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Ministério da Justiça
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 456, DE 15 DE MARÇO DE 2010

Regulamenta as diversas espécies de pro-
cessos administrativos previstos na Lei No-

8.884, de 11 de junho de 1994, com a re-
dação dada pela Lei No- 9.021, de 30 de
março de 1995, Lei No- 9.470, de 10 de
julho de 1997, pela Lei No- 10.149, de 21 de
dezembro de 2000, e pela Lei No- 11 . 4 8 2 ,
de 31 de maio de 2007, para apuração, pre-
venção e repressão de infrações contra a
ordem econômica, no âmbito da Secretaria
de Direito Econômico, e revoga a Portaria
MJ No- 4, de 5 de janeiro de 2006.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 87, parágrafo único, incisos I
e II, da Constituição Federal, e Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994,
com a redação dada pela Lei No- 9.021, de 30 de março de 1995, Lei
No- 9.470, de 10 de julho de 1997, pela Lei No- 10.149, de 21 de
dezembro de 2000, e pela Lei No- 11.482, de 31 de maio de 2007,
resolve:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS ÀS DIVERSAS ESPÉ-

CIES
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO I
DAS ESPÉCIES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Art. 1º Regulam-se por esta Portaria as diversas espécies de

processos administrativos previstos na Lei No- 8.884, de 11 de junho
de 1994, com a redação dada pela Lei No- 9.021, de 30 de março de
1995, Lei No- 9.470, de 10 de julho de 1997, pela Lei No- 10.149, de
21 de dezembro de 2000, e pela Lei No- 11.482, de 31 de maio de
2007, para apuração, prevenção ou repressão de infrações contra a
ordem econômica, no âmbito da Secretaria de Direito Econômico:

I - Processo Administrativo para aprovação de Ato de Con-
centração Econômica;

II - Procedimento Administrativo para Apuração de Ato de
Concentração;

III - Procedimento Administrativo Preparatório;
IV - Averiguação Preliminar para apuração de indícios de

infração contra a ordem econômica;
V - Processo Administrativo cuja investigação possa resultar

na imposição de sanções administrativas por infração contra a ordem
econômica; e

VI - Processo Administrativo para imposição de sanções
processuais incidentais.

Art. 2º Aplicam-se subsidiariamente às diversas espécies de
processos administrativos de que trata esta Portaria as disposições da
Lei No- 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e da Lei No- 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, sem prejuízo de outros dispositivos legais que sirvam
a sanar eventuais omissões, apenas e tão somente no que não co-
lidirem com as disposições da Lei No- 8.884, de 1994.

Art. 3º A Secretaria de Direito Econômico decidirá a respeito
do cabimento da instauração de qualquer das diversas espécies de
processos administrativos para apuração de infrações contra a ordem
econômica.

§ 1º. A decisão sobre a conveniência ou não de instauração
de qualquer das diversas espécies de processos administrativos de que
trata esta Portaria pode ser revista a qualquer tempo pela Secretaria
de Direito Econômico, mediante provocação de interessado ou de
ofício.

§ 2º. Não será admitida a instauração de qualquer das es-
pécies de processos administrativos previstos nesta Portaria para apu-
rar fatos que constituam lide privada, sem interesse para a cole-
tividade, bem como a partir de representação que, na narrativa dos
seus fatos e fundamentos, não apresente elementos mínimos de in-
teligibilidade.

Art. 4º. A representação deverá ser acompanhada da do-
cumentação pertinente e conter a descrição clara, precisa e coerente
dos fatos a serem apurados e a indicação dos demais elementos que
forem relevantes para o esclarecimento do seu objeto.

§ 1º A representação será registrada e autuada pelo Serviço
de Protocolo e Processual da Secretaria de Direito Econômico e
tramitará sob a forma de procedimento preparatório e poderá ser
arquivado, convertido em Averiguação Preliminar ou Processo Ad-
ministrativo cuja investigação possa resultar na imposição de sanções
administrativas por infração contra a ordem econômica.

§ 2º Se necessário, a Secretaria de Direito Econômico poderá
determinar a realização de audiência de justificação, intimando o
representante para prestar esclarecimentos orais a respeito dos fatos
noticiados na representação, devendo tais esclarecimentos ser redu-
zidos a termo e juntados aos autos.

CAPÍTULO II
DOS INTERESSADOS
Art. 5º. São legitimados como interessados para atuar no

processo administrativo qualquer pessoa física capaz ou jurídica, in-
clusive organizações e associações, que poderão figurar no processo
administrativo nas seguintes qualidades:

I - Representante: aquele que apresentar à Secretaria de Di-
reito Econômico notícia de infração contra a ordem econômica;

II - Representado: aquele cujos atos são objeto de apuração
no âmbito de averiguações preliminares, processo administrativo e
apuração de ato de concentração;

III - Requerente: aquele que solicita a aprovação do ato de
concentração;

IV - Impugnante: aquele que se opuser à aprovação do ato
concentração;

V - Autuado: aquele contra o qual é lavrado Auto de In-
fração para instauração de processo administrativo para imposição de
sanções processuais incidentais; e

VI - Terceiro interessado: aquele que, sem ser Representante,
Representado, Requerente, Impugnante ou Autuado, tem direitos ou
interesses que possam ser afetados pela decisão a ser emitida no
processo, devendo requerer a sua participação no processo nessa
condição.

Art. 6º. Os interessados poderão acompanhar o processo ad-
ministrativo pessoalmente ou por intermédio de seu representante
legal, diretores, gerentes ou advogado regularmente constituído, sen-
do-lhes assegurado amplo acesso aos autos, ressalvada a hipótese de
sigilo do processo ou de concessão de confidencialidade de infor-
mações, documentos ou objetos.

Art. 7º. O Impugnante e o Terceiro Interessado recebem o
processo no estado em que se encontrar.

Art. 8º. A prática de atos processuais pelo Representante,
Impugnante e Terceiro Interessado será excepcional e limitar-se-á às
hipóteses em que a Secretaria de Direito Econômico julgar con-
veniente para a instrução processual e defesa dos interesses da co-
letividade.

Art. 9º. A realização de providências ou diligências even-
tualmente requeridas pelos interessados à Secretaria de Direito Eco-
nômico ficará condicionada aos requisitos de licitude, pertinência,
necessidade e caráter não protelatório.

CAPÍTULO III
DA CIÊNCIA E DOS PRAZOS DOS ATOS PROCES-

SUAIS
Art. 10. A intimação dos atos processuais, observados os

requisitos do artigo 26, § 1º, da Lei No- 9.784, de 29 de janeiro de
1999, será feita por qualquer meio que assegure a certeza da ciência
do interessado, tais como notificação pessoal, via postal, com aviso
de recebimento, telegrama, fax, correio eletrônico, vista dos autos
processuais certificada pela Secretaria de Direito Econômico, ciência
aposta no processo, certidão de servidor público atestando o rece-
bimento de cópia do instrumento, publicação de edital em jornal de
grande circulação e no Diário Oficial da União.

§ 1º Em qualquer das espécies de processos administrativos
previstos nesta Portaria, e ressalvada a hipótese do § 2º, a primeira
intimação somente poderá ser efetivada por meio de publicação no
Diário Oficial da União se frustrado pelo menos um dos outros meios
exemplificados no caput.

§ 2º Exclusivamente no Processo Administrativo cuja in-
vestigação possa resultar na imposição de sanções administrativas por
infração contra a ordem econômica, a notificação inicial da pessoa
contra a qual é instaurado o processo deverá ser efetivada pelo meio
postal, com aviso de recebimento em nome próprio, acompanhada de
cópia do despacho que determinou sua instauração, da nota técnica
acolhida pelo despacho, da representação, se for o caso, e da ad-
vertência do § 4º.

§ 3º Não tendo êxito a notificação postal, a intimação deverá
ser efetivada por meio de publicação de edital no Diário Oficial da
União e em jornal de grande circulação, devendo ser determinado
prazo para a parte comparecer aos autos, prazo este que variará entre
20 (vinte) e 60 (sessenta) dias.

§ 4º Na primeira intimação deverá constar a advertência de
que as demais intimações de atos processuais poderão ser efetivadas
por meio de publicação no Diário Oficial da União.

§ 5º Ressalvadas as hipóteses dos §§ 1º e 2º, as intimações
serão efetivadas preferencialmente por meio de publicação no Diário
Oficial da União, que poderão se resumir a um extrato da parte
dispositiva da decisão ou do ato processual, declinando-se o nome do
intimado, o número do processo e os advogados formalmente cons-
tituídos nos autos.

§ 6º Não se aplica o disposto no § 1º quando se tratar de
conversão de Procedimento Preparatório em Averiguações Prelimi-
nares, nem na instauração de processo administrativo para imposição
de sanções processuais incidentais contra pessoa cuja intimação já
tenha sido efetivada no processo administrativo precedente.

§ 7º É ônus do interessado em qualquer das diversas espécies
de processos administrativos previstos nesta Portaria manter atua-
lizado nos autos seus dados de contato, como telefone, fax, e en-
dereço, assim como os de seu procurador, quando houver.

Art. 11. Aplicam-se aos prazos as disposições normativas
estabelecidas na lei, em especial:

I - Os prazos começam a correr a partir do primeiro dia útil
subseqüente ao que for publicada a intimação no Diário Oficial da
União ou da juntada do instrumento cumprido aos autos;

II - Quando a citação for por edital, os prazos começam a
correr a partir do primeiro dia útil subseqüente ao fim do prazo
determinado pelo Secretário de Direito Econômico, contado da pri-
meira publicação do edital;

III - Quando os litisconsortes tiverem diferentes procura-
dores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para
recorrer e, de modo geral, para falar nos autos;

IV - A intimação observará a antecedência mínima de três
dias úteis quanto à data de comparecimento.

