no artigo 54, § 3º da Lei 8.884/94.
Apresentação tempestiva. Ausência de danos à concorrência. Voto
pela aprovação sem restrições.

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
Substituto o Conselheiro Thompson Almeida Andrade e os Con-
selheiros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE,
por unanimidade, aprovar a operação sem restrições. Participaram do
julgamento o Presidente substituto Thompson Almeida Andrade e os
Conselheiros Roberto Augusto Castellanos Pfeiffer, Ronaldo Porto
Macedo Júnior, Miguel Tebar Barrionuevo, Fernando de Oliveira
Marques, Cleveland Prates Teixeira e a Procuradora-Geral Maria
Abadia Alves. Ausente, justificadamente, o Presidente do CADE,
João Grandino Rodas. Brasília-DF., 12 de março de 2003 (data do
julgamento).

THOMPSON ALMEIDA ANDRADE
Presidente do Conselho

Substituto

RONALDO PORTO MACEDO JÚNIOR
Conselheiro-Relator

ATO DE CONCENTRAÇÃO Nº 08012.008171/2002-20
Requerentes: Dow Química S/A e Plann Comércio de Pro-

dutos Ltda.
Advogados: José Inácio Gonzaga Franceschini, Daphne de

Carvalho P. Nunes e outros.
Relator: Conselheiro Thompson Almeida Andrade.
Ementa: Ato de Concentração. Aquisição pela Dow Química

S/A dos 49,99% restantes das ações da Branco Dow Compostos de
Engenharia S/A, que pertenciam à Plann Comércio de Produtos Ltda.
Elevação da participação acionária da Dow Química no capital social
da Branco Dow de 50,01% para 100%. Aumento de participação
acionária sem mudança de controle. Hipótese prevista no caput do
artigo 54. Operação não acarretou concentração horizontal ou in-
tegração vertical. Alteração na administração da Branco Doe com-
postos de Engenharia S/A. Ocorrência de potencialidade de dano.
Inexistência de impactos anticompetitivos. Aprovado sem restrições.

Acórdão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na
conformidade dos votos e das notas eletrônicas, acordam o Presidente
Substituto e os Conselheiros do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE, por unanimidade, aprovar a operação sem res-
trições. Participaram do julgamento o Presidente Substituto do CADE
Thompson Andrade e os Conselheiros Roberto Augusto Castellanos
Pfeiffer, Ronaldo Porto Macedo Júnior, Fernando de Oliveira Mar-
ques e Cleveland Prates Teixeira. Presente a Procuradora-Geral Maria
Abadia Alves. Ausentes, justificadamente, o Conselheiro Miguel Te-
bar Barrionuevo e Presidente João Grandino Rodas (Portaria nº 11 de
10 de março de 2003, publicada no DOU nº 49 - Seção 2, de
12.03.2003). Brasília, 19 de março de 2003 (data do julgamento).

THOMPSON ANDRADE
Presidente do Conselho

Substituto

THOMPSON ANDRADE
Conselheiro-Relator

ATO DE CONCENTRAÇÃO Nº 08012.001833/2002-31
Requerentes: Northrop Grumman Corporation e TRW, Inc.
Advogados: José Augusto Regazzini, Marcelo Calliari, Da-

niel Oliveira Andreoli, Joana Temudo Cianfarani e outros.
Conselheiro-Relator: Fernando de Oliveira Marques
Ementa: Ato de Concentração. Incorporação, pela Northrop

Grumman Corporation, da TRW, Inc. Mercado nacional de produtos
automotivos. Inexistência de efeitos anticompetitivos no mercado.

Ministério da Justiça
.
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