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Art. 2º Na formulação das propostas deverá ser utilizado
preço unitário com seis casas decimais, devendo o montante de cada
proposta contemplar quantidades múltiplas de cinqüenta títulos.

Art. 3º As instituições credenciadas a operar com o DE-
MAB/BCB e com a CODIP/STN, nos termos da Decisão Conjunta nº
14, de 20 de março de 2003, poderão realizar operação especial,
definida pelo art. 1º, inciso I, do Ato Normativo Conjunto nº 15, de
14 de janeiro de 2008, que consistirá na aquisição de NTN-F com as
características apresentadas abaixo, pelo preço médio apurado na
oferta pública de que trata o art. 1º desta Portaria:

I - data da operação especial: 05.06.2008;
II - horário para acolhimento das propostas: de 15h às

15h30;
III - divulgação da quantidade total vendida: na data do

leilão, a partir das 16h, por intermédio do Banco Central do Brasil;
IV - data da liquidação financeira: 06.06.2008; e
V - características da emissão:

Título Prazo
(dias)

Taxa de Juros
(a.a.)

Quantidade
(em mil)

Valor Nominal
(em R$)

Data do
Ve n c i m e n t o

NTN-F 1.304 10% 11 2 , 5 1.000,000000 01.01.2012
NTN-F 3.131 10% 45 1.000,000000 01.01.2017

§ 1º. Os cupons de juros das NTN-F poderão ser negociados
separadamente do principal, mantidas as características da emissão.

§ 2º. Somente será realizada a operação especial prevista
neste artigo se a totalidade do volume ofertado ao público, nos termos
do art. 1º desta Portaria, for vendida.

Art. 4º A quantidade de títulos a ser ofertada na operação
especial referida no art. 3º será alocada em conformidade com o
disposto no art. 4º do mencionado Ato Normativo:

I - 50% (cinqüenta por cento) às instituições denominadas
"dealers" primários; e

II - 50% (cinqüenta por cento) às instituições denominadas
"dealers" especialistas.

Parágrafo único. Dos títulos destinados a cada grupo, a quan-
tidade máxima que poderá ser adquirida por cada instituição ob-
servará os critérios estabelecidos no art. 4º, § 1º, do mencionado Ato
Normativo, e será informada à instituição por meio do sistema OF-
PUB.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EDUARDO COUTINHO GUERRA

01/07/2008 - Terça-Feira
15h - PAS CVM Nº 01/06
Relator: Diretor Marcos Pinto
Procurador: Dra. Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro
Local: Rua Sete de Setembro, 111 - 34° andar - Centro - Rio

de Janeiro - RJ
Objeto do inquérito: Apurar eventuais infrações à legislação

e normatização, em operações cursadas tanto na Bolsa de valores de
São Paulo quanto na Bolsa de Mercadorias e de Futuros, a partir de
2004, envolvendo especialmente os comitentes Waldir Vicente do
Prado, RS Administração e Construção Ltda., Maria Cristiane dos
Prazeres do Prado e as instituições intermediárias Master Corretora de
Mercadorias Ltda., Bônus-Banval Commodities - Corretora de Mer-
cadorias Ltda., Fator-Dória Atherino S.A. CV e Planner Corretora de
Valores S.A.

ACUSADOS ADVOGADOS
CLÁUDIO HENRIQUE SAN-
GAR

DR. EDUARDO TELLES PEREI-
RA e outros

PLANNER CORRETORA DE
VALORES S.A.

DRA. VIVIANE APARECIDA
RODRIGUES DOS SANTOS

MASTER CORRETORA DE
MERCADORIAS LTDA.

Não constituiu advogado

RODOLPHO BERTOLA JÚ-
NIOR

Não constituiu advogado

WALDIR VICENTE DO PRA-
DO

Não constituiu advogado

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2008.
NILZA PINTO NOGUEIRA

p/Coordenação
<!ID1149811-0>

SUPERINTENDÊNCIA DE REGISTRO
DE VALORES MOBILIÁRIOS

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
Em 4 de junho de 2008

Processo Administrativo Sancionador CVM nº TA-RJ2008/2530.
Objeto do Inquérito: Apurar a responsabilidade de CARLOS AL-
BERTO CARDOSO MOREIRA, DRI da FUNDAÇÃO SISTEL DE
SEGURIDADE SOCIAL, por eventual infração ao art. 48, IV, da
Instrução CVM nº 400/03.
Assunto: Dilação do prazo de defesa por solicitação de acusado

Acusado Advogado
Carlos Alberto Cardoso
Moreira

Dr. Pedro Luciano Marrey Jr. e outros

Trata-se de pedido de dilação de prazo formulado nos autos
do PAS CVM nº RJ2008/2530.