Art. 12. São requisitos da citação por edital:
I - Certidão da Secretaria de Direito Econômico atestando

que é ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o
Representado;

II - A afixação do edital no Setor Processual do Depar-
tamento de Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito
Econômico;

III - A publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze)
dias contado da emissão da certidão referida no inciso I deste ar-
tigo;

IV - A publicação do edital deverá se dar no Diário Oficial
da União e duas vezes em jornal de grande circulação;

Parágrafo único. Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada
publicação, bem como do anúncio de que trata o inciso II deste
artigo.

Art. 13. A empresa estrangeira será notificada e intimada de
todos os atos processuais, independentemente de procuração ou de
disposição contratual ou estatutária, na pessoa do responsável por sua
filial, agência sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no
Brasil.

CAPÍTULO IV
PODERES INSTRUTÓRIOS
Art. 14. A menos que previsto nesta Portaria de forma di-

versa, compete ao Secretário de Direito Econômico, ao Diretor do
Departamento de Proteção e Defesa Econômica, ao Chefe de Ga-
binete e aos Coordenadores-Gerais do Departamento de Proteção e
Defesa Econômica, com o fim de cumprir suas competências es-
tabelecidas na Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994, requisitar:

I - informações, objetos e documentos, por escrito ou oral-
mente, de quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, órgãos, autoridades
e entidades, públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal, quando for
o caso;

II - a realização de inspeção na sede social, estabelecimento,
escritório, filial ou sucursal de empresa investigada, de estoques,
objetos, papéis de qualquer natureza, assim como livros comerciais,
computadores e arquivos eletrônicos, podendo-se extrair ou requisitar
cópias de quaisquer documentos ou dados eletrônicos, bem como se
fazer acompanhar de peritos e técnicos, nos termos do artigo 35, §§ 2º
e 3º, da Lei No- 8.884, de 1994;

III - à Advocacia-Geral da União, a propositura de ação
cautelar de busca e apreensão de objetos, papéis de qualquer natureza,
assim como de livros comerciais, computadores e arquivos mag-
néticos de empresa ou pessoa física, nos termos do artigo 35-A, da
Lei No- 8.884, de 1994; e

IV - a realização de levantamentos contábeis, perícias téc-
nicas, auditorias, acareações, reconhecimento de pessoas ou coisas,
bem como toda e qualquer diligência ou prova admitida em direito
que julgar necessária para instruir qualquer das diversas espécies de
processos administrativos para apuração de infrações contra a ordem
econômica.

Parágrafo único. As requisições previstas nos incisos II e III
do caput dependem de prévia autorização do Secretário de Direito
Econômico, mediante despacho fundamentado.

Art. 15. Do documento de requisição deverá constar ex-
pressamente:

I - na hipótese de requisição de informações ou documentos
por escrito, prevista no inciso I do artigo 14, a discriminação precisa
do objeto da requisição, o prazo para seu cumprimento e a ad-
vertência de que a recusa, omissão, enganosidade ou retardamento
injustificado, no tempo e modo assinalados, constitui infração punível
com multa diária, no valor fixado pela autoridade requisitante, nos
termos do artigo 26, caput, da Lei No- 8.884, de 1994, sem prejuízo
das demais sanções civis e criminais cabíveis;

II - na hipótese de requisição de informações ou documentos
oralmente, prevista no inciso I do artigo 14, o local, a data e o horário
da audiência, bem como a advertência de que a falta injustificada
sujeitará o faltante à multa fixada pela autoridade requisitante, nos
termos do artigo 26, §5º, da Lei No- 8.884, de 1994, sem prejuízo das
demais sanções civis e criminais cabíveis; e

III - na hipótese do inciso II do artigo 14, o local e a data da
inspeção, bem como a advertência de que impedir, obstruir ou de
qualquer forma dificultar a realização da inspeção sujeitará o ins-
pecionado ao pagamento de multa no valor fixado pela autoridade
requisitante, nos termos do artigo 26-A da Lei No- 8.884, de 1994,
sem prejuízo das demais sanções civis e criminais cabíveis.

Parágrafo único. Os valores das multas e da multa diária
deverão ser fixados no instrumento de requisição.

Art. 16. Os pedidos de reconsideração, prorrogação ou al-
teração de data, local ou horário não suspendem o prazo para cum-
primento das requisições de que trata o artigo anterior e a ausência de
decisão a respeito não exime o requisitado de cumpri-las no tempo e
modo assinalados.

Art. 17. Ao final de diligência, será lavrado auto, descre-
vendo os fatos e eventuais incidentes ocorridos.

Art. 18. A Secretaria de Direito Econômico poderá solicitar
o concurso da autoridade policial, do Ministério Público ou de qual-
quer outra autoridade pública competente nas investigações.

CAPÍTULO V
DA FORMALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTA-

DOS À SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO
Art. 19. Os seguintes documentos deverão ser apresentados à

Secretaria de Direito Econômico no original ou em cópia autenticada
em cartório, salvo quando observado o disposto no §1º abaixo:

I - procurações, acompanhadas dos instrumentos societários
que as legitimam;

II - documentos que formalizam o ato de concentração;
III - outros documentos, a critério da Secretaria de Direito

Econômico.
§ 1º As cópias dos documentos poderão ser autenticadas pelo

próprio advogado da parte que as apresentar, mediante declaração no
verso de tratar-se de cópia fiel ao original, sob sua responsabilidade
pessoal.

§ 2º A Secretaria de Direito Econômico poderá requisitar, a
qualquer tempo, a apresentação do documento original ou sua cópia
autenticada em cartório, fixando prazo para cumprimento.

Art. 20. A manifestação escrita protocolada perante a Se-
cretaria de Direito Econômico deverá ser acompanhada de via ele-
trônica em mídia não regravável que contenha a referida manifestação
em formato compatível com extensão ".doc".

denisson.penna
Máquina de escrever
REVOGADO



Nº 50, terça-feira, 16 de março de 2010 1 29ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 00012010031600029

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

§ 1º. É dispensada a apresentação de via eletrônica em mídia
não regravável em formato compatível com extensão ".doc" das ma-
nifestações escritas referentes à juntada de procurações, substabe-
lecimentos, autorizações e requerimentos de dilação de prazo.

§ 2º. É permitida aos interessados a utilização de sistema de
transmissão de dados e imagens tipo fac-símile e mensagem dirigida
a correio eletrônico previamente designado pela Secretaria de Direito
Econômico para a prática de atos processuais que dependam de pe-
tição escrita.

§ 3º. No caso de transmissão pelos meios indicados no § 2º,
o peticionante se responsabiliza pela qualidade e fidelidade do ma-
terial transmitido, bem como por confirmar seu efetivo recebimento
pela Secretaria de Direito Econômico, devendo juntar o original no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado intempestivo.

Art. 21. Só poderá ser juntado aos autos documento redigido
em língua estrangeira quando acompanhado de versão em vernáculo,
firmada por tradutor juramentado, ou cujo teor for autenticado pela
Secretaria de Direito Econômico ou pelo próprio advogado da parte
que apresentar o documento, mediante declaração de fidedignidade,
sob sua responsabilidade pessoal.

§ 1º Caso a tradução apresentada não seja juramentada, a
Secretaria de Direito Econômico poderá requisitar a qualquer tempo
tradução juramentada de documento produzido em língua estrangeira,
fixando prazo para cumprimento.

§ 2º Desde que devidamente justificado pelo interessado e
autorizado pela Secretaria de Direito Econômico, a tradução poderá
ser apresentada em data posterior à da juntada de documento em
língua estrangeira, dentro do prazo fixado pela Secretaria de Direito
Econômico.

§ 3º Constatada a falsidade da tradução apresentada, aplicar-
se-á a multa prevista no artigo 26 da Lei 8.884, de 11 de junho de
1994, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao signatário da de-
claração de fidedignidade da tradução.

§ 4º A critério da Secretaria de Direito Econômico poderá
ser dispensada a tradução de documentos.

§ 5º Caso haja divergência entre a tradução simples e a
tradução juramentada apresentada, a última deverá prevalecer.

CAPÍTULO VI
DO SIGILO E DA CONFIDENCIALIDADE DE INFOR-

MAÇÕES E DOCUMENTOS
Art. 22. Aos autos, informações, objetos e documentos de

interesse de qualquer das diversas espécies de processo adminis-
trativo, serão conferidos os seguintes tratamentos:

I - Público, quando puderem ser acessados, sem restrições,
por qualquer pessoa;

II - Confidencial, quando seu acesso for restrito à parte que
apresentou informações e documentos e / ou aos Representados do
processo, conforme for o caso, além de eventuais outras pessoas
autorizadas pela Secretaria de Direito Econômico e as autoridades
públicas responsáveis por proferir parecer ou decisão;

III - Sigiloso, quando seu acesso for restrito às pessoas
autorizadas pela Secretaria de Direito Econômico e às autoridades
públicas responsáveis por proferir parecer ou decisão;

IV - Segredo de justiça, quando seu acesso for restrito, nos
termos de decisão judicial.

Seção I
Do tratamento à prova emprestada
Art. 23. Aos documentos, objetos e informações que forem

tomados como prova emprestada de processo judicial será dado o
tratamento que for determinado pelo Juízo que o presidir.

