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Ministério da Integração Nacional
.

SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOS FUNDOS

DE INVESTIMENTOS

RESOLUÇÃO No- 35, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2008

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 1º, inciso II, da Portaria n.o- 515, de 07 de março de
2007 (DOU de 9.3.2007), e o art. 11 da Portaria n.o- 639, de 04 de
abril de 2007 (DOU de 12.04/2007), ambas do Ministério da In-
tegração Nacional;

Considerando que a empresa AGROFLORESTAL INSDUS-
TRIAL ACARAÍ S/A, inscrita no CNPJ/MF nº. 03.030.120/0001-20,
localizada no Município de Anapu, no Estado do Pará/PA, cujo pro-
jeto originalmente aprovado por meio da Resolução CONDEL/SU-
DAM n.o- 9.279, em 14 de dezembro de 1999, com o objetivo de
desenvolver um empreendimento agrícola, visando à exploração da
cultura do cupuaçu consorciado com a cultura do Açaí;

Considerando que no curso da implantação do empreendi-
mento foram constatadas irregularidades na conduta da empresa, con-
sistentes em: notas fiscais inidôneas, não apresentação de documen-
tos, não comprovação da aplicação dos recursos liberados e estado de
abandono do projeto;

Considerando que a empresa teve a defesa escrita indeferida,
bem como o recurso administrativo não reconsiderado pelo Diretor
deste Departamento e, posteriormente sendo negado provimento pelo
Sr. Ministro de Estado da Integração Nacional; e,

Considerando que no curso do Processo Administrativo Apu-
ratório n.o- 59430.000647/2001-11, em que foi observado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, restou demonstrado
que a conduta da empresa e de seus administradores configuraram o
desvio na aplicação de recursos do FINAM, conforme descrito no
Relatório do Grupo Especial de Trabalho - GET, instituído pela Por-
taria/MI no- 243/2000 (fls. 03/21), e do Relatório Crítico n.o- 030/2005
(fls. 65/93), nas análises técnica (fls. 126/129) e jurídica (fls.
132/134), além do contido no Despacho da Gerente Regional de
Belém (fls. 136/137) e da CONJUR/MI (fls. 170/176), os quais pas-
sam a integrar este ato, e, ainda, considerando o que estabelece o
artigo 12, § 1º, inciso I da Lei n.o- 8.167/91, resolve:

CANCELAR, de fato e de direito, por desvio na aplicação de
recursos, o incentivo fiscal concedido pelo FINAM à empresa
AGROFLORESTAL INSDUSTRIAL ACARAÍ S/A, inscrita no
CNPJ sob o nº. 03.030.120/0001-20, com fulcro no artigo 12, § 1º,
inciso I, § 4º, inciso IV e § 7º, da Lei n.° 8.167, de 16 de janeiro de
1991 (e alterações posteriores), além do descumprimento por parte da
empresa e de seus administradores do artigo 44, § 1o- do Regulamento
de Incentivos Fiscais administrados pela antiga SUDAM, aprovado
por meio da Resolução CONDEL/SUDAM n.° 7.077, de 16 de agosto
de 1991 (e alterações posteriores).

VITORINO LUÍS DOMENECH RODRIGUEZ

PORTARIA No- 8, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2008

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - DGFI, no uso das atribuições que
lhe confere o inciso I, do art. 1º, da Portaria n.o- 515, de 07 de março
de 2007, com base na Portaria MI no- 1.913, de 05 de dezembro de
2007, e considerando o que consta no processo n.o-

59001.000185/2008-51, e ainda no Relatório de Acompanhamento
Físico - Contábil (REAFC) no- 024/2008 e no Parecer DGFI/GRB n.°
047/08, de 15/09/2008, os quais atestaram a operação do empre-
endimento e a regularidade da aplicação dos recursos incentivados
pela empresa SOCOCO S/A AGROINDUSTRIA DA AMAZÔNIA,
CNPJ n.o- 05.832.555/0001-13, localizada nos Municípios de Mojú e
Ananindeua, no Estado do Pará, resolve:

Art. 1o- - Emitir o CERTIFICADO DE EMPREENDIMEN-
TO IMPLANTADO - CEI, para fins do que dispõe o § 12 do art. 5º,
da Lei n.o- 8.167/91, com a nova redação que lhe foi dada pelo art. 4o-

da Medida Provisória nº. 2.199-14, de 24 de agosto de 2001, em
favor da referida incentivada, a qual não recebeu recursos do Fundo
de Investimentos da Amazônia - FINAM, na sistemática da Lei antes
citada.