Considerando que o prazo de defesa atual vence em
06/06/2008, concedo sua dilação por 30 (trinta) dias, fixando o novo
prazo para apresentação de defesa em 07/07/2008.

FELIPE CLARET DA MOTA

§ 3o- - A transferência de recursos para atendimento de ação
emergencial, relativa à recuperação de estradas vicinais e de obras de
arte nelas existentes, fica condicionada à comprovação de que os
danos, necessariamente registrados no respectivo formulário de Ava-
liação de Danos - AVADAN, sejam decorrentes do desastre, devendo
ser observadas, ainda, as seguintes condições:

I - inspeção prévia, no local, pela Secretaria Nacional de
Defesa Civil ou órgão por esta credenciada, que avaliará a neces-
sidade das obras e serviços para restabelecimento da normalidade;

II - identificação pelo proponente dos pontos e trechos afe-
tados pelo desastre, se possível georeferenciada.

Art.4 o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art. 5o- Ficam revogadas a Portaria/MI no- 724, de 23.10.2002
e demais disposições em contrário.

GEDDEL VIEIRA LIMA

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

COORDENAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS
A D M I N I S T R AT I V O S

<!ID1150390-0>

PAUTA DE JULGAMENTO

Pauta de julgamentos, abertos ao público, de processos ad-
ministrativos sancionadores - CVM.

I - Julgamentos remarcados:
Tendo em vista o julgamento publicado no Diário Oficial da

União em 27/05/2008, seção 1, pág.34, comunicamos, nos termos do
disposto nos artigos 27 a 38 da Deliberação CVM nº 538, de
05/03/2008, e alterações, as seguintes modificações:

a) PAS CVM nº 24/05: o julgamento, anteriormente marcado
para o dia 02/07/2008 às 15h, será realizado no dia 02/07/2008 às
9h.

b) PAS CVM nº 03/05: o julgamento, anteriormente marcado
para o dia 11/06/2008 às 15h, será realizado no dia 02/07/2008 às
15h.

II - Marcação de novos julgamentos: comunicamos, nos ter-
mos do disposto nos artigos 27 a 36 e artigo 40, todos da Deliberação
CVM nº 538, de 05/03/2008, que serão realizados julgamentos de
Processos Administrativos Sancionadores, nas datas, horários e locais
a seguir mencionados.

Ficam desde já convocados os indiciados e seus represen-
tantes legais ou advogados, devidamente constituídos nos autos, para,
querendo, comparecer à sessão de julgamento do Processo Admi-
nistrativo Sancionador e oferecer sustentação oral de suas defesas.

Eventual alteração na presente pauta será objeto de publi-
cação do Diário Oficial da União.

24/06/2008 - Terça-Feira
15h - PAS CVM Nº 22/05
Relator: Diretor Marcos Pinto
Procurador: Dr. Fabrício Duarte Tanure
Local: Rua Sete de Setembro, 111 - 34° andar - Centro - Rio

de Janeiro - RJ
Objeto do inquérito: Apurar responsabilidades quanto à

eventual descumprimento de normas de administração e gestão de
fundos de investimentos por parte do BANCO DA AMAZÔNIA S.A
e outros.

ACUSADOS ADVOGADOS
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. DR. DEUSDEDITH FREIRE

BRASIL e outro
CARLOS EDUARDO GUERRA
DE FIGUEIREDO

DRA. GLORIA MARIA CUNHA
DE MACEDO SOARES POR-
CHAT e outro

JOSÉ CARLOS RODRIGUES
BEZERRA

DRA. PATRÍCIA DE NAZARE-
TH DA COSTA E SILVA

SANTOS ASSET MANAGE-
MENT LTDA

DRA. RENATA DE OLIVEIRA
SILVA e outros

GABINETE DO MINISTRO
<!ID1150011-0>

PORTARIA No- 912 A, DE 29 DE MAIO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
incisos I e II da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 10,
12 e 13 do Decreto no- 5.376, de 17 de fevereiro de 2005.