Seção II
Do sigilo
Art. 24. No interesse das investigações e da instrução pro-

cessual, a Secretaria de Direito Econômico assegurará nas diversas
espécies de processos administrativos o tratamento sigiloso de autos,
documentos, objetos ou informações e atos processuais, dentro do
estritamente necessário à elucidação do fato e em cumprimento ao
interesse social.

Parágrafo único. O sigilo será decretado pelo Secretário de
Direito Econômico, mediante despacho fundamentado.

Art. 25. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, e em
atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, será
garantido, antes do encerramento da instrução processual, aos Re-
presentados ou aos Requerentes pleno acesso aos documentos uti-
lizados para a formação da convicção da Secretaria de Direito Eco-
nômico.

Seção III
Da confidencialidade
Art. 26. A Secretaria de Direito Econômico, de ofício ou

mediante requerimento do interessado, conferirá tratamento confi-
dencial de autos, documentos, objetos e informações que forem re-
lacionados a:

I - escrituração mercantil;
II - situação econômico-financeira do interessado;
III - sigilo fiscal ou bancário;
IV - segredos de empresa;
V - processo produtivo e segredos de indústria, notadamente

processos industriais e fórmulas relativas à fabricação de produtos;
VI - faturamento do interessado;
VII - documentos societários e informações comercialmente

sensíveis, relacionados ou não a transações societárias;
VIII - valor e quantidade das vendas e demonstrações fi-

nanceiras;
IX - clientes e fornecedores;
X - capacidade instalada;
XI - custos de produção e despesas com pesquisa e de-

senvolvimento de novos produtos ou serviços; e
XII - outras hipóteses, a critério da Secretaria de Direito

Econômico.

Seção IV
Do requerimento da confidencialidade
Art. 27. É ônus do interessado formular, destacada e de-

talhadamente, na primeira página do requerimento ou petição, de
modo a facilitar sua visualização pela autoridade, solicitação de tra-
tamento confidencial de informações, objetos ou documentos, de-
vidamente justificado, indicando o inciso do artigo 26 aplicável.

§ 1º No caso de informações confidenciais que constem do
corpo de petição, manifestação, requerimento ou parecer, além do
pedido expresso de concessão de tratamento confidencial, o inte-
ressado deverá apresentar:

I - Versão integral, identificada na primeira página com o
termo "VERSÃO CONFIDENCIAL", que será autuada em apartado
dos autos principais e mantida confidencial, até decisão final da
autoridade competente; e

II - Versão identificada na primeira página com o termo
"VERSÃO PÚBLICA", editada com marcas, rasuras ou supressões,
de modo a se omitir estritamente os elementos reputados confiden-
ciais, que será desde logo juntada aos autos principais.

§ 2º O interessado deverá fornecer, juntamente com o re-
querimento de tratamento confidencial, descrição não confidencial do
material objeto do pedido, ou justificativa da impossibilidade de fazê-
lo.

§ 3º Quando apresentar informações e documentos no curso
de depoimento, inspeção ou qualquer diligência conduzida pela Se-
cretaria de Direito Econômico, o interessado poderá formular ver-
balmente o requerimento de confidencialidade de informações, que
será reduzido imediatamente a termo pela autoridade, e assinado pelo
requerente ou seu procurador. Nesta hipótese, devem ser apresentados
os documentos e a descrição não confidencial referidos nos §§ 1º e 2º
deste artigo, em até 5 (cinco) dias após o requerimento verbal, sob
pena de indeferimento, assegurada a manutenção da confidencialidade
até decisão final da Secretaria de Direito Econômico.

Seção V
Do descabimento de confidencialidade
Art. 28. Não será deferido tratamento confidencial de in-

formações, documentos e objetos por parte da Secretaria de Direito
Econômico quando:

I - notadamente tenham natureza pública em virtude de lei,
inclusive em outras jurisdições, ou que forem de domínio público, no
país ou no exterior, ou que tiverem sido previamente divulgados pelo
interessado;

II - forem relacionados, dentre outras, às seguintes categorias
de informações:

a) composição acionária e a identificação do respectivo con-
trolador;

b) organização societária do grupo econômico de que faça
parte;

c) estudos, pesquisas ou dados compilados por instituto, as-
sociação, sindicato ou qualquer outra entidade que congregue con-
correntes, ressalvados aqueles encomendados individualmente ou com
cláusula de sigilo;

d) linhas de produtos ou serviços ofertados;
e) dados de mercado relativos a terceiros, ressalvados aque-

les encomendados individualmente ou com cláusula de sigilo;
f) quaisquer contratos celebrados por escritura pública ou

arquivados perante notário público ou em junta comercial, no país ou
no exterior; e

g) informações patrimoniais, financeiras e empresariais de
companhias abertas, nacionais ou estrangeiras, e suas subsidiárias
integrais, que devam publicar ou divulgar em virtude da legislação
societária ou do mercado de valores mobiliários;

III - em Processo Administrativo para apuração de infrações
contra a ordem econômica, a critério da Secretaria de Direito Eco-
nômico, o tratamento confidencial de informações, documentos e
objetos puder implicar cerceamento de defesa.

Parágrafo único. O disposto na alínea "g", do inciso II deste
artigo, aplica-se, no que couber, às companhias abertas exclusiva-
mente por debêntures ou outra espécie de título ou valor mobiliário,
bem como às sociedades equiparadas às companhias abertas e às
sociedades controladas, direta ou indiretamente, por companhias aber-
tas.

Seção VI
Da inobservância das normas atinentes ao requerimento de

confidencialidade
Art. 29. A inobservância a qualquer determinação prevista

neste capítulo, por parte do interessado, poderá implicar a autuação
de todas as informações e documentos, inclusive passíveis de re-
ceberem tratamento confidencial, nos autos principais.

Seção VII
Decisão sobre o requerimento de confidencialidade
Art. 30. A decisão sobre o requerimento de confidencialidade

será tomada pelo Secretário de Direito Econômico ou pelo Diretor do
Departamento de Proteção e Defesa Econômica ou pelo Chefe de
Gabinete ou por quaisquer dos Coordenadores-Gerais.

§ 1º. Indeferido o requerimento de confidencialidade, os do-
cumentos, objetos e informações serão juntados nos autos públicos ou
nos acessíveis aos Representados, conforme for o caso.

§ 2º. Deferido o requerimento de confidencialidade, os do-
cumentos, objetos e informações serão juntados em autos apartados
confidenciais.

§ 3º. O interessado será intimado da decisão sobre o re-
querimento de confidencialidade, decisão esta que poderá ser revista
a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento do interessado.

§ 4º. A juntada de documentos, objetos e informações em
autos apartados confidenciais independe de despacho quando, por sua
natureza, justificarem a adoção desse tratamento até que seja dada ao
interessado oportunidade de se manifestar a respeito da confiden-
cialidade.

Seção VIII
Da responsabilidade pela guarda do sigilo e da confiden-

cialidade
Art. 31. Os servidores do Ministério da Justiça estão adstritos

à confidencialidade e ao sigilo, assim como qualquer pessoa au-
torizada pela Secretaria de Direito Econômico a ter acesso a autos,
documentos e informações confidenciais, respondendo por sua vio-
lação, na forma da lei.

CAPÍTULO VI
DA PRESCRIÇÃO
Art. 32. A ação punitiva da Secretaria de Direito Econômico

prescreve no mesmo prazo da ação penal, se o fato também constituir
crime e, nos demais casos, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da
prática do ato ou, tratando-se de infração permanente ou continuada,
do dia em que tiver cessado.

Art. 33. A prescrição intercorrente incide em qualquer das
espécies de processo administrativo previstos nesta Portaria, que es-
tiver paralisado por mais de 3 (três) anos, cujos autos serão ar-
quivados de ofício ou mediante requerimento do interessado, sem
prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da
paralisação, se for o caso.

§ 1º. A decisão terminativa e o ato ou decisão interlocutória
que, de forma inequívoca, importarem apuração do fato, interrompem
a prescrição intercorrente.

§ 2º. Suspende-se a prescrição durante a vigência dos com-
promissos de cessação ou de desempenho de que trata a Lei No- 8.884,
de 11 de junho de 1994.

Art. 34. Considera-se que, para os fatos ocorridos até 1º de
julho de 1995, o processo administrativo prescreveu em 1º de julho
2000, ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas no artigo 2º da
Lei No- 9.873, de 23 de novembro de 1999.

CAPÍTULO VII
DA DIVULGAÇÃO DE PETIÇÕES, ESTUDOS E PARE-

CERES NA INTERNET
Art. 35. O inteiro teor de petições, estudos e pareceres, de

conteúdo jurídico ou econômico, apresentados em autos públicos de
qualquer das diversas espécies de processos administrativos previstos
nesta Portaria, poderão, a critério da Secretaria de Direito Econômico,
ser divulgados na rede mundial de computadores ("Internet"), in-
clusive para fins do artigo 31 da Lei No- 9.784, de 29 de janeiro de
1999, omitindo-se as informações confidenciais ou sigilosas.

TÍTULO II
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM ESPÉCIE
CAPÍTULO I
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APROVAÇÃO

DE ATO DE CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA
Seção I
Da forma do requerimento
Art. 36. O requerimento de aprovação dos atos de con-

centração econômica a que se refere o artigo 54 da Lei No- 8.884, de
11 de junho de 1994, deverá ser protocolado perante a Secretaria de
Direito Econômico, em 3 (três) vias de idêntico teor, instruído com as
informações e documentos indispensáveis à sua análise, no tempo e
modo definidos pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
além do comprovante de recolhimento das taxas respectivas.

