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Ministério da Justiça

GABINETE00 MINISTRO
DESPACHOS DO MINISTRO
Em 10 de dezembro de 1999

N" 83 - Ref.: PROCESSO nO0831O.003.504/98-31.1NTERESSADO:
MINISTERIO DA JUSnÇAlDepartamento de PoUda Federal. AS·
SUNTO: Processo Admimstralivo Disciplinar. DESPACHO: Tendo
em vista a manifestação da Consultaria Jurídica, porme]o do Parecer
nO 143/99, fls. 325/327, com base no art. [0, inciso I, do Decreto n°
3.035, de 27 de abril de 1999, julgo culpado o ex-agente de polfcia
federal JURlOSMAR DE JESUS LINDOSO AIRES, por infringir o
disposto no inciso IV do art, 383 do Decreto nO 59.310, de 27 de
setembro de 1999. Registre-se nota de culpa.em. seus assentamentos
funcionais.

N'85 - Ref.:Processon003OO1.005009198-31.INTERESSADO: MARCO AN-
TONIO MAIA LOUZADA. ASSUNTO: Pedido de lWx>ns~. DECI-
SAO: Indefiroo pedidodo ex-Delceado dePolícia FcdcralMARCO ANTONIO
MAIA LOUZAbA, pelas razões àc &110 e fundiuncntÕ5de direitoaduzidos no
Parecern' 151J99,daConsuitoriaJwídiC"d.

JOSÉ CARLOS DIAS

(Of. EI. n' 342/99)

SECRETARIA EXECUTIVA
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

PORTARIA N' 35, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1999

O SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇA-
MENTO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições
legais, coníeridas pela Portaria n" 700, de 13.11.97; e tendo em vista
a Lei n' 9.692, de 27 de julho de 1998 c a-Portaria SOFIMOG n° I,
de 25 de março de 1999, resolve:

Art, 1° • Promover, na forma do Anexo a esta Portaria, a
modificação da modalidade de aplicação de dotação orçamentária da
Unidade 30907- Fundo Penitenciário Nacional· FUNPEN, constante
da Lei n" 9.789, de 23 de fevereiro de 1999.

Art, 2' - Esta Portaria entra cm vigor na data de sua pu-
blicação.

ADÉLIO CLÁUDIO BASILE MARTINS

JUSTIFICATIVA

A troca da modalidade de Transferências Intergovcmamen-
tais a Municípios (4540) para Transferências Intergovemamentais li
Estados e ao Distrito Federal (4530), visa adequar a dotação do
FUNPEN, com a finalidade de celebrar convênio com o Estado de
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Justiça e dos
Direitos Humanos, destinado à execução de obras de ampliação e
reforma de cadeia pública cm Carmo do Paranaíba.

30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA R$ 1,00

ANEXO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO REDurÃO ACRÉSCIMO I

ESF IMODAL FONTE VALOR ESF MODAL FONTE VALOR

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL

30907 06 030 0015 1017 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 200.000
200.000

3090706 030 0015 10170018 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE F 4540 . 127 200.000 F 4530 127 200.000
CADEIA PU/3LICA EM CARMO DO PARANAlBA - MG

TOTAL 200.000 TOrAL 200.000

(Of. EJ. n' 38/99)

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
DEFESA ECONÔMICA

RESOLUÇÃO N' 18, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1998 (*)

Regulamenta o procedimento de consulta
ao Conselho Administrativo de Defesa
Econôrnica- CADE - sobre matéria de sua
competência,

O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica - CADE, no uso de 'UII' atribuições legais c tendo em vista o
disposto no art 7". incisos XVII. XVlII e XIX da Lei 8.884 de I I de
junho de J994, resolve:

DA CONSULTA

Art. 1°. Qualquer interessado, inclusive os órgãos públicos
federais, estaduais, municipais e demais entidades publicas, poderá
consultar o CADE sobre matéria de sua competência.

Art, 2°, A consulta conterá:
I. a indicação precisa de seu objeto e fundamentação ju-

rfdica.
II. a comprovação do legítimo interesse da consulente.