Considerando a competência institucional da Secretaria Na-
cional de Defesa Civil para a implementação de ações de socorro e
assistência, de recuperação, de reconstrução, de preparação e de pre-
venção, e

Considerando a existência de órgãos governamentais espe-
cíficos para o atendimento de infra-estrutura urbana, turística, in-
dustrial e comercial, de lazer e de habitação, resolve:

Art. 1o- Os municípios, para se habilitarem à transferência de
recursos federais destinados às ações de defesa civil, deverão com-
provar a existência e o funcionamento do Órgão Municipal de Defesa
Civil - COMDEC ou correspondente.

Art. 2o- As ações de caráter emergencial, para serem aten-
didas com repasse de recursos deste Ministério, deverão ser pre-
viamente confirmadas pelos órgãos de defesa civil com a descrição
das respectivas prioridades e ter como objetivo:

I - reduzir riscos de desastres que possam provocar danos e
prejuízos à população e ao meio ambiente;

II- recuperar danos, em áreas atingidas por desastres, re-
gistrados no formulário de Avaliação de Danos - AVADAN, com
ratificação pelo órgão estadual de defesa civil.

Art. 3o- Os pleitos de recursos para implantação de infra-
estrutura e construção de edificações somente poderão ser atendidos
quando comprovarem que irão minimizar riscos ou evitar desastres.

§ 1o- - A construção de casas será permitida, para realocar a
população de áreas de riscos;

§ 2o- - A reconstrução e a recuperação de casas deverão
observar as condições do art. 2o- , inciso II.

Ministério da Integração Nacional
.

GABINETE DO MINISTRO
<!ID1148103-0>

PORTARIA No- 1.107, DE 5 DE JUNHO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 4o- do Decreto no- 6.061,
de 15 de março de 2007, resolve:

Art. 1o- Aprovar o regimento interno do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP, na forma do anexo a
esta Portaria.

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

Art. 3o- Fica revogada a Portaria no- 277, de 10 de março de
2006.

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO

ANEXO

REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E

PENITENCIÁRIA
CAPÍTULO I
CATEGORIA E FINALIDADE
Art. 1o- O Conselho Nacional de Política Criminal e Pe-

nitenciária - CNPCP, órgão colegiado a que se refere o art. 2o- , inciso
III, alínea "a", do Anexo I do Decreto n.o- 6.061, de 15 de março de
2007, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Justiça, tem
por finalidade executar as atividades previstas no art. 64 da Lei n.o-

7.210, de 11 de julho de 1984, e especificamente:
I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção

do delito, administração da Justiça Criminal e execução das penas e
das medidas de segurança;

II - contribuir na elaboração de planos nacionais de de-
senvolvimento, sugerindo metas e prioridades da política criminal e
penitenciária;

III - promover a avaliação periódica do sistema criminal e
penitenciário para sua adequação às necessidades do País;

IV - estimular e promover a pesquisa criminológica;
V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e

aperfeiçoamento do servidor;
VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de

estabelecimentos penais, inclusive casas de albergados;
VII - estabelecer os critérios para a elaboração de estatística

criminal;
VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais,

bem assim informar-se, mediante relatórios dos Conselhos Peniten-
ciários, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvol-
vimento da execução penal nos Estados e Distrito Federal, propondo
às autoridades dela incumbidas as medidas necessárias a seu apri-
moramento;

IX - representar ao juiz da execução ou à autoridade ad-
ministrativa para a instauração de sindicância ou procedimento ad-
ministrativo, em caso de violação das normas referentes à execução
penal;

X - representar à autoridade competente para a interdição, no
todo ou em parte de estabelecimento penal;

XI - opinar sobre matéria penal, processual penal e execução
penal submetida à sua apreciação;

XII - responder a consultas sobre matéria de sua atribuição,
não conhecendo, a juízo prévio do Plenário, aquelas referentes a fatos
concretos;

XIII - estabelecer os critérios e prioridades para aplicação
dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN;

XIV - realizar audiências públicas para a discussão de temas
pertinentes às atividades do Conselho; e

XV - exercer outras atribuições, desde que compatíveis com
sua finalidade.

Ministério da Justiça
.
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CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO
Seção I
Composição
Art. 2o- O CNPCP é integrado por treze membros titulares e

cinco suplentes, designados pelo Ministro de Estado da Justiça, dentre
professores e profissionais da área de Direito Penal, Processual Penal,
Penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da
comunidade e dos Ministérios da área social.