§ 1º Qualquer alteração dos dados e documentos constantes
do Requerimento, ocorrida posteriormente ao seu protocolo, deverá
ser informada às autoridades no prazo máximo de 5 (cinco) dias após
a sua ciência ou realização, sob pena de restar caracterizado re-
tardamento de que trata o artigo 26, da Lei No- 8.884, de 11 de junho
1994.

§ 2º Caso o Ato de Concentração esteja relacionado a algum
setor cujas atividades sejam objeto de regulação econômica por agên-
cia setorial, as Requerentes deverão fornecer à Secretaria de Direito
Econômico no momento da notificação uma via adicional do re-
querimento, o qual será enviado à respectiva agência reguladora, a
fim de que esta, em querendo, emita parecer sobre a operação sob
análise, no prazo máximo de 15 (quinze dias), salvo norma especial
ou comprovada necessidade de maior prazo.

§ 3º O requerimento será apresentado, sempre que possível,
em conjunto, sejam pessoas físicas ou jurídicas:

I - nas aquisições de controle, pelo adquirente e pela em-
presa-objeto;

II - nas fusões, pelas sociedades que se fusionam;
III - e nos demais casos, pelas partes contratantes.
§ 4º Os requerentes poderão solicitar a autuação de infor-

mações e documentos em autos apartados, visando a preservar con-
fidencialidade em relação ao outro requerente.

Seção II
Da análise e parecer
Art. 37. Ao final da análise, a Secretaria de Direito Eco-

nômico proferirá parecer, encaminhando os autos ao Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica.

Parágrafo único. O parecer da Secretaria de Direito Eco-
nômico poderá consistir em declaração de concordância com os fun-
damentos do parecer emitido pela Secretaria de Acompanhamento
Econômico do Ministério da Fazenda.

Seção III
Da instrução conjunta
Art. 38. Sempre que considerar oportuno e conveniente, a

Secretaria de Direito Econômico procederá à instrução conjunta de
requerimentos de atos de concentração com a Secretaria de Acom-
panhamento Econômico do Ministério a Fazenda e / ou agência re-
guladora setorial.

§ 1º. Nos casos de instrução conjunta, a Secretaria de Acom-
panhamento Econômico, a agência reguladora setorial e a Secretaria
de Direito Econômico poderão estabelecer, em conjunto, esclareci-
mentos e informações a serem prestados, bem como realizar di-
ligências e audiências conjuntas com os requerentes ou terceiros.
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§ 2º. Não havendo consenso quanto às diligências a serem
realizadas, a Secretaria de Direito Econômico adotará as diligências
necessárias com vistas à formação de seu convencimento, fixando
prazo para o seu cumprimento.

§ 3º. Poderão participar das audiências conjuntas o Con-
selheiro Relator do Ato de Concentração ou representantes de órgãos
responsáveis pela regulação setorial.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO PARA APURAÇÃO DE
ATO DE CONCENTRAÇÃO ECONÔMICA
Art. 39. A apuração de atos de concentração econômica não

notificados ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência será
feita mediante procedimento administrativo para apuração de atos de
concentração.

Parágrafo único. Com a notificação do ato de concentração
pelas partes, o procedimento será convertido em processo adminis-
trativo para análise de ato de concentração.

CAPÍTULO III
DO PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO
Art. 40. O procedimento preparatório terá por finalidade apu-

rar se a conduta sob análise trata de matéria de competência do
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência passível de ser in-
vestigada em sede de Averiguação Preliminar ou Processo Admi-
nistrativo cuja investigação possa resultar na imposição de sanções
administrativas por infração contra a ordem econômica, nos termos
desta Lei.

Parágrafo único. O procedimento preparatório tramitará em
sigilo até decisão em sentido contrário da Secretaria de Direito Eco-
nômico.

CAPÍTULO IV
DAS AVERIGUAÇÕES PRELIMINARES
Art. 41. As averiguações preliminares, procedimento inves-

tigatório de natureza inquisitorial, serão promovidas pela Secretaria
de Direito Econômico para apurar a existência de indícios de in-
frações contra a ordem econômica, quando estes não forem sufi-
cientes para a instauração de Processo Administrativo cuja inves-
tigação possa resultar na imposição de sanções administrativas por
infração contra a ordem econômica.

Parágrafo único. As averiguações preliminares poderão cor-
rer sob sigilo, no interesse das investigações, a critério da Secretaria
de Direito Econômico.

Art. 42. As averiguações preliminares serão promovidas de
ofício ou em face de representação de qualquer interessado ou ainda
em decorrência de peças de informação.

Art. 43. Da decisão que indeferir o requerimento de pro-
moção de averiguações preliminares caberá pedido de reconsideração
ao Secretário de Direito Econômico, no prazo de 10 (dez) dias, que
decidirá em última instância administrativa.

Art. 44. Concluídas as averiguações preliminares, o Secre-
tário de Direito Econômico, em despacho fundamentado, determinará
a instauração de Processo Administrativo cuja investigação possa
resultar na imposição de sanções administrativas por infração contra a
ordem econômica ou seu arquivamento, recorrendo de ofício ao Con-
selho Administrativo de Defesa Econômica neste último caso.

Art. 45. Nas averiguações preliminares em curso na Se-
cretaria de Direito Econômico, a Secretaria de Direito Econômico
poderá submeter ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica
termo de compromisso de cessação da prática investigada ou de seus
efeitos lesivos, sempre que, em juízo de conveniência e oportunidade,
entender que atende aos interesses protegidos por lei.

§ 1º. Do termo de compromisso deverão constar os seguintes
elementos:

I - a especificação das obrigações do Representado para fazer
cessar a prática investigada ou seus efeitos lesivos, bem como outras
obrigações eventualmente cabíveis;

II - a fixação do valor da multa para o caso de descum-
primento, total ou parcial, das obrigações compromissadas;

III - a fixação do valor da contribuição pecuniária ao Fundo
de Defesa de Direitos Difusos, quando cabível.

§ 2º. Tratando-se da investigação da prática de infração re-
lacionada ou decorrente das condutas previstas nos incisos I, II, III ou
VIII do artigo 21 da Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994, deverá
constar no termo de compromisso de cessação a obrigação de recolher
ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos um valor pecuniário que não
poderá ser inferior ao mínimo previsto no artigo 23 da Lei No- 8.884,
de 11 de junho de 1994.

§ 3º. Nos casos em que houver sido celebrado Acordo de
Leniência, deverá constar no termo de compromisso reconhecimento
de culpa por parte do proponente.

§ 4º. O processo administrativo ficará suspenso enquanto
estiver sendo cumprido o termo de compromisso e será arquivado ao
término do prazo fixado, se atendidas todas as condições estabe-
lecidas no termo.

§5º. A suspensão do processo administrativo a que se refere
o § 4º deste artigo dar-se-á somente em relação ao Representado que
firmou o termo de compromisso, seguindo o processo seu curso
regular em relação aos demais Representados.

§ 6º A Secretaria de Direito Econômico poderá submeter o
teor da minuta do termo de compromisso de cessação a consulta
pública, para manifestação de eventuais interessados, no prazo de 10
(dez) dias.

§ 7º Aprovada a versão final do termo de compromisso de
cessação pelo Secretário de Direito Econômico, a Secretaria de Di-
reito Econômico a submeterá ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômica, nos termos do artigo 7º, inciso VI, e 14, inciso IX, da Lei
No- 8.884, de 11 de junho de 1994.

CAPÍTULO V
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 46. O Processo Administrativo cuja investigação possa

resultar na imposição de sanções administrativas por infração contra a
ordem econômica visa a garantir ao acusado o contraditório e a ampla
defesa em relação aos fatos objeto do processo.

Art. 47. Do despacho do Secretário de Direito Econômico
que determinar a instauração do Processo Administrativo deverão
constar os seguintes elementos:

I - indicação do Representado e, quando for caso, do Re-
presentante;

II - enunciação da conduta ilícita imputada ao Representado,
com a indicação dos fatos a serem apurados;

III - indicação do preceito legal supostamente infringido;
IV - determinação de notificação do Representado para apre-

sentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias; e
VI - determinação de publicação do despacho no Diário

Oficial da União.
§ 1º O resumo dos fatos a serem apurados e a motivação da

decisão poderá consistir em declaração de concordância com fun-
damentos anteriores, pareceres, informações, decisões ou propostas
que, neste caso, serão parte integrante do ato.

§ 2º O aditamento do despacho do Secretário de Direito
Econômico que determinou a instauração do Processo Administrativo
para inclusão de novos representados devolverá o prazo de defesa
para os demais.

§ 3º. A Secretaria de Acompanhamento Econômico do Mi-
nistério da Fazenda será informada por ofício da instauração do pro-
cesso administrativo para, querendo, emitir parecer sobre as matérias
de sua especialização, o qual deverá ser apresentado antes do en-
cerramento da instrução processual.

Art. 48. As provas serão produzidas no tempo e forma da
lei.

§ 1º A Secretaria de Direito Econômico indeferirá, mediante
despacho fundamentado, as provas propostas pelo representado quan-
do forem ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

§ 2º Os depoimentos e oitivas serão tomados por qualquer
servidor em cargo de chefia da Secretaria de Direito Econômico e
serão realizadas nas dependências da Secretaria de Direito Econô-
mico, sob as expensas da parte que as arrolou, salvo se comprovada
a impossibilidade de deslocamento da testemunha.

