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efeitos, do tempo em que foi compelido ao afastamento de suas
atividades laborais, em virtude de perseguição política no período de
01.04.1967 a 11.01.1968, e isenção do Imposto de Renda nos termos
do artigo 1o- , incisos I, II e III, e artigo 9o- da Lei no- 10.559, de
2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 129ª Sessão realizada no dia
28 de novembro de 2007, no Requerimento de Anistia no-

2002.01.09748, resolve:

No- 1.013 - Declarar PERY THADEU OLIVEIRA FALCÓN portador
do CPF no- 066.073.815-53, anistiado político, concedendo-lhe re-
paração econômica, de caráter indenizatório, em prestação única, no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 1o- ,
incisos I e II c/c artigo 4o- , § 1o- e § 2o- , da Lei n.o- 10.559, de 13 de
novembro de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 139ª Sessão realizada no dia
19 de dezembro de 2007, no Requerimento de Anistia no-

2002.01.09386, resolve:

No- 1.014 - Declarar JOSÉ LOUREIRO E SILVA portador do CPF no-

036.441.893-15, anistiado político, concedendo-lhe reparação eco-
nômica, de caráter indenizatório, em prestação única no valor cor-
respondente a 180 (cento e oitenta) salários mínimos, equivalente
nesta data a R$ 74.700,00 (setenta e quatro mil e setecentos 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 INTERINO, 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 135ª Sessão,
realizada no dia 12 de dezembro de 2007, no Requerimento de Anis-
tia no- 2002.01.08374, resolve:

No- 1.015 - Indeferir o Recurso interposto por ANICELIO ALVES
MENDES portador do CPF no- 196.478.831-53.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 no-
vembro de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido
pela Comissão de Anistia, na 76ª Sessão realizada no dia 06 de setembro
de 2007, no Requerimento de Anistia no- 2004.01.43398, resolve:

No- 1.016 - Indeferir o Requerimento de Anistia "post mortem", em
favor de JOSÉ QUARESMA DE LIMA filho de LAURINDA GO-
MES QUARESMA, formulado por MARIA DA GLÓRIA GOMES
QUARESMA portadora do CPF no- 471.765.984-87.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 140ª Sessão realizada no dia
19 de dezembro de 2007, no Requerimento de Anistia no-

2003.01.35002, resolve:

No- 1.017 - Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por AYR-
TON RODRIGUES DA SILVA portador do CPF no- 173.924.545-
87.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 no-
vembro de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido
pela Comissão de Anistia, na 91ª Sessão realizada no dia 27 de setembro
de 2007, no Requerimento de Anistia n.o- 2002.01.07949, resolve:

No- 1.018 - Declarar SIMONE SIMÕES FERREIRA SOARES portadora
do CPF no- 091.036.003-00, anistiada política, concedendo-lhe reparação
econômica, de caráter indenizatório, em prestação única no valor cor-
respondente a 150 (cento e cinqüenta) salários mínimos, equivalente nes-
ta data a R$ 62.250,00 (sessenta e dois mil, duzentos e cinqüenta reais),
e a contagem do tempo, para todos os efeitos, do período compreendido
entre 18.05.1970 e 04.03.1975, nos termos do artigo 1o- , incisos I, II e III
c/c artigo 4o- , § 1o- , da Lei n.o- 10.559, de 13 de novembro de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 131ª Sessão realizada no dia
05 de dezembro de 2007, no Requerimento de Anistia no-

2004.01.39466, resolve:

No- 1.019 - Declarar PEDRO JOSÉ DOS SANTOS filho de OLIVIA
ROZA DOS SANTOS, anistiado político "post mortem", e indeferir
os demais pedidos formulados por MARIA JOSÉ SANTOS DE AL-
MEIDA portadora do CPF no- 709.342.317-53, nos termos do artigo 1o-

, inciso I, da Lei no- 10.559, de 13 de novembro de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 24ª Sessão realizada no dia 02 de abril de
2008, no Requerimento de Anistia no- 2004.01.40132, resolve:

No- 1.020 - Declarar EDUARDO DELA COLETA portador do CPF no-

584.101.478-15, anistiado político, concedendo-lhe reparação econô-
mica, de caráter indenizatório, em prestação única no valor correspon-
dente a 120 (cento e vinte) salários mínimos, equivalente nesta data a
R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos 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 INTERINO, 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 no-
vembro de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pe-
la Comissão de Anistia, na 128ª Sessão realizada no dia 28 de novembro
de 2007, no Requerimento de Anistia no- 2002.01.09768, resolve:

No- 1.021 - Declarar RUI MANUEL AZEVEDO GONÇALVES por-
tador do CPF no- 006.514.209-89, anistiado político, concedendo-lhe
reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única, no
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e reconhecer o direito de ho-
mologação dos diplomas dos cursos de Estudos Superiores Econômi-
cos pelo Conservatório Nacional das Artes e Ofícios e o de Geografia e
Planejamento pela Universidade de Toulouse II, em Paris/França, com
a condição de que o requerente comprove, as autoridades competentes,
e preencha os requisitos da determinação legal, nos termos do artigo 1o-

, incisos I, II e IV da Lei n.o- 10.559, de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 no-
vembro de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido
pela Comissão de Anistia, na 113ª Sessão realizada no dia 31 de outubro
de 2007, no Requerimento de Anistia no- 2003.01.37263, resolve:

No- 1.022 - Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por MARIA
ABAIDE PRESTES portadora do CPF no- 802.504.080-15.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 5ª Sessão realizada no dia 06 de março de
2008, no Requerimento de Anistia no- 2002.01.12035, resolve:

No- 1.023 - Declarar FELIPE CUPERTINO DA SILVA portador do CPF
no- 156.303.076-49, anistiado político, concedendo-lhe reparação eco-
nômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e
continuada, correspondente ao cargo de Minerador conforme informa-
do pela Central Única dos Trabalhadores - CUT - Minas Gerais, no
valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), com efeitos retroativos
da data do julgamento em 06.03.2008 a 24.09.1997, perfazendo um
total retroativo de R$ 162.940,00 (cento e sessenta e dois mil, no-
vecentos e quarenta reais), e a contagem do tempo, para todos os efei-
tos, do período compreendido entre 10.07.1967 e 09.01.1968, nos ter-
mos do artigo 1o- , incisos I, II e III da Lei no- 10.559, de 2002.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 05 de de-
zembro de 2007, no Requerimento de Anistia no- 2004.01.37821, re-
solve:

No- 1.024 - Declarar GENEBALDO DE LIMA QUEIROZ portador do
CPF no- 367.035.328-34, anistiado político, concedendo-lhe reparação
econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente
e continuada, correspondente ao cargo de Agente de Portaria NI - Es-
pecial - III do Ministério das Comunicações, no valor de R$ 1.396,41
(um mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos),
com efeitos retroativos da data do julgamento em 05.12.2007 a
13.01.1999, perfazendo um total retroativo de R$ 161.494,82 (cento e
sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois
centavos), nos termos do artigo 1o- , incisos I e II da Lei no- 10.559, de
2002. Fica assegurado ao Anistiado acesso a todos os benefícios in-
diretos mantidos pelo órgão empregador, tais como planos de seguro,
de assistência médica, odontológica e hospitalar, em conformidade com
o art. 14 da supracitada lei.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 37ª Sessão realizada no dia 18 de julho de
2007, no Requerimento de Anistia no- 2003.01.29260, resolve:

No- 1.025 - Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por DENIS
SIMÕES DE ARAGÃO portador do CPF no- 069.728.022-53.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 96ª Sessão realizada no dia 04 de outubro
de 2007, no Requerimento de Anistia no- 2003.01.30291, resolve:

No- 1.026 - Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por FRAN-
CISCO SIMAL RODRIGUES portador do CPF no- 046.723.998-34.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, 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 19ª Sessão realizada no dia 27 de março
de 2008, no Requerimento de Anistia no- 2003.02.27586, resolve:

No- 1.027 - Declarar JOSÉ MAURICIO GRADEL portador do CPF no-

004.977.767-07, anistiado político, concedendo-lhe reparação econô-
mica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e con-
tinuada, correspondente ao cargo de Secretário de Diretoria Bilíngüe,
conforme informado pelo Data Folha, no valor de R$ 3.210,00 (três
mil, duzentos e dez reais), com efeitos retroativos da data do julga-
mento em 27.03.2008 a 11.10.1989, perfazendo um total retroativo de
R$ 770.507,00 (setecentos e setenta mil, quinhentos e sete reais), a
contagem do tempo, para todos os efeitos, do período compreendido
entre 15.01.1970 e 30.11.1981, e conceder-lhe ainda o direito ao re-
torno no curso de Desenho Industrial na Universidade Estadual do Rio
de Janeiro - UERJ, nos termos do artigo 1o- , incisos I, II, III e IV c/c
artigo 4o- , § 1o- e § 2o- , da Lei no- 10.559, de 13 de novembro de 2002.

