MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA
Nota Técnica
Data:
Protocolado:
Natureza:
Representante:
Advogado:
Representado(s):
Assunto:

/2004/SDE/DPDE/CGAJ
de abril de 2004
08012.002985/2004-12
Procedimento Administrativo
Hapvida Assistência Médica Ltda.
Elano Rodrigues de Figueiredo
Conselho Regional de Medicina do Estado
Maranhão – CRM/MA
Influenciar conduta comercial uniforme entre
concorrentes

Senhor Coordenador,

RELATÓRIO

I.

1.

Em 15 de abril de 2004, a Hapvida Assistência Médica Ltda.
ofereceu denúncia em desfavor do Conselho Regional de Medicina
do Estado do Maranhão – CRM- MA, solicitando providências desta
Secretaria de Direito Econômico, no sentido de apurar conduta que
considera infringente à ordem econômica, nos termos da Lei nº
8.884/94.

2.

A representante, em sua peça inicial (fls. 02/26), relata que:
•

A Hapvida é uma operadora de planos de saúde com grande atuação
na região Nordeste, possuindo no Estado do Maranhão mais de
15.000 usuários de serviços de assistência médico-hospitalar por ela
prestada;

•

Entretanto, está existindo um movimento no Estado, liderado pelo
Conselho Regional de Medicina, que tem por objetivo a imposição de
uma tabela de preços dos procedimentos médico-hospitalares,
denominada
Classificação
Brasileira
Hierarquizada
de
Procedimentos – CBHPM, cuja justificativa é que essa seria uma
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luta pela busca de melhores condições de atendimento aos
pacientes;
•

Alegam os médicos que a remuneração estaria há 12 anos sem
reajuste e que os valores pagos pelos planos de saúde, que variam
entre R$ 15,00 e R$ 29,00 por consulta, seriam aviltantes, tendo em
vista que as mensalidades dos planos de saúde foram reajustados
em aproximadamente 250%;

•

Com essas alegações, o CRM/MA determinou aos médicos
maranhenses que suspendessem o atendimento aos usuários de
todos os planos de saúde que recusassem a adoção da tabela
referida;

•

No Estado do Maranhão, estima-se que os usuários de planos de
saúde seriam em torno de 150.000;

•

A utilização da tabela que o representado pretende impor aos planos
de saúde implicará em um aumento médio de 88% sobre os valores
dos honorários médicos. Com isso, os custos dos planos de saúde
saltarão para algo em torno de 75%;

•

Além disso, caso a tabela seja aceita, seria necessário um aumento
das receitas dos planos de saúde para que pudessem arcar com os
custos médicos. As planilhas de custos seriam levadas à Agência
Nacional de Saúde Suplementar, que fatalmente teria que autorizar
o aumento das mensalidades;

•

Ocorre que dificilmente os usuários dos planos de saúde
suportariam esse aumento, o que implicaria na diminuição do
número de usuários de planos de saúde e no aumento da demanda
na rede pública de saúde;

•

No entanto, não obstante os fatos expostos, o CRM-MA capitaneou
o movimento que levou ao descredenciamento coletivo dos planos de
saúde que não aceitaram a adoção da CBHPM;

•

O CRM-MA não pode obrigar as empresas de planos de saúde à
aceitação de tabelas de preços, tampouco ameaçar com punição os
médicos que não utilizarem tal tabela;

•

É inegável que a conduta do CRM-MA, ao implantar a tabela de
preços dos procedimentos médio-hospitalares, sem qualquer
discussão sobre os valores ali constantes, configura infração à
ordem econômica, com nítido abuso de poder econômico;
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•

Além disso, implanta um verdadeiro cartel, que de agora em diante,
levará os médicos à prática de preços uniformes, ditados pelo
representando, sob pena de sofrerem processos disciplinares;

•

Registra-se, ainda, que ao mesmo tempo, o representado recomenda
a migração dos usuários do plano de saúde da Hapvida para a
Unimed, em detrimento de outros planos de saúde concorrentes;

•

A conduta do CRM-MA atenta contra a livre concorrência e a livre
iniciativa, na medida em que a CBHPM não é apresentada como
parâmetro, mas como tabela de utilização obrigatória. É o que se
verifica na Resolução CRM-MA nº 001/-04, que em seu art. 1º assim
dispõe in verbis:
“Art. 1 – Determinar aos Médicos do Maranhão que, a partir de
18/3/04, somente atendam aos usuários das Empresas ligadas
ao Sistema de Saúde Suplementar que adotarem, como
remuneração de seus procedimentos, os valores da
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM).”