§ 3º Determinada a realização de prova pericial, os peritos
prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o seu en-
cargo, observando-se o seguinte:

I - a Secretaria de Direito Econômico encaminhará os que-
sitos que deferir;

II - o Representado poderá formular quesitos suplementares e
requerer esclarecimentos ao perito; e

III - a perícia poderá ser realizada por autoridade ou servidor
da Secretaria de Direito Econômico ou de qualquer órgão público ou
ainda por profissional especialmente contratado para tal fim, sendo
possível ao interessado a indicação de assistente técnico.

Art. 49. Concluída a instrução processual, a Secretaria de
Direito Econômico intimará o Representado a apresentar alegações
finais, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo referido, com ou
sem manifestação do Representado, o Secretário de Direito Eco-
nômico, em relatório circunstanciado, decidirá pela remessa dos autos
ao CADE para julgamento, ou pelo seu arquivamento, recorrendo de
ofício ao CADE nesta última hipótese.

§ 1º O relatório circunstanciado de que trata o caput, apro-
vado pelo Secretário de Direito Econômico, deverá conter os se-
guintes elementos:

I - identificação do Representado e, quando for o caso, do
Representante;

II - resumo dos fatos imputados ao Representado, com in-
dicação dos dispositivos legais infringidos;

III - sumário das razões de defesa;
IV - registro das principais ocorrências havidas no anda-

mento do processo;
V - apreciação da prova; e
VI - dispositivo, com a conclusão a respeito da configuração

da prática infrativa, com sugestão de multa, se for o caso.
§ 2º A Secretaria de Direito Econômico não poderá basear o

relatório circunstanciado de que trata o caput em documentos si-
gilosos, a menos que dê correta e devida oportunidade para aqueles
diretamente afetados por sua decisão, para conhecerem o teor de tais
documentos e para que se manifestem a respeito.

Art. 50. No que se refere à submissão ao Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica de termo de compromisso de ces-
sação da prática investigada ou de seus efeitos lesivos com relação a
processos administrativos em curso na Secretaria de Direito Eco-
nômico, aplicam-se as mesmas disposições previstas no artigo 45
desta Portaria.

Art. 51. O Secretário de Direito Econômico poderá, de ofício
ou mediante representação, adotar medida preventiva, na forma do
artigo 52 da Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994.

§ 1º Da intimação deverá constar discriminação precisa da
ordem de cessação e de reversão da situação anterior quando ma-
terialmente possível, o prazo para seu cumprimento e a advertência de
que o descumprimento de medida preventiva sujeita o responsável à
multa diária fixada pelo Secretário de Direito Econômico em valor
entre R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinqüenta
centavos) a R$ 106.400,00 (cento e seis mil e quatrocentos reais), nos
termos do artigo 25, da Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994, sem
prejuízo das demais sanções civis e criminais cabíveis.

§ 2º Verificado o descumprimento da medida preventiva, a
Secretaria de Direito Econômico lavrará auto de infração, sem pre-
juízo das demais medidas cabíveis.

§ 3º O Secretário de Direito Econômico poderá revogar a
medida preventiva se, no curso das investigações, revelarem-se in-
subsistentes os pressupostos que lhe serviram de fundamento.

§ 4º Se interposto recurso voluntário perante o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica, o recorrente deverá, no prazo
de 2 (dois) dias, protocolar cópia integral perante a Secretaria de
Direito Econômico, sob pena de se configurar retardamento injus-
tificado de que trata o artigo 26 da Lei No- 8.884, de 11 de junho de
1994.

CAPÍTULO VI
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA IMPOSIÇÃO

DE SANÇÕES
PROCESSUAIS INCIDENTAIS
Seção I
Do Auto de Infração
Art. 52. Verificadas as infrações de que tratam o artigo 26 e

artigo 26-A da Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994, a Secretaria de
Direito Econômico lavrará Auto de Infração que, autuado em apar-
tado juntamente com as cópias necessárias à comprovação da in-
fração, constituirá peça inaugural de processo administrativo para
imposição de sanções processuais incidentais.

§ 1º Do Auto de Infração deverão constar:
I - qualificação e endereço do autuado;
II - descrição da infração apurada;
III - indicação da disposição legal infringida;
IV - intimação para pagamento da multa, com seu valor,

conforme o caso, ou impugnação do auto de infração;
V - indicação do prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da

penalidade ou para opor impugnação ao Auto de Infração, com efeito
suspensivo, na forma desta Portaria;

VI - indicação do número de registro dos autos em que as
informações ou documentos foram requisitados, bem como o número
do Auto de Infração lavrado;

VII - advertência de que as intimações dos atos processuais
serão efetivadas através do Diário Oficial da União;

VIII - advertência de que o débito apurado pelo descum-
primento da multa poderá ser inscrito na Dívida Ativa da União;

IX - advertência de que a aplicação da multa não prejudica o
cumprimento da obrigação que a originou, nem tampouco exime o
faltante das responsabilidades civil e criminal decorrentes;

X - informação de que o pagamento deve ser feito na forma
definida pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Di-
reitos Difusos

XI - indicação do local e data da lavratura do Auto de
Infração; e

XII - assinatura da autoridade responsável.
§ 1º A Secretaria de Direito Econômico poderá indicar no

Auto de Infração prazo diverso para o pagamento da penalidade ou
para opor impugnação ao Auto de Infração, com efeito suspensivo.

§ 2º Do Auto de Infração deverá ainda constar expressa-
mente, no caso do artigo 26, caput, da Lei No- 8.884, de 11 de junho
de 1994, demonstrativo de cálculo, com o valor da multa diária e os
prazos inicial e final considerados, sendo que a multa diária incide até
o dia do efetivo cumprimento da requisição, inclusive, ou até o limite
de 90 (noventa) dias.

§ 3º Do Auto de Infração deverá ainda constar expressa-
mente, no caso de recusa, omissão ou retardamento injustificado de
informações ou documentos solicitados, informação de que o autuado
pode, em 5 (cinco) dias, cumprir a requisição, isentando-se da pe-
na.

§ 4º Considera-se dia do efetivo cumprimento da requisição
prevista no artigo 26, caput, da Lei No- 8.884, de 1994:

I - o dia em que forem apresentados os documentos e in-
formações requisitados, no caso de recusa, omissão e retardamento
injustificado;

II -o dia em que forem corrigidos os documentos e in-
formações enganosos, no caso de enganosidade.

Art. 53. Verificado o descumprimento de medida preventiva
adotada pelo Secretário de Direito Econômico, nos termos do artigo
52 da Lei No- 8.884/94, caberá a este a lavratura de Auto de Infração
que, autuado em apartado juntamente com as cópias necessárias à
comprovação da infração, constituirá peça inaugural de processo ad-
ministrativo sancionatório.

§ 1º Do Auto de Infração relativo ao descumprimento de
medida preventiva adotada pelo Secretário de Direito Econômico
deverão, além dos requisitos previstos no artigo 51, § 1º, desta Por-
taria, constar:

I - indicação do termo inicial para cômputo da multa;
II - valor da multa diária aplicada, que será computada dia-

riamente até o dia em que cessarem os atos ou situações que con-
figurarem descumprimento da medida preventiva adotada.

Seção II
Da impugnação e recurso administrativo
Art. 54. O autuado poderá, no prazo de 5 (cinco) dias da

intimação da lavratura do Auto de Infração, opor impugnação, que
será decidida pelo Secretário de Direito Econômico, ainda que este
tenha sido a autoridade requisitante.

§ 1º No caso das infrações do artigo 26 e artigo 26-A da Lei
No- 8.884, de 11 de junho de 1994, o oferecimento da impugnação
suspende a exigibilidade da multa e, no caso do artigo 26, caput, da
Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994, suspende também a contagem
dos dias para o cômputo da multa.

§ 2º Caso a impugnação seja julgada procedente, ou, em caso
de medida preventiva, o recurso voluntário contra a decisão que
adotou a medida preventiva seja provido pelo Plenário do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica, o Auto de Infração tornar-se-á
insubsistente.

§ 3º A partir da intimação da decisão que rejeitou impug-
nação, retoma-se a exigibilidade da multa e, no caso da infração
prevista no artigo 26, caput, da Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994,
retoma-se também a contagem dos dias para o cômputo da multa
diária.
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§ 4º No caso de medida preventiva, o recebimento de recurso
voluntário ao Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica contra a decisão que adotou a medida preventiva com efeito
suspensivo fará com que fique suspensa a exigibilidade da multa
diária e a contagem dos dias para o cômputo da multa.

§ 5º No caso de medida preventiva, a partir da intimação da
decisão que rejeitou o recurso voluntário ao Plenário do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica contra a decisão que adotou a
medida preventiva com efeito suspensivo, retoma-se a exigibilidade
da multa e a contagem dos dias para o cômputo da multa diária.

Seção III
Do cômputo do valor total da multa do artigo 26, caput, da

Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994
Art. 55. No caso da infração prevista no artigo 26, caput, da

Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994:
I - a contagem dos dias para cômputo da multa diária flui a

partir do primeiro dia útil subseqüente ao término do prazo assinado
no documento que contiver a requisição de informações ou docu-
mentos, até o dia do efetivo cumprimento da requisição, inclusive, ou,
no máximo, 90 (noventa) dias;

II - no caso de recusa, omissão ou retardamento injustificado
de documentos ou informações, o cumprimento da requisição, até o
prazo para oferecimento da impugnação, extingue-se a exigibilidade
da multa; e

III - o cumprimento da requisição após o prazo de im-
pugnação ou seu não cumprimento até o 90º (nonagésimo) dia, na
forma do artigo 26 da Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994, obriga
a autoridade requisitante a computar o valor total da multa e pro-
videnciar a intimação do autuado a pagá-la em 5 (cinco) dias.