Art. 2o- - A empresa beneficiária fica obrigada a encaminhar
ao DGFI, para fins de avaliação econômica, por um período de 10
(dez) anos, cópia das demonstrações financeiras anuais, na confor-
midade do art. 176, da Lei n.o- 6.404/76, e apresentar os demons-
trativos abaixo relacionados, de acordo com os preceitos do art. 4o- da
Portaria MI n.o- 1.913 de 05/12/2007, sobre:

I - quantidade de emprego direto mantido, comprovada pela
apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), referente ao último mês do exercício so-
cial de cada ano;

II - valores dos tributos recolhidos a títulos de Imposto Sobre
Serviços - ISS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços - ICMS, Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
e Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;

III - quadro de produção e vendas realizadas.
Art. 3o- - O não atendimento ao disposto no artigo anterior

representará inadimplência a ser considerada por ocasião da apre-
sentação de pleitos futuros ao Ministério da Integração Nacional.

Art. 4o- - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

VITORINO LUÍS DOMENECH RODRIGUEZ

Ministério da Justiça
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 2.523, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso das suas
atribuições, resolve:

Art. 1o- Aprovar as Normas Procedimentais da Comissão de
Anistia, na forma do Anexo a esta Portaria.

Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3o- Revogam-se as Portarias no- 756, de 26 de maio de
2006, e no- 893, de 25 de março de 2004.

TARSO GENRO

ANEXO

NORMAS PROCEDIMENTAIS DA COMISSÃO DE
ANISTIA

CAPITULO I
DA AUTUAÇÃO
Art. 1o- O requerimento de anistia, dirigido ao Ministro de

Estado da Justiça, poderá ser entregue no protocolo ou enviado pelos
correios.

§ 1o- O requerimento será individual, exceto nos casos de
falecimento de anistiando, quando todos os sucessores e/ou depen-
dentes deverão requerer em conjunto.

§ 2o- Caso o requerimento não seja subscrito por todos os
sucessores e/ou dependentes, deverão ser indicados os nomes e en-
dereços dos demais.

Art. 2o- Incumbe ao Secretário Executivo da Comissão de
Anistia verificar a adequação do pedido, observados os ditames da
Lei no- 10.559, de 13 de novembro de 2002.

§ 1o- Constatada a adequada motivação, será o pedido au-
tuado e distribuído a um Relator.

§ 2o- Será liminarmente arquivado o requerimento que con-
tenha motivação diversa da estabelecida na Lei no- 10.559, de 2002.

§ 3o- O arquivamento de que trata o parágrafo anterior não
impedirá a apresentação de novo pedido.

CAPITULO II
DO PROCESSO
Art. 3o- O Processo de anistia será orientado pelos critérios de

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, e pe-
las determinações do parágrafo único do Art. 2o- da Lei no- 9.784, de
24 de janeiro de 1999.

Art. 4o- O Processo começa por iniciativa do anistiando e
desenvolve-se por impulso oficial.

§ 1o- Informação sobre o andamento do processo será dis-
ponibilizada no endereço eletrônico do Ministério da Justiça.

§ 2o- Somente o requerente ou seu procurador poderá solicitar
vista ou fazer carga do processo, pelo prazo de até 15 (quinze) dias,
exceto quando o requerimento estiver no Setor de Julgamento da
Comissão de Anistia.

§ 3o- Quando o requerimento se encontrar no Gabinete da
Presidência da Comissão de Anistia, o prazo para vista será de 24
(vinte e quatro) horas, vedada a carga dos autos.

§ 4o- Eventual instrumento de mandato deverá ter a firma do
outorgante reconhecida por tabelião, exceto quando o mandatário for
advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Art. 5o- Os processos de anistia mencionados no art. 11 da
Lei no- 10.559, de 2002, serão recepcionados pela Comissão de Anis-
tia para que sejam adotados os procedimentos estabelecidos nesta
Portaria.

Art. 6o- O requerimento de anistia deverá ser instruído, ini-
cialmente, com cópia dos seguintes documentos e informações do
anistiando:

I - documentos:
a) carteira de identidade e CPF do anistiando; e,
b) certidão de casamento do anistiando e certidão de nas-

cimento dos filhos;
II - dados pessoais:
a) estado civil atual;
b) endereços residencial e eletrônico;
c) número da conta bancária, agência e banco; e,
d) número de telefone;
§1 o- No caso de cônjuge que tenha alterado o sobrenome em

virtude da alteração do estado civil, deverá declarar ainda o nome
completo utilizado anteriormente.