•

Ao final, requer a imediata instauração de processo administrativo
com a adoção de Medida Preventiva.

3.

Acompanham a denúncia, os documentos constantes às fls. 28/45,
dentre eles, destacam-se:
(i) A Resolução CRM-MA Nº 001/04, às fls. 28/29;
(ii) A Nota Oficial publicada no Jornal Pequeno, em 14 de abril de
2004, à fl. 30, de autoria do CRM-MA, de onde se extrai, in verbis:
“5º - Continua a PROIBIÇÃO aos médicos, de trabalharem para
‘Planos’ anti-ético, que não reconhecem ser a CBHPM uma
forma legal e legítima de remuneração médica e de
atendimento aos usuários, pois, nela estão acrescentados mais
de Mil novos Procedimentos, em virtude da evolução da
Medicina.
6º - Por último, informa o CRM, que continuam os
procedimentos Jurídicos objetivando o Descredenciamento
médico coletivo dos referidos ‘Planos’”.
(iii) A Nota Oficial publicada no Jornal Pequeno, em 04 de abril de
2004, à fl. 34, de autoria do CRM-MA, in verbis:
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“2 – Os ‘Planos’ Bradesco, Hap Vida, Sulamérica e Golden
Cross não acataram a CBHPM, impedindo, assim, que seus
usuários tenham acesso a cerca de mil novos procedimentos
médicos que existem na CBHPM, por conta da evolução da
Medicina.
3 – Por não concordarem com o prejuízo científico a que estão
expostos os usuários dos quatro citados ‘Planos’ que não
aceitam a CBHPM, os médicos deste Estado farão dia 05/4/04
(segunda feira), o descredenciamento coletivo dos mesmos.
4 – O CRM-MA, em nome de toda a classe médica, orienta os
usuários destes quatro ‘Planos’ que não querem lhes
proporcionar os avanços da Ciência Médica aceitando a
CBHPM, a migrarem para os ‘Planos’ que aceitaram esta nova
forma de remuneração médica e de tratamento dos pacientes.
5 – Por último, informa este Conselho de Ética que editou
Resolução 003/04, que PROÍBE os médicos de trabalharem, por
qualquer vínculo, para os ‘Planos’ de Saúde citados no citem 2
desta Nota Oficial.”
(iv) Nota Técnica elaborada por este DPDE nos autos da AP nº
08012.003048/2003-01, com proposta de instauração de PA, em
face da denúncia oferecida pela Hapvida em desfavor do Conselho
Regional de Medicina do Ceará e Outros, bem como o Despacho
Instauratório de Processo Administrativo, tendo em vista a prática
de conduta semelhante à imputada às representadas nos presentes
autos, às fls. 37/45.
4.

É o relatório.

II.

ANÁLISE

5.

Preliminarmente, cabe analisar se o fato trazido ao conhecimento
desta Secretaria de Direito Econômico, qual seja, a imposição de
tabela de preços dos procedimentos médico-hospitalares,
denominada
Classificação
Brasileira
Hierarquizada
de
Procedimentos – CBHPM, por parte do Conselho Regional de
Medicina do Estado do Maranhão, com ameaça de punição dos
médicos que não a adotassem, constitui indício de prática
anticoncorrencial com aptidão de gerar efeitos prejudiciais à
concorrência ou à livre iniciativa, nos termos da Lei nº 8.884/94.
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6.

O mercado relevante, em princípio, é o da prestação de serviços
médico-hospitalares por meio de planos de saúde. Do ponto de vista
geográfico, considera-se todo o Estado do Maranhão.

7.

Transparecem indícios de que o representado estaria interferindo
nos mecanismos de formação dos preços dos honorários médicos de
seus credenciados, bem como os direcionando a uma conduta
concertada com exigência de adoção de tabela de preços CBHPM.

8.