Seção IV
Do pagamento, cobrança e demais sanções
Art. 56. O valor da multa será recolhido à conta do Fundo de

Defesa dos Direitos Difusos - FDD, na forma definida pelo Conselho
Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

Art. 57. Não recolhida a multa no tempo e modo previstos
nesta Portaria, a Secretaria de Direito Econômico inscreverá o débito
na Dívida Ativa da União.

Art. 58. A aplicação das sanções previstas na Lei No- 8.884,
de 11 de junho de 1994, não prejudica a obtenção das informações,
documentos, esclarecimentos orais ou a realização da inspeção por
outros meios admitidos em direito, nem tampouco exime o faltante
das responsabilidades civil e criminal decorrentes.

CAPÍTULO VII
DO PROGRAMA DE LENIÊNCIA
Art. 59. O Programa de Leniência, instrumento fundamental

para garantir a plena concretização do princípio constitucional da
livre concorrência, com especial relevância para a implementação da
Política Brasileira de Combate a Cartéis, é um conjunto de iniciativas
que visa a:

I - detectar, investigar e punir infrações contra ordem eco-
nômica, notadamente aquelas previstas nos artigos 20 e 21, I, II, III,
IV e VIII, ambos da Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994;

II - informar e orientar permanentemente as empresas e os
cidadãos em geral, a respeito dos direitos e garantias previstos nos
artigos 35-B e 35-C da Lei No- 8.884, de 11 de junho de 1994;

III - conscientizar os órgãos públicos a respeito da impor-
tância do Acordo de Leniência como instrumento fundamental de
repressão e punição das infrações contra a ordem econômica; e

IV - assistir, apoiar, orientar e incentivar os proponentes à
celebração de Acordo de Leniência.

Seção I
Requisitos para habilitação no Programa de Leniência
Art. 60. Podem ser proponentes de Acordo de Leniência

pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração contra a
ordem econômica.

§ 1º. Serão estendidos os efeitos do Acordo de Leniência a
funcionários e ex-funcionários da pessoa jurídica habilitada, envol-
vidos na infração, desde que firmem o respectivo instrumento em
conjunto com a pessoa jurídica, mesmo que em momento posterior,
observem os demais requisitos aplicáveis previstos na Lei No- 8.884,
de 11 de junho de 1994, e no artigo 61 desta Portaria e não coloquem
em risco a eficácia da investigação, segundo critério de conveniência
e oportunidade da Secretaria de Direito Econômico.

§ 2º. Caso a pessoa jurídica não seja proponente de Acordo
de Leniência, isso não impedirá seu funcionário ou ex-funcionário de
propô-lo, hipótese em que, caso firmado o Acordo, os benefícios não
se estenderão à pessoa jurídica.

Art. 61. Nos termos do artigo 35-B da Lei No- 8.884, de 11 de
junho de 1994, o Acordo de Leniência somente poderá ser celebrado
se preenchidos pelo proponente, cumulativamente, os seguintes re-
quisitos:

I - seja o primeiro a se qualificar com respeito à infração
noticiada ou sob investigação;

II - confesse sua participação no ilícito;
III - cesse sua participação na infração noticiada ou sob

investigação;
IV - não tenha estado à frente da infração noticiada ou sob

investigação;
V - coopere plena e permanentemente com a investigação e

o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, sempre
que solicitado, a todos os atos processuais, até a decisão final sobre a
infração noticiada, proferida pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica;

VI - da cooperação resulte a identificação dos outros autores
da infração e a obtenção de informações e documentos que com-
provem a infração noticiada ou sob investigação;

VII - no momento da propositura do acordo, a Secretaria de
Direito Econômico não disponha de provas suficientes para assegurar
a condenação do proponente.

Parágrafo único. Para fins do inciso IV acima, não serão
consideradas como tendo estado à frente da infração noticiada partes
que desempenharam papéis equivalentes em seu funcionamento.

Seção II
Da preservação da qualidade de ser o primeiro a se apre-

sentar à SDE
Art. 62. O proponente que ainda não tiver de posse de todas

as informações e documentos necessários para formalizar uma pro-
posta de Acordo de Leniência poderá se apresentar à Secretaria de
Direito Econômico e requerer, na forma oral ou escrita, uma de-
claração da Secretaria de Direito Econômico que atesta ter sido o
proponente o primeiro a comparecer perante a Secretaria de Direito
Econômico em relação a uma determinada infração a ser noticiada ou
sob investigação.

§ 1º. Para obter a declaração da Secretaria de Direito Eco-
nômico, o proponente deverá informar sua qualificação completa, os
outros autores conhecidos da infração a ser noticiada, os produtos ou
serviços afetados, a área geográfica afetada e, quando possível, a
duração estimada da infração a ser noticiada.

§ 2º. Após fornecidas as informações referidas no § 1º, a
Secretaria de Direito Econômico emitirá a declaração no prazo má-
ximo de 3 (três) dias.

§ 3º. Na declaração, será indicado prazo, não superior a 30
(trinta) dias, para que o proponente apresente, se for o caso, proposta
de Acordo de Leniência à Secretaria de Direito Econômico.

§ 4º. A declaração poderá ser assinada pelo Secretário de
Direito Econômico ou por seu Chefe de Gabinete e ficará em posse
da Secretaria de Direito Econômico ou do proponente, a critério do
proponente.

§ 5º. A critério do proponente, a declaração formalizada por
escrito poderá conter apenas a hora, data e produtos ou serviços
afetados pela prática a ser noticiada.

Seção III
Da proposta de Acordo de Leniência
Art. 63. A proposta de celebração de Acordo de Leniência

pode ser feita oralmente ou por escrito.
§ 1º. A proposta receberá tratamento confidencial e acesso

somente às pessoas autorizadas pelo Secretário de Direito Econô-
mico.

§ 2º. Nos casos de proposta escrita, a proposta será autuada
como confidencial e nenhum de seus dados constará do sistema de
gerenciamento de documentos do Ministério da Justiça.

Art. 64. A proposta oral observará o seguinte procedimen-
to:

I - o proponente deverá contatar o Chefe de Gabinete da
Secretaria de Direito Econômico para marcar uma reunião;

II - na reunião, o proponente descreverá sua qualificação
completa e detalhará a infração noticiada, incluindo a identificação
dos outros autores da infração, a área geográfica e produtos ou ser-
viços afetados e a duração estimada da infração noticiada, além de
uma descrição das informações e documentos que serão apresentados
por ocasião da assinatura do Acordo de Leniência;

III - na reunião, o proponente informará também sobre outras
propostas de Acordo de Leniência sobre a mesma prática apresen-
tadas a outras jurisdições, desde que não haja vedação para tanto por
parte da autoridade estrangeira;

IV - em cada reunião até que o Acordo de Leniência seja
celebrado, será fixada a extensão da validade da proposta, respeitado
o limite máximo total estabelecido no artigo 67;

V - caso requerido, o Secretário de Direito Econômico ou
seu Chefe de Gabinete preparará termo com o conteúdo da reunião,
com a informação a respeito do conhecimento prévio ou não da
infração noticiada pela Secretaria de Direito Econômico quando da
propositura do Acordo de Leniência e a indicação do prazo de ex-
tensão da validade da proposta, a ser mantido em posse da Secretaria
de Direito Econômico ou do proponente, a critério do proponente.

Art. 65. A proposta escrita observará o seguinte procedi-
mento:

I - o proponente deverá submeter a proposta ao Chefe de
Gabinete da Secretaria de Direito Econômico em um envelope la-
crado e claramente identificado com os termos "Proposta de Acordo
de Leniência" e "Confidencial";

II - o proponente apresentará sua qualificação completa e
detalhará a infração noticiada, incluindo a identificação dos outros
autores da infração, a área geográfica e produtos ou serviços afetados
e a duração estimada da infração noticiada, além de descrever as
informações e documentos que serão apresentados por ocasião da
assinatura do Acordo de Leniência;

III - a proposta deverá conter informação sobre outras pro-
postas de Acordo de Leniência sobre a mesma prática apresentadas a
outras jurisdições, desde que não haja vedação para tanto por parte da
autoridade estrangeira;

IV - no prazo de 10 (dez) dias da apresentação da proposta,
a Secretaria de Direito Econômico se manifestará a respeito de sua
validade e do prazo para a assinatura do Acordo de Leniência ou para
o aperfeiçoamento da proposta, caso seja o caso.

Parágrafo único. Caso requerido pelo proponente, a Secre-
taria de Direito Econômico emitirá um termo com a informação a
respeito do conhecimento prévio ou não da infração noticiada pela
Secretaria de Direito Econômico quando da propositura do Acordo de
Leniência.

Art. 66. Ao apresentar a proposta na forma dos artigos 64 e
65, o proponente deverá declarar expressamente que:

a) foi orientado a respeito de seus direitos, garantias e de-
veres legais;

b) foi orientado a fazer-se acompanhar de advogado;
c) o não atendimento às determinações do Secretário de

Direito Econômico, no tempo e modo consignados no termo, im-
plicará a desistência da proposta; e

d) é de seu interesse preservar o termo até ulterior decisão do
Secretário de Direito Econômico a respeito da proposta, sob pena de
perecimento de direitos.