CAPfTULO I
DA CONSULTA SQBRE CONDUTAS

Art, 3°. A conduta objeto da consulta poderá versar sobre
prática cm lese ou cm andamento.

Art. 4°. Na hipótese' de consulta sobre prática em andamento,
o seu processamento deverá ser deferido Iiminarmente pelo Relator,
mediante despacho ad referendum do Plenário, apenas se;

I - a consulente for o autor da prálicp;

II - a prática não for objeto de averiguação preliminar ou.
processo administrativo, emtrãmíte ou julgado.

§ 1°. Não preenchido o requisito previsto no 'ineiso 1, o
Relator, mediante despacho ãd referendum do Plenário, determinará a
remessa dos autos à SDElMJ, à ANATEL ou a.qualquer outro órgão
competente, para a 'instauração de averiguação preliminar ou .processo
administrativo, conforme- o. caso. .

§ 2°. Não preenchido o requisito previsto no 'inciSo/II, O
Relator, mediante despacho ad referendum do Plenário, defermlnarã o
arquivamento da consulta.

CAPínrr.OII
DA CONSULTA SOBRE ATOS E CONTRATOS

Art, 5°. A consulta prevista neste capftulopodcrá versar
apenas sobre ato ou contrato em tese.

Art, 6°. O processamento da consultá sobre ato ou contrato
em lese deverá ser deferido liminarmente pelo Relator, mediante
despacho ad rcferendum do Plenário, apenas se:

.~.1<. 1.11_••• _
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I . ii consulente possa ser conslderada potencial participante
dircta de tmnsação hipotética submetida à análise;

II . o ato ou contrato objeto da consulta não tiver sido
realizado, não estiver na iminência de realizar-se c, nos termos do
artigo 2° da Resolução CADE n° 15/98, não liverem ocorrido al-
teraçõcs nas relações de concorrência,

§ 1°. Não preenchido o requisito do inciso I, o Relator,
mediante despacho ad referendum do Plenário, determinará o ar-
quivamento da consulta.

§ 2" Não preenchido o requisito do inciso Il, o Relator.
mediante despacho ad referendum do Plenário. determinará a con-
versão da eonsu Ita cm ato de concentração, nos termos do artigo 54
da Lei 8884/94.

Art. 7°. A consulente deverá apresentar o pedido conforme o
Anexo I desta Resolução, observando, quando cabível, o glossário
contido no Anexo II.

CAPíTULO III
DA APRECIAÇÃO

Art. 8°. A resposta à consulta seguirá a forma estabelecida
nos artigos 14 a 20 do Regimento Interno do CADE.

Ar! Q" A rc<po<ta à consulta <obre conduta poderá'
a) indicar a inexistência de infração li ordem econômica

<obre a prãtíca da conduta cm tese ou em andamento, objeto da
consulta.

b)Caracterizar a conduta cm tese como infração li ordem
cconômica.

c) indicar a existência de indicias de infração li ordem eco-
nômica na prática em andamento, determinando o envio dos autos li
SDElMJ, à ANATEL, ou a qualguer outro órgão competente para a
in..tauração de averiguação preliminar ou processo administrativo,
conforme o caso.

d) determinar outras providências que julgar necessárias.
Parágrafo único. Na hipótese de lerem sido tomadas, pela

SDElMJ, rela ANATEL ou por qualquer OUIrOórgão competente, as
providências previstas na alínea (c) deste artigo, poderá ser firmado
termo de compromisso de cessação de prática, nos termos do artigo
53 da Lei 8884194.

Art, 10. A resposta à consulta sobre mos c contratos po-
derá:

a)indicar se o ato ou contrato cm tese produz os efeitos
prc, i,tos no caput do artigo 54 c/ou preenche os requisitos de ad
missibilidade previsto no paragrafo terceiro do mesmo artigo.

b) emitir juizo sobre aspectos relevantes acerca do ato ou
contrato em tese apresentado pela consulente.

c) determinar outras providências que julgar necessárias.
Art, II. Em qualquer hipótese, li resposta proferida pelo

Plenário limitar-se-ã estritamente ao objeto da consulta, definido no
pedido inicial, não gerando qualquer efeito vinculante sobre outros
processos.

DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 12. A consulta será incluída cm pauta para julgamento
no prazo de 60 dias, contados a partir da data de sua distribuição ao
Relator.

Art. 13. Em qualquer fase da consulta, o Presidente, me-
diante indicação do Relator, poderá convidar a consulente a prestar
esclarecimentos perante o Plenário do C'ADE.

Art, 14. A consulente, mediante requerimento fundamentado,
podcrã formular ao Relator:

I - pedido de sigilo nos termos do artigo IOdo Regimento
Interno do CADE;
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II - pedido de inclusão da consulta cm sessão reservada para
julgamento.

Art.15. Esta Resolução entra cm vigor na data de sua pu-
blicação.

ANEXO I

PARTE I - DA CONSULENTE I
1.1. Nome de acordo com o estatuto social, nome dos estabele'

lcimentos, nome do representante legal, CGClMF c inscrição es-
tadual,
1.2. Endereço da sede, número do telefone e do fax c endereço do
correio eletrônieo.
1.3. Nomes dos acionistas ou quotistas com as respectivas parti-
eipaçõcs no capital social discriminando a natureza da participação
societãria (obrigatoriamente aquelas partieipacõcs superiores a 5%\,
1.4 Gruno de ernnresas do oual faz oarte,
1.5. Faturamento, no último exercício, da talai idade das empresas do
runn no naís c no mundo.

1.6. Relação das aquisições, fusões, associações (joínt ventures) c
constituições conjuntas de novas empresas efetuadas pelo grupo no

ais e no Mercosul nos últimos 3 anos.
PARTE II - DO ATO OU CONTRATO EM TESE
II.I. Grupo a que pertence a empresa com a qual a consulente
relende realizar o ato ou contrato em tese.

11.2. Descrição resumida da operação pretendida, indicando sua mo-
dalidade (aquisição, fusão, co~~~ituição de nova empresa, contrato,
associacões ioint ventures etc ..
11.3. Relacão dos atívos envolvidos e sua localizacão,
1I.4.Razõcs consideradas decisivas, inclusive de eventuais eficíên-
cias, nara a posterior realização do ato ou contrato cm tese.
PARTE III - DOS MERCADOS
III.I. Identificar os produtos/serviços cm que se verificam relações
horizontais ou verticais entre empresas do grupo da consulente c
empresas do grupo da empresa com a qual se pretende realizar o ato
ou contrato cm tese.
III.2. Identificar as empresas do grupo da consulente com atuação
ncss~s mercados.

"III 3 Identificar se possível outras empresas pertencentes ao grupo
da empresa eO~l a qual a' consulente pret~nde realizar o ato ou
contraio cm lese com atuacão nesses mercados.
III.4. Estimativa dos mercados acima identificados cm termos de
valor IRS) c ouantidade das vendas no último ano.
III.5. Valor (R$) e quantidade das vendas, cm termos absolutos c
percentuais, da consulente cm cada mercado acima identificado, no
último ano.
I1I.6. Estimativa da participação de mercado dos principais con-
correntes (mais de 5%), especialmente da empresa com a qual se

retende realizar o ato ou contrato em tese.
II1.7. Indicar metodolozía c fonte utilizadas nas estimativas.
PARTE IV - COND1CÕES GERAIS NOS MERCADOS
IV.1. Tecer breve análise sobre as características do mercado, tais
como o número e tamanho dos compradores, capacidade do ven-
dedor cm impor sua política comercial por tipo de cliente, neces-
sidadc de serviços pós-vendas, especificidades na distribuição do
I!roduto e outras Que iulzar relevantes.
IV.2. Estimativa da participação das importações independentes no
mercado nacional.
IV.3. Identificação dos fatores que influenciam positiva c negati-
vamcntc a entrada nos mercados relevantes.s. INFORMAÇÕES FINAIS
V.l. Informações adicionais que a empresa julgar relevantes a serem
consideradas.
V.2. Nome, endereço, número de telefone, número de fax, endereço
clctrônico do funcionário da empresa encarregado de gerar infor-
mações referentes li consulta. No caso de apresentação através de

, '-IProcurador dotado de mandato, apresentar as mesmas informações I
acompanhada< da procuração.