Art. 3o- O Conselho tem a seguinte composição:
a) Presidente;
b) 1o- Vi c e - p r e s i d e n t e ;
c) 2o- Vi c e - p r e s i d e n t e ;
d) Plenário.
Parágrafo único. O Plenário constituído por todos os mem-

bros titulares e suplentes, conhecerá as matérias submetidas à apre-
ciação do Colegiado.

Art. 4o O Conselho será presidido por um de seus membros,
designado pelo Ministro de Estado da Justiça.

Parágrafo único. O 1o- e o  2o- Vice-Presidente serão desig-
nados pelo Presidente do Conselho, dentre seus membros.

Art. 5o- O Presidente, em suas faltas e impedimentos, será
substituído pelo 1o- Vice-Presidente e, na falta deste, pelo 2o- Vi c e -
Presidente.

Parágrafo único. Nas ausências simultâneas do Presidente e
dos Vice-Presidentes, a presidência será exercida pelo Conselheiro
mais antigo ou, em caso de empate, pelo mais idoso.

Art. 6o- O mandato dos membros titulares do Conselho e de
seus suplentes terá duração de dois anos, contados a partir da posse,
renovado um terço a cada ano, permitida a recondução.

Art. 7o- O Conselheiro que faltar a três reuniões consecutivas
ou a cinco intercaladas, no período de um ano, injustificadamente,
não mais será convocado às reuniões do Conselho, comunicando-se o
fato ao Ministro de Estado da Justiça.

Seção II
Funcionamento
Art. 8o- O Conselho, com sede na Capital Federal, reunir-se-

á, ordinariamente, um vez por mês e, extraordinariamente, mediante
convocação de seu Presidente ou em decorrência de requerimento de
um terço dos Membros.

§ 1o- As reuniões serão públicas, podendo transformar-se em
reservadas por deliberação do Presidente ou do Plenário, quando a
natureza do assunto o exigir.

§ 2o- As reuniões serão realizadas com a presença da maioria
absoluta dos membros, titulares e suplentes.

Art. 9o- A distribuição das matérias, bem como a designação
dos respectivos Relatores, será feita por seu Presidente.

Parágrafo único. A distribuição obedecerá à ordem de en-
trada dos processos e, tanto quanto possível, à proporcionalidade
entre os Conselheiros.

Art. 10. O Conselheiro designado Relator se pronunciará
mediante parecer escrito sobre qualquer matéria que lhe for dis-
tribuída. Em casos de urgência, a critério do Plenário, o parecer
poderá ser oral.

§ 1o- Os pareceres serão sempre precedidos de ementa.
§ 2o- As diligências poderão ser determinadas de ofício pelo

R e l a t o r.
Art. 11. O Relator, quando considerar que a matéria é alheia

às atribuições do Conselho, poderá propor ao Plenário seu arqui-
vamento ou encaminhamento ao órgão competente.

Art. 12. O Relator indicará a colocação do processo em
pauta para deliberação, podendo enviar o respectivo relatório, pre-
viamente, à área de apoio técnico e administrativo do Conselho que,
sempre que possível, remetê-lo-á aos demais Conselheiros.

Art. 13. Decorridas três reuniões ordinárias da distribuição
do processo, sem que, justificadamente, o Relator se pronuncie na
forma do artigo anterior, o Presidente poderá redistribuí-lo.

Art. 14. Iniciada a deliberação, qualquer Conselheiro poderá
pedir vista dos autos, para análise e votação da matéria na reunião
subseqüente.

Art. 15. As deliberações do Conselho, observado o quorum
estabelecido no parágrafo 2o- do art. 8o- , serão tomadas pela maioria
simples dos presentes.

Art. 16. As deliberações, quando tomadas por meio de Re-
soluções, serão assinadas pelo Presidente e pelo Relator.

Parágrafo único. As Resoluções do Conselho poderão ser
revistas a qualquer tempo, por indicação do Presidente ou de qualquer
Conselheiro, desde que aprovada a revisão pela maioria de seus
membros.

Art. 17. O Presidente do Conselho terá direito a voto no-
minal e de qualidade.

Art. 18. O Presidente, de ofício ou a requerimento de qual-
quer Membro, poderá convocar o Conselho para solenidades espe-
ciais.

Art. 19. O Plenário do Conselho, observada a legislação
vigente, estabelecerá normas complementares relativas ao seu fun-
cionamento e à ordem dos trabalhos.