Art. 67. A proposta do Acordo de Leniência deverá ser
aperfeiçoada no prazo adicional ou prazos adicionais estabelecidos
pela Secretaria de Direito Econômico, prazos estes que não serão
superiores, no total, a seis meses, contados da data de apresentação da
proposta de que tratam os artigos 64 e 65 desta Portaria.

Parágrafo único. A critério do Secretário de Direito Eco-
nômico, caso estejam presentes circunstâncias extraordinárias, e desde
que não haja outro proponente para a mesma infração noticiada ou
sob investigação, poderão ser concedidas extensões da validade da
proposta que superem o prazo estabelecido no caput, sendo que o
prazo total da validade da proposta não poderá superar um ano.

Art. 68. Não importará em confissão quanto à matéria de
fato, nem reconhecimento da ilicitude da conduta analisada, a pro-
posta de Acordo de Leniência rejeitada, da qual não se fará qualquer
divulgação.

Art. 69. O proponente poderá desistir da proposta de Acordo
de Leniência a qualquer momento antes da assinatura do respectivo
instrumento de acordo.

Art. 70. Caso o acordo não seja alcançado, todos os do-
cumentos serão devolvidos ao proponente, não permanecendo qual-
quer cópia na Secretaria de Direito Econômico.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, o Se-
cretário de Direito Econômico e a Chefia de Gabinete não poderão
fazer uso das informações fornecidas pelo proponente, principalmente
não poderão transmitir, sob qualquer forma, tais informações ao De-
partamento de Proteção e Defesa Econômica.

Art. 71. A pessoa jurídica ou pessoa física que não obtiver,
no curso de investigação ou processo administrativo, habilitação para
a celebração do Acordo de Leniência com relação a uma determinada
prática, poderá celebrar com a Secretaria de Direito Econômico, até a
remessa do processo para julgamento, Acordo de Leniência rela-
cionado a uma outra infração, da qual a Secretaria de Direito Eco-
nômico não tenha qualquer conhecimento prévio.

Seção IV
Do instrumento de acordo
Art. 72. Preenchidas as condições legais, o Acordo de Le-

niência será assinado em pelo menos 1 (uma) via, reservando-se aos
autos respectivos tratamento confidencial.

Art. 73. Do instrumento do Acordo de Leniência, firmado
com a União, por intermédio da Secretaria de Direito Econômico, nos
termos dos artigos 35-B e 35-C, da Lei No- 8.884, de 1994, deverão
constar as seguintes cláusulas e condições:

I - qualificação completa dos signatários e de seus repre-
sentantes legais, incluindo nome, denominação ou razão social, do-
cumento de identidade, CPF ou CNPJ, endereço completo, telefone,
fax e correio eletrônico;

II - tratando-se de pessoa jurídica estrangeira, qualificação
do representante legal com poderes para receber intimações durante o
curso do processo administrativo;

III - indicação de fax e correio eletrônico onde as intimações
poderão ser efetivadas;

IV - exposição dos fatos relativos à infração noticiada com
efeitos no Brasil, com a identificação de seus autores, dos produtos
ou serviços afetados, área geográfica afetada e duração da infração
noticiada ou sob investigação;

V - confissão expressa da participação do signatário do
Acordo de Leniência na infração;

VI - declaração do signatário do Acordo de Leniência de que
não esteve à frente da infração noticiada ou sob investigação;

VII - declaração do signatário do Acordo de Leniência de
que cessou seu envolvimento na infração noticiada ou sob inves-
tigação;

VIII - lista com todos os documentos e informações for-
necidos ou que serão fornecidos pelo signatário do Acordo de Le-
niência com o intuito de comprovar a infração noticiada ou sob
investigação;

IX - obrigações do signatário do Acordo de Leniência:
a) apresentar à Secretaria de Direito Econômico e a eventuais

outras autoridades signatárias do Acordo de Leniência todas e quais-
quer informações, documentos ou outros materiais de que detenham a
posse, custódia ou controle, capazes de comprovar a infração no-
ticiada ou sob investigação;

b) apresentar à Secretaria de Direito Econômico e a even-
tuais outras autoridades signatárias do Acordo de Leniência todas e
quaisquer novas informações, documentos ou outros materiais re-
levantes de que venham a ter conhecimento no curso das inves-
tigações;

c) apresentar todas e quaisquer informações, documentos ou
outros materiais relacionados à prática relatada de que detenham a
posse, custódia ou controle, sempre que solicitado pela Secretaria de
Direito Econômico e por eventuais outras autoridades signatárias do
Acordo de Leniência no curso das investigações;

d) cooperar plena e permanentemente com as investigações e
o processo administrativo relacionado à infração relatada a ser con-
duzido pela Secretaria de Direito Econômico e eventuais outras au-
toridades signatárias do Acordo de Leniência;

e) comparecer, sob suas expensas, a todos os atos proces-
suais até a decisão final sobre a infração noticiada, proferida pelo
Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
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f) comunicar à Secretaria de Direito Econômico e a eventuais
outras autoridades signatárias do Acordo de Leniência toda e qualquer
alteração dos dados constantes no instrumento de Acordo de Le-
niência, inclusive os qualificadores;

g) portar-se com honestidade, lealdade e boa-fé durante o
cumprimento dessas obrigações.

X - Disposição de que o não cumprimento pelo signatário do
Acordo de Leniência das obrigações previstas no Acordo de Le-
niência resultará em perda da imunidade com relação a multas e
outras sanções;

XI - Declaração da Secretaria de Direito Econômico de que
o signatário do Acordo de Leniência foi o primeiro a se qualificar
com respeito à infração noticiada ou sob investigação, conforme o
caso;

XII - Declaração da Secretaria de Direito Econômico de que
não dispunha de provas suficientes para assegurar a condenação do
signatário do Acordo de Leniência pela infração noticiada no mo-
mento da propositura do Acordo de Leniência;

XIII - Declaração da Secretaria de Direito Econômico a
respeito de seu conhecimento prévio ou não sobre a infração no-
ticiada, no momento da propositura do Acordo de Leniência;

XIV - outras obrigações que, diante das circunstâncias do
caso concreto, forem reputadas necessárias.

§ 1º A Secretaria de Direito Econômico poderá requerer ao
signatário do Acordo de Leniência a complementação da exposição
dos fatos referida no inciso IV acima.

§ 2º Para fins do inciso XIII acima, considerar-se-á que a
Secretaria de Direito Econômico tem conhecimento prévio da in-
fração noticiada quando, na ocasião da propositura do Acordo de
Leniência, estiver em curso na Secretaria de Direito Econômico qual-
quer das espécies de processo administrativo a respeito da infração,
tal qual noticiada pelo proponente.

Art. 74. A identidade do signatário do Acordo de Leniência
será mantida confidencial em relação ao público em geral até o
julgamento do processo pelo Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica.

§ 1º Os representados no Processo Administrativo terão di-
reito de acesso aos documentos relevantes relacionados à infração
investigada constantes dos autos necessários para garantir a ampla
defesa e o contraditório.

§ 2º A Secretaria de Direito Econômico concederá trata-
mento confidencial aos documentos e informações comercialmente
sensíveis do signatário do Acordo de Leniência, observados os re-
quisitos desta Portaria.

§ 3º A Secretaria de Direito Econômico notificará os Re-
presentados na Averiguação Preliminar ou no Processo Administra-
tivo relacionado à infração noticiada ou sob investigação de que:

I - O acesso ao Acordo de Leniência e a seus anexos, bem
como a quaisquer documentos apresentados pelo signatário do Acor-
do de Leniência a que a Secretaria de Direito Econômico atribua
tratamento confidencial, será concedido estritamente aos Represen-
tados para fins de exercício do direito ao contraditório e da ampla
defesa na Averiguação Preliminar ou no Processo Administrativo em
trâmite perante o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência que
tenha por objeto a infração de que trata o Acordo de Leniência; e

II - É vedada a divulgação ou o compartilhamento, total ou
parcial, com outras pessoas físicas, jurídicas ou entes de outras ju-
risdições, do Acordo de Leniência e de seus anexos, bem como de
quaisquer documentos apresentados pelo signatário do Acordo de
Leniência que recebam tratamento confidencial por parte da Secre-
taria de Direito Econômico, sendo que a desobediência do dever de
confidencialidade sujeitará os infratores à responsabilização admi-
nistrativa, civil e penal.

Seção V
Dos benefícios advindos do cumprimento do Acordo de Le-

niência
Art. 75. Uma vez declarado o cumprimento do Acordo de

Leniência pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, será
decretada em favor do signatário do Acordo de Leniência:

I - A extinção da ação punitiva da administração pública, nas
hipóteses em que a proposta do Acordo de Leniência tiver sido
apresentada à Secretaria de Direito Econômico sem que essa tivesse
conhecimento prévio da infração noticiada; ou

II - Nas demais hipóteses, a redução de um a dois terços das
penas aplicáveis na seara administrativa.

Parágrafo único. Nas duas hipóteses referidas acima, ex-
tingue-se automaticamente a punibilidade dos crimes tipificados na
Lei nº 8.137, de 27 de novembro de 1990.

Art. 76. Na hipótese do artigo 71 desta Portaria, o signatário
do Acordo de Leniência, uma vez declarado cumprimento do Acordo
de Leniência pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica,
fará jus à redução de um terço da pena que lhe for aplicável no
processo administrativo original, sem prejuízo da obtenção dos be-
nefícios de que trata o artigo 75 em relação à nova infração de-
nunciada.