Sendo o conselho representado entidade que abarca o total de
médicos do Estado do Maranhão, tendo em vista que,
obrigatoriamente, o profissional tem de estar credenciado no CRM
do seu respectivo Estado para o regular desenvolvimento de suas
atividades, é capaz de influenciar seus credenciados, na medida em
que, presumidamente, detém considerável poder de mercado.

9.

Nesse sentido, a existência da Resolução CRM-MA nº 001/04 não
deixa dúvidas quanto à coerção aos médicos no tocante à adoção da
tabela CBHPM, in verbis:
““Art. 1 – Determinar aos Médicos do Maranhão que, a partir
de 18/3/04, somente atendam aos usuários das Empresas
ligadas ao Sistema de Saúde Suplementar que adotarem, como
remuneração de seus procedimentos, os valores da
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM).”

10. A imposição de adoção de tabela de preços dos procedimentos
médico-hospitalares por parte do representado poderá dificultar o
funcionamento e o desenvolvimento não só das operadoras
Bradesco, Hapvida, Sul América e Goden Cross (fl. 32), como
também, futuramente, das demais operadoras daquele mercado
relevante que não adotarem CBHPM.
11. Referida atuação configura indício de influência de prática
concertada entre concorrentes, com intuito discriminatório e com
vistas a obter vantagens econômicas uniformes. O representado,
com isto, provoca no mercado a formação de um verdadeiro bloco
econômico, impermeável às pressões competitivas, visto que seus
participantes atuam de forma concertada, visando a obter para si
vantagens idênticas.
12. Elimina, desta forma, a negociação individual e a possibilidade de
resultar em contratações sob condições variadas. A atuação
concertada, ademais, não leva em conta agentes econômicos com
custos eventualmente distintos, eliminando a livre concorrência na
medida em que pretende obter uma vantagem uniforme para os
associados, que não seria obtida sem a colusão.
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13. Para fins de instrução e para se determinar a profundidade do
impacto das práticas deflagradas, há que se analisar a dinâmica de
negociação peculiar deste mercado, visto que esta se dá entre
representantes de categorias com considerável poder de barganha.
O desentendimento quanto aos preços dos honorários entre médicos
e operadoras de planos de saúde, que suscita a imposição da tabela
referida, deve ser considerado no intuito de ponderar eventuais
efeitos compensatórios decorrentes de negociações coletivas que
provavelmente ocorrem neste mercado relevante. Isto é,
provavelmente ocorrem de forma concentrada entre dois pólos
(entidade representativa da classe médica e representante de
operadoras de planos de assistência à saúde).
14. Assim, a existência de conduta concertada em um dos pólos de
negociação deve ser analisada sob o prisma da regra da razão, a fim
de verificar se ela tem mesmo o condão de provocar quaisquer dos
efeitos previstos pelo artigo 20 da Lei nº 8.884/94.
15. Decisões do Egrégio Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE, proferidas nos Processos Administrativos onde se apurou
comportamento idêntico, por parte de entidades representativas
desse segmento do mercado, bem como de classe médica, condenam
tal prática, haja vista a caracterização da conduta como infringente
à ordem econômica, nos termos da Lei nº 8.884/94.
16. O Conselheiro Arthur Barrionuevo Filho, relator do processo
administrativo nº 145/93, onde foi investigada conduta idêntica,
remetido ao CADE para julgamento, assim expôs, in verbis:
“Também não subsiste o argumento de o impacto das tabelas é
insignificante. Ao uniformizar imediatamente a conduta de 20% das
entidades hospitalares e ao tornar transparente sua política de
preços, influenciando imediatamente a conduta de entidades filiadas,
a divulgação das tabelas restringe, de forma significativa a
possibilidade de que os preços sejam determinados pelas regras de
mercado, desestimulando a diversificação de produtos e serviços e o
desenvolvimento de sua qualidade, na medida em que se neutraliza o
estímulo a uma remuneração mais adequada por um serviço melhor.”
17. E mais, o ex-Conselheiro Ruy Santacruz, relator do Processo
Administrativo nº 08000.011520/94-40, cuja denúncia foi idêntica
a que originou a presente Averiguação Preliminar em face da
conduta, ali atribuída à Sociedade de Medicina de Alagoas e Outros,
assim se manifestou, in verbis:
“Jurisprudência do Cade em casos similares