Seção III
Atribuições dos Membros do Colegiado
Art. 20. Ao Presidente incumbe dirigir, coordenar e super-

visionar as atividades do Conselho e especificamente:
I - representar o Conselho nos atos que se fizerem neces-

sários, podendo delegar a representação em casos especiais;
II - convocar e presidir as reuniões do Conselho, elaborando

as respectivas pautas;
III - indicar, dentre os membros do Conselho, o Relator de

matéria a ser apreciada nas reuniões;
IV - assinar o expediente, as atas das reuniões e, juntamente

com os Relatores, as Resoluções;
V - expedir, ad referendum do Conselho, normas comple-

mentares relativas a seu funcionamento e à ordem dos trabalhos;

VI - designar membro do Conselho para inspecionar, fis-
calizar ou visitar estabelecimentos ou órgãos de execução penal das
diversas unidades da Federação; e

VII - criar Comissões Especiais e designar seus integran-
tes.

Art. 21. Aos membros do Conselho incumbe:
I - participar e votar nas reuniões;
II - propor a convocação de reuniões extraordinárias;
III - relatar as matérias que lhes forem distribuídas;
IV - coordenar ou participar de Comissões de estudos sobre

matérias de atuação do Conselho;
V - cumprir determinações quanto à inspeção, fiscalização

ou visitas a estabelecimentos e órgãos de execução penal, apresen-
tando relatório ao Conselho; e

VI - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo Presidente.

Seção IV
Ordem dos Trabalhos
Art. 22. Nas reuniões será observada a seguinte ordem:
I - abertura pelo Presidente;
II - leitura, discussão e aprovação da ata da reunião an-

terior;
III - expediente e comunicações diversas;
IV - apresentação de proposições;
V - pauta da reunião.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23. O Conselho receberá apoio técnico, administrativo e

financeiro do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, de-
vendo o seu Diretor-Geral, quando convidado, participar das reuniões
com direito a voz, principalmente nas matérias afetas ao Depar-
tamento.

Art. 24. O Regimento Interno poderá ser alterado mediante
proposta do CNPCP, submetida à aprovação do Ministro de Estado da
Justiça, nos termos da legislação específica.

Art. 25. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação
deste Regimento Interno serão dirimidos pelo Presidente, ad refe-
rendum do Plenário.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA INTERINO, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 4o- do Decreto no- 6.061, de
15 de março de 2007, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei
no- 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro,
resolve:

No- 1.108 - Art. 1o- Aprovar o Regimento Interno das Juntas
Administrativas de Recursos de Infrações do Departamento de Polícia
Rodoviária Federal - JARI/DPRF, na forma do Anexo a esta Por-
taria.

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

Art. 3o- Fica revogada a Portaria no- 969, de 21 de agosto de
2002.

ANEXO
REGIMENTO INTERNO DAS JUNTAS ADMINISTRATI-

VAS DE RECURSOS DE INFRAÇÕES E DOS COLEGIADOS ES-
PECIAIS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FE-
DERAL

CAPÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADE E COMPETÊNCIA
Art. 1o- As Juntas Administrativas de Recursos de Infrações -

JARI, órgãos de deliberação coletiva integrantes do Sistema Na-
cional de Trânsito, criadas no âmbito do Departamento da Polícia
Rodoviária Federal - DPRF, têm por finalidade exercer as compe-
tências estabelecidas no art. 17 da Lei no- 9.503, de 23 de setembro de
1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e especificamente:

I - julgar os recursos administrativos interpostos em razão de
penalidades aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal por infrações à
legislação de trânsito;

II - diligenciar junto às unidades orgânicas do DPRF, visando
reunir informações necessárias ao julgamento dos recursos interpos-
tos; e

III - encaminhar ao Núcleo de Multas e Penalidades das
Superintendências Regionais e ao Núcleo de Policiamento e Fis-
calização dos Distritos Regionais informações sobre irregularidades
ocorridas nas autuações.

Art. 2o- Os Colegiados Especiais, previstos na alínea b, inciso
I, art. 289 da Lei 9.503, de 1997, tem por finalidade específica:

I - analisar recursos interpostos contra decisões da JARI; e
II - diligenciar junto às unidades orgânicas do DPRF, visando

reunir informações necessárias ao julgamento dos recursos interpos-
tos.

CAPÍTULO II
DA COMPOSICÃO
Art. 3o- A JARI compõe-se dos seguintes membros efetivos e

seus suplentes:
I - um integrante com conhecimento na área de trânsito;
II - um servidor do DPRF com conhecimento da legislação

de trânsito e dos métodos e práticas de fiscalização, indicado pelo
Superintendente ou Chefe de Distrito Regional; e

III - um representante de entidade ligada à área de trânsito.
§ 1o- A entidade pública ou privada que pretender indicar

representante para compor a JARI deverá inscrever-se junto à Su-
perintendência ou Distrito Regional.