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO
<!ID1131690-0>

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 29 de maio de 2008

No- 133 - PROCESSO no- 0865.000.628/2008-28. INTERESSADOS: MI-
NISTÉRIO DA JUSTIÇA/Departamento de Polícia Rodoviária Federal.
ASSUNTO: Pedido de Revisão. DECISÃO: Indefiro o pedido de revisão,
ante as razões de fato e fundamentos de direito aduzidos no Parecer
CAD/CJ No- 47/2008/JS, aprovado pelos Despachos CAD/CJ No- 124/08 e
CGJUDI/CJ No- 281/08 da Consultoria Jurídica, que adoto.

No- 134 - PROCESSO no- 08001.001.548/2008-34. INTERESSADOS:
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/Departamento de Polícia Rodoviária Fe-
deral. ASSUNTO: Pedido de Revisão. DECISÃO: Indefiro o pedido de
revisão, ante as razões de fato e fundamentos de direito aduzidos na
Parecer CAD/CJ No- 044/2008-SFA, aprovado pelos Despachos
CAD/CJ No- 123/08 e CGJUDI/CJ No- 279/08 da Consultoria Jurídica,
que adoto.
<!ID1133265-0>

N° 135 - Processo no- 08620.1163/96. Interessado: Estado de Roraima.
Assunto: Pedido de Avocatória: requer a avocação, pelo Ministro da
Justiça, de Recurso Hierárquico e Pedido de Reconsideração, apresen-
tados pelo Estado de Roraima, para julgamento. Recurso Hierárquico:
requer o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão da FUNAI
contida no Ofício no- 34/DAF, de 13 de janeiro de 1999, bem como a
anulação da Portaria Ministerial no- 820, de 11 de dezembro de 1998,
publicada no DOU de 14 de dezembro de 1998. Pedido de Reconsi-
deração: requer a reconsideração do Despacho no- 80, de 20 de dezembro
de 1996, publicado no DOU de 24 de dezembro de 1996, exarado pelo
Ministro da Justiça, que julgou improcedentes as contestações ofere-
cidas pelo Estado de Roraima ao relatório da Fundação Nacional do
Índio - FUNAI, de delimitação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol.
Decisão: Não admito o Pedido de Avocatória, nos termos do Parecer
GAB/CJ/MJ no- 08/2008, da Consultoria Jurídica, cujos fundamentos
passam a integrar esta decisão. Conheço o Recurso Hierárquico para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Parecer GAB/CJ/MJ no-

08/2008, da Consultoria Jurídica, cujos fundamentos passam a integrar
esta decisão. Não admito o Pedido de Reconsideração, nos termos do
Parecer GAB/CJ/MJ no- 08/2008, da Consultoria Jurídica, cujos funda-
mentos passam a integrar esta decisão.

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO
Interino

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE DEFESA ECONÔMICA

<!ID1131851-0>

ACÓRDÃOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO No- 08012.007273/00-02
Representante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

- Procon/MG
Representada: Postos de Combustíveis de Belo Horizon-

te/MG
Advogado: José Roberto de Mendonça Júnior, Fernando Au-

gusto Pereira Caetano, Orlando Vaz e outros
Relator: Conselheiro Luiz Carlos Delorme Prado
EMENTA: Processo Administrativo. Prescrição intercorrente

reconhecida por SDE, ProCADE e MPF. Arquivamento.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

acordam o Presidente Substituto e os Conselheiros do Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica - CADE, por unanimidade, conhe-
cer do presente Recurso de Ofício em Processo Administrativo, ne-
gando-lhe provimento, mantendo o arquivamento do processo, em ra-
zão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do voto
do Relator, que fica fazendo parte integrante deste acórdão. Partici-
param do julgamento o Presidente Substituto Ricardo Villas Bôas Cue-

RCCoimbra
Realce