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Este constitui-se em mais um caso remanescente de uma sucessão de
denúncias de imposição de tabelas de preços por entidades
representativas do setor de saúde ocorridas nos anos de 1992/94. As
reiteradas decisões desta casa relativas ao tema revelam uma
regularidade no tratamento de denúncias de orientação de preços por
entidades médicas.
A despeito das características particulares de cada julgado, é patente
a uniformidade das decisões e a clareza da jurisprudência firmada no
Cade, na condenação de tabelas de preços elaboradas e divulgadas
por sindicatos, associações ou Conselhos do setor de serviços de
saúde. Segue um breve exame desta jurisprudência.
Em 31 de junho de 1993, o plenário do Cade, pela unanimidade dos
seus membros, decidiu pela procedência da representação feita pelo
Ministério Público do Estado de Sergipe contra a Associação dos
Hospitais de Sergipe (PA nº 53/92), acusada de elaborar tabela de
preços de serviços hospitalares induzindo seus associados à adoção
de conduta comercial uniforme. O relator do processo, o ilustre
Conselheiro Carlos Eduardo Vieira de Carvalho, argumentou no seu
voto que:
A questão que se coloca de plano é que a adoção dessas tabelas é, em
princípio, prejudicial à concorrência, porquanto elimina os mecanismos
normais de formação de preços no mercado, de acordo com as regras
da oferta e da procura.
Em 14 de fevereiro de 1996, o plenário julgou procedente denúncia da
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de
Capitalização contra a Associação Médica Brasileira – AMB, à qual foi
imputada a prática de influenciar a uniformização de conduta entre
concorrentes, através da elaboração, divulgação e recomendação de
tabelas de honorários médicos, utilizadas em âmbito nacional por
médicos, hospitais, e serviços ambulatoriais (PA nº 61/92).
A relatora do processo, Conselheira Neide Terezinha Mallard,
analisando a defesa da representada (AMB) de que ‘nunca pretendeu
impor os honorários mínimos’, sustenta que:
Não se requer seja impositiva a tabela. A conduta se materializa na
medida em que, utilizando-se de sua indiscutível aptidão para
influenciar seus filiados, elabora tabela, divulgando-a e até
recomendando-a, com o declarado objetivo de proteger a categoria dos
médicos.
Esclarece a Conselheira-Relatora que:
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Os argumentos da AMB não são de natureza concorrencial, e sim
corporativistas. Insiste a Associação em sua prerrogativa de proteger
a classe médica, afirmando que sua atuação não está sujeita à
legislação de defesa da concorrência. Não tem, porém, autorização
legal para disciplinar a formação de preços no mercado de prestação
de serviços médicos.”
18. Assim, em vista da já consolidada jurisprudência do CADE em casos
semelhantes e das provas inequívocas da conduta existentes nos
autos, afiguram-se suficientes os indícios de infrações à ordem
econômica, previstas nos artigo 20, I, II, IV e V c/c artigo 21, II, V, X
e XIV, da Lei nº 8.884/94 por parte do representado, autorizando a
persecução por esta Secretaria em sede de Processo Administrativo.
19. Desta forma, faz-se necessária a pronta e eficaz interferência
antrituste no presente caso, a fim de evitar danos irreversíveis ou de
difícil reparação, na medida em que o representado poderá atingir
todas as empresas de planos de saúde do Estado do Maranhão e,
conseqüentemente, o consumidor.

III

DA ADOÇÃO DE MEDIDA PREVENTIVA

20. Em qualquer fase do processo administrativo, poderá o Secretário
da SDE ou o Conselheiro-Relator, em presença de indício ou
fundado receio de lesão irreparável ou de difícil reparação ao
mercado ou, ainda, que torne ineficaz o resultado final do processo,
adotar Medida Preventiva determinando a imediata cessação da
prática e, quando materialmente possível, a reversão à situação
anterior (art. 52 da Lei 8.884/94).
21. Caberá, portanto, à autoridade administrativa, na hipótese de
aplicação do instrumento cautelar, a identificação de: a) indícios
suficientemente fortes da existência de infração (fumus boni iuris); e
b) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação ao mercado,
que implique na ineficácia do processo administrativo caso sejam
observados os trâmites processuais normais (periculum in mora).
22. No presente caso, como se demonstrará, estão presentes, de forma
patente, ambos os requisitos legalmente exigidos para a aplicação
de medida preventiva pela Secretaria de Direito Econômico.