ANEXO II

I. GLO~SÁRIO
1.1. REPRESENTANTE LEGAL
Nos termos dos incisos VI, VII c VIII, do artigo 12 do Código de
Processo Civil Brasileiro, trata-se daquele(s) sujeito(s) com capa-
cidade processual para representar a(s) requerente(s) em juízo seja
ela sociedade de fato ou de direito (por exemplo, associações, joint
vç!Jtt1fçs..a._~ ~!!Iídica estrangeira ou nacional.
1.2. GRUPO DE EMPRESAS
Coniunto de emoresas suieitas a um controle comum.
,L.;). CONTROLE
Poder de dirigir, de forma direta ou indireta, interna ou externa, de
fato ou de direito, individualmente ou por acordo, as atividades
sociais elou o funcionamento da empresa.
1.4. RELAÇÕES HORlZONTAIS
Ocorre uma relação horizontal quando duas ou mais empresas atuam
num mesmo mercado como vendedoras de produtos similares (leia-
se substitutos) ou quando duas ou mais empresas atuam num mesmo
mercado como cornnradoras.
1.5. RELArõES VERTICAIS
Ocorre uma relação vertical quando uma empresa opera como ven-
dedora no mercado de insumos de outra, mesmo não havendo uma
relacão comercial entre elas.
1.6. DOS MERCADOS RELEVANTES
1.6.1. MERCADO SI RELEVANTE SI J)()(SI PRODlITOlS
Um mercado relevante do produto compreende todos os produ-
tos/serviços considerados substituíveis entre si pelo consumidor de-
vído às suas características, preços e utilização. Um mercado re-
levante do produto pode eventualmente ser composto por um certo
número de produtos/serviços que apresentam característícas ffsicas,
técnicas ou de comercializacão oue recomendem o azrunamento.
1.6.2 MERCADO S RELEVANTEIS GEOGRÁFTC()(SI.

nO237-E, segunda-feira, 13 de dezembro de 1999
/SSN1415-1537

Um mercado relevante geográfico compreende a área cm que as I

empresas ofertam e procuram produtos/serviços em condições de
concorrência suficientemente hornogêneas cm termos de preços, pre-
ferências dos consumidores, características dos produtos/serviços. A
definição de um mercado relevante geográlico exige também a iden-
tificação dos obstáculos à entrada de produtos ofertados por firmas
situadas fora dessa área. As firmas capazes de iniciar a oferta de
produlos/serviços ·na área considerada após uma pequena mas subs-
tanciai elevação dos preços praticados fazem parte do mercado re-
levante geográfico. Nesse mesmo sentido, fazem parte de um mero
cado relevante geográfico, de um modo geral, todas as firmas Ie-'
vadas cm conta por ofertantes e demandantes nas negociações para a
fixação dos preços e demais condições comerciais na área con-
siderada.
I. . CLIENTES E FORNECEDORES INDEPENDENTES.
Clientes e fornecedores iudependenles são aquelas empresas que não
participam de nenhum dos ru s das uerentes,
1.8. IMPORTA A INDEPENDENTE.
Importação independente é aquela' realizada por qualquer empresa
ue não rtenee a nenhum dos ru s das r uerentes.

I. . EFICI NCIAS.
Entende-se por eficiências aquelas reduções de custos de qualquer
natureza, estimáveis quantitativamente e intrínsecas ao tipo de ope-I
ração de que se trata, que não poderiam ser obtidas apenas por meio
de esfor o interno.

GESNER OLIVEIRA
Presidente do Conselho

(*) Republicada por ter saldo com omissão, do original, no D.O. n'
234-E, de 7112198, Seção I, pãgs, 2 e 3.

RESOLUÇÃO N' 19, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1999 (*)

Regulamenta o recurso voluntário no ârn-
bito do Conselho Administrativo de Defesa
Econômiea - CADE.

O Plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econô-
mica - CADE, no uso de suas atribuições legais c tendo cm vista o
disposto no art. 7°, incisos VII c XIX, da Lei 8.884 de II de junho de
1994, resolve:

DO RECURSO VOLUNTÁRlO
Art. 1°: Caberá recurso voluntário, com efeito meramente

devolutivo, no prazo de cinco dias, cm face da decisão do Secretário
de Direito Econômieo, do Conselho Diretor da ANATEL, do Con-
selheiro-Relator ou de qualquer outro órgão competente, que aplicara
medida preventiva prevista no art, 52 da Lei n° 8.884, de 11.06.94.

Art. 2°: O recurso voluntário será protocolizado no CADE,
com os seguintes requisitos:

I. a exposição do fato e do direito;
II. as razões do pedido de reforma da decisão;
III. a qualificação da recorrente, de seu representante legal c

advogado, se houver, incluindo-se o endereço completo.
Art. 3°: A petição do recurso voluntário será instruída:
I. obrigatoriamente, com as cópias da decisão recorrida, da

certidão da respectiva intimação c da procuração outorgada ao ad-
vogado da recorrente, se houver.

Il, facultativamente, com outras peças que o recorrente en-
tender úteis.

§ l°: A juntada de todas as peças do processo cm que foi
proferida a decisão recorrida obriga o reeorreute a indicar expres-
samente quais as que pretende que sejam reexaminadas.

§ 2°: O recurso será interposto por petição diretamente pro-
tocai ada no CADE, no prazo do art. 1°, sendo admitida interposição
do recurso por carta registrada com aviso de recebimento, a qual
deverá ser postada no referido prazo.

§ 3°: O recurso interposto por meio de fac-sfrnile ou correio
eletrônico dependerá de confirmação, na forma do parágrafo anterior,
nos quinze dias subsequentes ao término do prazo reeursal.

Art, 4°: Interposto o recurso, o recorrente deverá, no prazo
de dois dias, fazer juntada da petição ao processo administrativo, com
a relação dos documentos que o instruem.

Parágrafo Unieo. Considerar-se-ã prejudicado o recurso vo-
luntário, caso o Secretário de Direito Econômico, o Conselho Diretor
da ANATEL, o Conselheiro- Relator ou qualquer outro órgão com-
petente, revogue a medida preventiva adotada.

Art 5°.Na hipótese de a medida preventiva ter sido adotada
pelo Conselheiro do CADE, não poderá o recurso voluntário ser a ele
distribufdo, ficando também impedido de votar quando do julgamento
deste processo.

Art. 6°: Recebida a petição, o Relator poderá:
. 1- intimar qualquer interessado que possa ser afetado pelo

provunento do recurso;
11-solicitar informações do Secretário de Direito Econômico,

do Conselho Díretor da ANATEL, do Conselhclro-Rclator do pro-
cesso administrativo, ou de qualquer outro órgão competente, des-
tacando o carãter de urgência.

§ 1°: A intimação a que se refere o inciso I será feita por
publicação no Diário Oficial, com prazo de cinco dias.

§ 2°: Ultimadas as providencias, a Procuradoria do CADE
será ouvida, com a maior brevidade possível.

Art, 7°: O Conselheiro-Relator, independentemente de pauta,
levará o recurso voluntário ao Plenário do CADE para julgamento
com a maior brevidade possível.

Art. 8°: O Relatório a que se refere a seção 4 do Regimento
Interno do CADE será colocado li disposição dos membros do Ple-
nário, do Procurador-Geral c do recorrente com antecedência mínima
de dois dias úteis ao do julgamento.

Art, 9": O Presidente dará preferência ao recurso voluntário
na ordem de votação das peças cm sessão de julgamento.

Art. 10 Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

GESNER OLNElRA
Presidente do Conselho

(*) Republicada por ter saído com omissão, do original, no D.O. n'
26, de 812199, Seção I, pág. 2.

(or. EI. n' 2.917/99)
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