§2 o- Em caso de falecimento do anistiando, o requerimento
deverá ser instruído, obrigatoriamente, com a certidão de óbito e
demais documentos e informações mencionados, além dos documen-
tos referentes aos seus sucessores e/ou dependentes.

Art. 7o- Do requerimento de anistia também deverão constar
as seguintes informações:

I - dados da vida profissional do anistiando na época em que
ocorreram os fatos mencionados no art. 2o- da Lei no- 10.559, de
2002:

a) tipo de atividade:
1 - se militar, indicar a instituição a que pertencia;
2 - se servidor público civil ou empregado de empresa pú-

blica, citar o órgão ou entidade;
3 - se empregado de empresa privada, a denominação ou

razão social;
4 - se profissional liberal, a atividade desenvolvida;
5 - se empresário, a denominação ou razão social da em-

presa; ou,
6 - se dirigente sindical, o sindicato, federação ou central à

qual pertencia;
b) endereço em que exercia a atividade;
c) posto, cargo, emprego ou função da época; e,
d) última remuneração percebida, mencionando data, valor,

moeda da época e respectiva conversão para a moeda atual e forma
de cálculo;

II - projeção da situação atual, em caso de pedido de in-
denização em prestação mensal, permanente e continuada, conside-
rando:

a) se estivesse em atividade, qual posto, cargo, emprego ou
função ocuparia atualmente;

b) estimativa da remuneração atual;
c) fundamentos fáticos e jurídicos que levaram o requerente

a fixar a remuneração atual;
d) histórico dos dissídios coletivos da categoria profissional

ou dos reajustes havidos;
e) plano de saúde atual do Órgão ou empresa; e,
f) plano habitacional atual do Órgão ou empresa;
III - resumo dos fatos;
IV - indicação das provas comprobatórias das alegações,

especialmente:
a) da atividade profissional ou estudantil exercida à época;
b) do desligamento voluntário;
c) da motivação exclusivamente política a que alude o caput

do art. 2o- , da Lei no- 10.559, de 2002;
d) do tempo que ficou afastado de suas atividades, por mo-

tivação exclusivamente política; e,
e) do valor da remuneração à época.
V - resumo do pedido:
a) indicação objetiva do pedido, com base no art. 1o- , da Lei

10.559, de 2002; e,
b) indicação objetiva da hipótese em que se enquadra o

anistiando, nos termos do art. 2o- , da Lei 10.559, de 2002.
§ 1o- O requerente deverá declarar sobre:
I - eventual pedido administrativo anterior relacionado aos

direitos previstos do art. 1o- , da Lei no- 10.559, de 2002, ainda que
indeferido ou arquivado;

II - existência de aposentadoria excepcional ou eventual re-
torno à atividade laboral, juntando o último contra-cheque, e in-
formado número e localização do respectivo processo;

III - demanda judicial, em curso ou já encerrada, que verse
sobre anistia ou outros direitos decorrentes da situação prevista no art.
2o- , da Lei no- 10.559, de 2002; e,

IV - outros fatos relevantes caracterizadores de seus direi-
tos.

§ 2o- Em caso de impossibilidade da juntada de documentos
comprobatórios, o requerente poderá solicitar à Comissão que realize
as diligências necessárias à sua obtenção, indicando onde podem ser
encontrados.

Art. 8o- As diligências necessárias à plena instrução do pro-
cesso de concessão de anistia serão solicitadas pela Comissão, tanto
ao requerente como aos órgãos ou entidades que possam corroborar
as informações prestadas, sempre que fundamentais ao convencimen-
to dos Conselheiros.

Art. 9o- Quando não for possível prova concreta das ale-
gações do requerente, suas declarações poderão ser consideradas,
desde que subsidiadas pelos indícios constantes dos autos.

CAPÍTULO III
DA OITIVA DE TESTEMUNHAS
Art. 10. A oitiva de testemunhas poderá ser requerida pelo

interessado ou realizada de ofício pela Comissão, em sua sede ou
outro local indicado pelo Presidente.

§ 1o- O Conselheiro Relator poderá deferir o requerimento de
oitiva de testemunhas, caso entenda necessário, viabilizando junto ao
Presidente a sua realização.

§ 2o- Ao Conselheiro designado pelo Presidente para colher
depoimento testemunhal aplicam-se as regras de impedimento e sus-
peição fixadas no art. 12 desta Portaria.