Do fumus boni iuris (fumus commissi delicti):

Procedimento Administrativo n.º 08012.002985/2004-12

Data:

de abril de 2004
Página 8/12

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO

23. Por fumus boni iuris, entende-se a aparência de que os fatos
narrados subsumem-se aos dispositivos legais invocados, ou "a
plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretenda
segurança (...)"1.
24. Especificamente no âmbito antitruste, entende-se a aparência de
que as condutas denunciadas estejam produzindo ou possam
produzir os efeitos antinconcorrenciais vedados pela Lei 8.884/94,
em face do interesse da coletividade (art. 1.º, Parágrafo único).
25. Assim, o objeto da Medida Preventiva é tão somente um fato
aparentemente punível. Logo, o requisito para a aplicação de Medida
Preventiva é a existência do fumus commissi delicti, ou seja, a
probabilidade da ocorrência de um delito concorrencial e, por
conseguinte, a possibilidade de lesão ao direito da coletividade.
26. Para a medida preventiva, pois, é suficiente um juízo de
possibilidade, visto que no curso do processo deve restar provada de
forma concreta a potencialidade de ocorrência ou ocorrência efetiva
dos efeitos anticoncorrenciais provocados pelo representado.
27. Nesse ponto, é preciso observar que o art. 20 da Lei Antitruste
caracteriza como infrações condutas que “tenham por objeto ou
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam
alcançados”. Assim, a Resolução CRM-MA nº 001/04, já é o
bastante para demonstrar a verossimilhança dos fatos dos quais ora
se extraem indícios suficientes de infração contra a ordem
econômica no caso sub examine, atendendo ao requisito do fumus
boni iuris (fumus commissi delicti).
28. Dessa forma, como visto, e pelo conteúdo da resolução do
representado informada na representação, que vai de encontro à
jurisprudência consolidada do CADE e pelos possíveis efeitos
nocivos produzidos no mercado, e os que poderão ser produzidos,
verifica-se a existência de indícios suficientes de infração contra a
ordem econômica, cujo dano ao mercado pode ser, como se verá a
seguir, irreparável, justificando a adoção da presente medida
preventiva, nos termos do art. 52 da Lei nº 8.884/94.
29. Assim, presente o fumus boni iuris (fumus commissi delicti), pela
existência de indícios suficientes da infração prevista no art. 20,
incisos I, II, III e IV c/c art. 21, incisos II, V, X e XIV, da Lei nº
8.884/94, como acima demonstrado, resta verificar a existência do
requisito do periculum in mora.
1

THEODORO JR., Humberto, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. II, Forense: Rio de
Janeiro, 1999, 26 ed., p. 371.
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Do periculum in mora