Art. 77. Simultaneamente à conclusão do processo admi-
nistrativo respectivo, a Secretaria de Direito Econômico remeterá ao
Conselho Administrativo de Defesa Econômica os autos do Acordo
de Leniência, com relatório circunstanciado a respeito do cumpri-
mento das obrigações pelo signatário do Acordo de Leniência, para as
providências do artigo 35-B, § 4º, da Lei No- 8.884, de 1994.

§ 1º. Na avaliação do cumprimento das obrigações previstas
no Acordo de Leniência por parte da Secretaria de Direito Eco-
nômico, esta considerará a colaboração individual de cada um dos
signatários do Acordo de Leniência.

§ 2º. Nos casos em que a Secretaria de Direito Econômico
tiver conhecimento prévio da infração noticiada, os seguintes critérios
serão observados para a recomendação ao Conselho Administrativo
de Defesa Econômica quanto ao percentual de redução das penas
aplicáveis na seara administrativa:

I - Importância das informações, documentos e provas apre-
sentadas pelo signatário do Acordo de Leniência;

II - Efetividade da cooperação durante as investigações.
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 78. Revoga-se a Portaria MJ No- 4, de 5 de janeiro de

2006.
Art. 79. Esta portaria entra em vigor após decorridos 30

(trinta) dias da sua publicação oficial.

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO

PORTARIAS DE 15 DE MARÇO DE 2010

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 11, 13, inciso II, 59, 63,
inciso I, da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e nos arts. 10 e
12 da Lei No- 10.559, de 13 de novembro de 2002, que regulamenta
o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, con-
siderando os fundamentos constantes em Parecer da Assessoria Téc-
nica da Comissão de Anistia, aprovado por despacho da sua Pre-
sidência, datados de 18 de fevereiro de 2010, no Requerimento n°
2002.01.11530, resolve:

No- 457 - Art. 1° Não conhecer o pedido de reconsideração interposto
por Roberto Machado, portador do CPF n° 094.044.817-34, em face
da Portaria n° 1.442, de 10 de outubro de 2008, publicada no Diário
Oficial da União do dia 14 de outubro de 2008, passando a integrar
esta decisão os fundamentos constantes no parecer e despacho re-
tromencionados.
Art. 2° Publique-se. Intime-se.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei No- 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 130ª Sessão realizada no dia 02 de dezembro
de 2009, no Requerimento de Anistia No- 2005.01.52187, resolve:

No- 458 - Ratificar a condição de anistiado político de MOYSES
NOBRE LEAO portador do CPF No- 005.359.902-00, e substituir a
Aposentadoria Excepcional de Anistiado, que recebe, referente ao
benefício do INSS, pelo regime de prestação mensal, permanente e
continuada, nos termos do art. 1º, inciso I e II c/c art. 19 da Lei No-

10.559, de 13 de novembro de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei No- 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 82ª Sessão realizada no dia 29 de setembro
de 2009, no Requerimento de Anistia No- 2002.01.14058, resolve:

No- 459 - Declarar JOSE LUIZ DA CUNHA PACHECO filho de
MATUTINA FERREIRA DA CUNHA, anistiado político "post mor-
tem", conceder em favor dos sucessores, reparação econômica, de
caráter indenizatório, em prestação única, no valor correspondente a
90 (noventa) salários mínimos, equivalente nesta data a R$ 45.900,00
(quarenta e cinco mil e novecentos reais), nos termos do artigo 1º,
incisos I e II c/c artigo 4º, § 1º, da Lei n.º 10.559, de 13 de novembro
de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei No- 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 195ª Sessão realizada no dia 27 de novembro
de 2008, no Requerimento de Anistia No- 2007.01.59104, resolve:

No- 460 - Declarar JOSE HENRIQUE portador do CPF No-

004.812.626-87, anistiado político, e conceder a reparação econô-
mica, de caráter indenizatório, em prestação única no valor cor-
respondente a 60 (sessenta) salários mínimos, equivalente nesta data a
R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais), nos termos do artigo 1º,
incisos I e II c/c artigo 4º, § 1º, da Lei n.º 10.559, de 13 de novembro
de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei No- 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 111ª Sessão realizada no dia 11 de novembro
de 2009, no Requerimento de Anistia No- 2003.01.21499, resolve:

No- 461 - Declarar FLORISMUNDO DE MORAES COUTINHO filho
de MARIA DA GLORIA MORAES COUTINHO, anistiado político
"post mortem", conceder em favor dos dependentes econômicos, se
houver, reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação
única, no valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos, equi-
valente nesta data a R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), nos
termos do artigo 1º, incisos I e II c/c artigo 4º, § 1º, da Lei n.º 10.559,
de 13 de novembro de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei No- 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pelo
Plenário da Comissão de Anistia, na 8ª Sessão realizada no dia 24 de
junho de 2009, no Requerimento de Anistia n.º 2002.01.12096, re-
solve:

No- 462 - Dar provimento ao recurso interposto por LUIZ CARLOS
OLIVEIRA DA ROSA portador do CPF No- 099.343.590-49, declará-
lo anistiado político, e conceder reparação econômica, de caráter
indenizatório, em prestação única no valor correspondente a 30 (trin-
ta) salários mínimos, equivalente nesta data a R$ 15.300,00 (quinze
mil e trezentos reais), nos termos do artigo 1º, incisos I e II c/c artigo
4º, § 1º, da Lei n.º 10.559, de 13 de novembro de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei No- 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia - Caravana de Volta Redonda, na 26ª Sessão
realizada no dia 19 de novembro de 2009, no Requerimento de
Anistia No- 2009.01.63561, resolve:

No- 463 - Declarar JOSE CIDRO ALVES DO FUNDO portador do
CPF No- 243.765.317-15, anistiado político, conceder a reparação eco-
nômica, de caráter indenizatório, em prestação única no valor cor-
respondente a 60 (sessenta) salários mínimos, equivalente nesta data a
R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais), nos termos do artigo 1º,
incisos I e II c/c artigo 4º, § 1º, da Lei n.º 10.559, de 13 de novembro
de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei No- 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia - Caravana de Fortaleza, na 22ª Sessão realizada
no dia 06 de outubro de 2009, no Requerimento de Anistia No-

2009.01.64870 e 2009.01.64927, resolve:

No- 464 - Declarar JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO filho de
MARIA JOSEFA DE JESUS, anistiado político "post mortem", con-
ceder em favor de MARIA DE LOURDES FERREIRA portadora do
CPF No- 568.144.533-04, e demais dependentes econômicos, se hou-
ver, reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação úni-
ca, no valor correspondente a 150 (cento e cinqüenta) salários mí-
nimos, equivalente nesta data a R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e
quinhentos reais), nos termos do artigo 1º, incisos I e II c/c artigo 4º,
§ 1º, da Lei n.º 10.559, de 13 de novembro de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei No- 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 63ª Sessão realizada no dia 20 de agosto de
2009, no Requerimento de Anistia No- 2002.01.10823, resolve:

No- 465 - Declarar JOSE CARLOS POMPEO DE OLIVEIRA por-
tador do CPF No- 079.054.080-00, anistiado político, conceder a re-
paração econômica, de caráter indenizatório, em prestação única no
valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos, equivalente nesta
data a R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), nos termos do
artigo 1º, incisos I e II c/c artigo 4º, § 1º, da Lei n.º 10.559, de 13 de
novembro de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei No- 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia - Caravana de Volta Redonda, na 26ª Sessão
realizada no dia 19 de novembro de 2009, no Requerimento de
Anistia No- 2009.01.63514, resolve:

No- 466 - Declarar ILTO VIEIRA filho de GUIOMAR DE ASSIS
VIEIRA, anistiado político "post mortem", conceder em favor de
MARIA ANUNCIADA VIEIRA portadora do CPF No- 649.052.257-
87, reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação úni-
ca, no valor correspondente a 90 (noventa) salários mínimos, equi-
valente nesta data a R$ 45.900,00 (quarenta e cinco mil e novecentos
reais), nos termos do artigo 1º, incisos I e II c/c artigo 4º, § 1º, da Lei
n.º 10.559, de 13 de novembro de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei No- 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 103ª Sessão realizada no dia 28 de outubro
de 2009, no Requerimento de Anistia No- 2006.01.55795, resolve:

No- 467 - Declarar JANDIR JOAO BERTUOL portador do CPF No-

147.073.490-72, anistiado político, conceder a reparação econômica,
de caráter indenizatório, em prestação única no valor correspondente
a 30 (trinta) salários mínimos, equivalente nesta data a R$ 15.300,00
(quinze mil e trezentos reais), nos termos do artigo 1º, incisos I e II
c/c artigo 4º, § 1º, da Lei n.º 10.559, de 13 de novembro de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei No- 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 47ª Sessão realizada no dia 30 de julho de
2009, no Requerimento de Anistia No- 2005.01.50060, resolve:

No- 468 - Declarar JOAO DE ASSIS FURTADO portador do CPF No-

072.249.828-49, anistiado político, conceder a reparação econômica,
de caráter indenizatório, em prestação única no valor correspondente
a 30 (trinta) salários mínimos, equivalente nesta data a R$ 15.300,00
(quinze mil e trezentos reais), nos termos do artigo 1º, incisos I e II
c/c artigo 4º, § 1º, da Lei n.º 10.559, de 13 de novembro de 2002.