30. O periculum in mora consiste na iminência da produção de um dano
irreparável ou de difícil reparação, em virtude da infração
identificada, ameaçando o resultado útil do processo. No caso,
tratando-se de direito difuso, o dano a ser verificado é o dano ao
mercado e à própria coletividade.
31. Nota-se, assim, que permitir que o representado continue a
influenciar conduta comercial uniforme, seria chancelar a conduta
de obtenção de uma política de preços uniformes entre os
concorrentes, que tem por objeto eliminar a livre concorrência do
mercado de prestação de serviços médicos. Frise-se que o cerne da
conduta praticada pelo CRM-MA é a Resolução CRM-MA nº
001/04, que em seu art. 1º, assim expõe, in verbis:
“Art. 1 – Determinar aos Médicos do Maranhão que, a partir de
18/3/04, somente atendam aos usuários das Empresas ligadas
ao Sistema de Saúde Suplementar que adotarem, como
remuneração de seus procedimentos, os valores da
Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM).”
32. Ademais, as Nota Oficiais publicadas no Jornal Pequeno,
respectivamente, em 03 e 14 de abril do corrente, respaldam o
dispositivo contido na Resolução CRM-MA nº 001/04, de onde se
extrai, in verbis:
“2 – Os ‘Planos’ Bradesco, Hap Vida, Sulamérica e Golden
Cross não acataram a CBHPM, impedindo, assim, que seus
usuários tenham acesso a cerca de mil novos procedimentos
médicos que existem na CBHPM, por conta da evolução da
Medicina.
3 – Por não concordarem com o prejuízo científico a que estão
expostos os usuários dos quatro citados ‘Planos’ que não
aceitam a CBHPM, os médicos deste Estado farão dia 05/4/04
(segunda feira), o descredenciamento coletivo dos mesmos.
4 – O CRM-MA, em nome de toda a classe médica, orienta os
usuários destes quatro ‘Planos’ que não querem lhes
proporcionar os avanços da Ciência Médica aceitando a
CBHPM, a migrarem pra os ‘Planos’ que aceitaram esta nova
forma de remuneração médica e de tratamento dos pacientes.
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5 – Por último, informa este Conselho de Ética que editou
Resolução 003/04, que PROÍBE os médicos de trabalharem, por
qualquer vínculo, para os ‘Planos’ de Saúde citados no citem 2
desta Nota Oficial.”
“5º - Continua a PROIBIÇÃO aos médicos, de trabalharem para
‘Planos’ anti-ético, que não reconhecem ser a CBHPM uma
forma legal e legítima de remuneração médica e de
atendimento aos usuários, pois, nela estão acrescentados mais
de Mil novos Procedimentos, em virtude da evolução da
Medicina.
6º - Por último, informa o CRM, que continuam os
procedimentos Jurídicos objetivando o Descredenciamento
médico coletivo dos referidos ‘Planos’”.
33. Destarte, a uniformização de honorários imposta pelo representado,
provavelmente acima dos níveis competitivos, pode estar
acarretando ao mercado e aos consumidores prejuízos diários
irreparáveis ou de difícil reparação, a justificar a pronta intervenção
cautelar por esta Secretaria de Direito Econômico.

IV

CONCLUSÃO

34. Assim, pelas informações constantes dos autos, que indicam a
ocorrência de influência de conduta comercial uniforme por parte do
representado, com o fim de obter vantagens uniformes e promover o
descredenciamento de empresas economicamente relacionadas no
mercado relevante considerado, entendem-se presentes indícios
suficientes de infração à ordem econômica a autorizar a persecução
por esta Secretaria de Direito Econômico, em sede de Processo
Administrativo em desfavor do representado, com base no art. 20,
incisos I, II, III e IV c/c art. 21, incisos II, V, X e XIV da Lei nº
8,884/94, nos termos dos arts. 32 e seguintes do mesmo dispositivo
legal.
35. Finalmente, estando presentes os requisitos do art. 52 da Lei
8.884/94, quais sejam, a existência de indícios ou fundado receio
de que o representado, direta ou indiretamente, cause ou possa
causar mercado lesão irreparável ao mercado ou de difícil reparação
ou tornem ineficaz o resultado tornem ineficaz o resultado final do
processo, sugere-se a adoção de Medida Preventiva, para o fim de
determinar ao representado:
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(i)

(ii)

(iii)

36.

Que torne sem efeito a Resolução CRM-MA
nº 001/004;
Que faça publicar, no mesmo jornal em que
deu conhecimento da referida Resolução
CRM-MA nº 001/004, a decisão de torná-la
sem efeito, juntando aos autos a nova
publicação no prazo de 20 (vinte) dias; e
Que faça publicar, em pelo menos um dos
dois jornais de maior circulação no Estado
do Maranhão, o teor desta Medida
Preventiva, juntando aos autos cópia da
referida publicação no prazo de 20 (vinte)
dias.

Para a hipótese de descumprimento da Medida Preventiva, sugerese a cominação de multa diária de R$ 10.640,00 (dez mil, seiscentos
e quarenta reais) correspondente a 10.000 UFIRs, com fundamento
no artigo 25 da Lei 8884/94.
À consideração da Senhor Coordenador Geral
Brasília,
de
de 2004.

WILMA AMARAL OLIVEIRA
Chefe de Divisão

De acordo.
À consideração do Sr. Secretário.
Brasília,
de
de 2004.

MARCEL MEDON SANTOS
Coordenador Geral
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