§ 2o- Quando o número de inscritos, nos termos do parágrafo
anterior, for maior que o número de JARI existente, será realizado
sorteio público que definirá a escolha.

§ 3o- Excepcionalmente, inexistindo representante indicado
no inciso III deste artigo, a JARI será composta por servidor público
com conhecimento na área de trânsito.

Art. 4o- Junto a cada Superintendência e Distrito Regional do
DPRF funcionará, no mínimo, uma JARI, que terá competência na
respectiva circunscrição.

Art. 5o- O Superintendente ou Chefe de Distrito indicará um
Secretário com o fim de exercer as atividades de Apoio Adminis-
trativo e, existindo mais de uma JARI, indicará ainda um Coor-
denador-Geral e respectivos Suplentes.

Parágrafo único. O Coordenador-Geral e seu Suplente não
poderão ser escolhidos entre os Presidentes das JARI.

Art. 6o- O Colegiado Especial será integrado pelo Coorde-
nador-Geral, pelo Presidente da Junta que apreciou o recurso e por
mais um Presidente.

CAPÍTULO III
DA NOMEAÇÃO
Art. 7o- A nomeação dos Membros, do Coordenador-Geral,

do Secretário e dos Suplentes das JARI será efetuada pelo Secretario
Executivo do Ministério da Justiça, que designará seu Presidente,
facultada a delegação.

CAPÍTULO IV
DAS FALTAS, DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEI-

ÇÃO
Art. 8o- O titular será substituído, nas suas faltas ou im-

pedimentos, pelo respectivo Suplente, mediante convocação do Pre-
sidente.

Art. 9o- . Será destituído o integrante que:
I - deixar de comparecer a três sessões consecutivas ou cinco

alternadas, sem justificativa ou com justificativa não aceita pelo co-
legiado;

II - deixar de comunicar os impedimentos;
III - empregar meios irregulares para adiar o exame ou jul-

gamento de processo; e
IV - praticar, no exercício da função, ato ilícito.
Art. 10. Os casos previstos nos incisos III e IV do artigo

anterior não excluem a apreciação nas esferas cível e criminal.
Art. 11. O Membro deverá declarar-se impedido quando:
I - tenha relatado anteriormente o processo;
II - o feito envolva interesse de cônjuge, parente consan-

güíneo ou afim, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau; e
III - lavrou o auto de infração que gerou a penalidade.
§ 1o- Declarado o impedimento, os autos serão restituídos à

Unidade de Apoio Administrativo para redistribuição.
§ 2o- Quando se tratar de impedimento argüido pelo recor-

rente, a petição será submetida à apreciação do Plenário para de-
liberação.

Art. 12. É impedido de compor o colegiado aquele que:
I - exerça atividade ou função relacionada com Centro de

Formação de Condutores ou Despachantes;
II - componha o Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN

ou o Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE;
III - seja inidôneo; e
IV - tenha pontuação, no caso de condutor.
Art. 13. É impedido de atuar em processo o Membro que:
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;
II - tenha participado ou venha participar como perito, tes-

temunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao
cônjuge, companheiro ou parente, inclusive afins, até o terceiro grau;
e

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o
interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

Art. 14. Pode ser argüida a suspeição de Membro que tenha
amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou
com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes, inclusive afins,
até o terceiro grau.

Art. 15. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser
objeto de recurso, sem efeito suspensivo.

CAPÍTULO V
DO MANDATO DOS MEMBROS
Art. 16. O mandato dos membros terá a duração de 02 (dois)

anos, contados da posse, podendo ser prorrogado por períodos su-
cessivos.

CAPÍTULO VI
DA UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO
Art. 17. A Unidade de Apoio Administrativo estará a cargo

da respectiva Superintendência ou Distrito Regional.
Art. 18. À Unidade de Apoio Administrativo compete:
I - efetuar e atualizar o registro e a distribuição dos pro-

cessos e demais expedientes;
II - instruir e sanear o processo de acordo com este Re-

gimento;
III - organizar e manter os serviços de protocolo e arquivo

dos processos e demais expedientes;
IV - manter os processos sob sua guarda e responsabilidade,

retirando-os da Unidade quando:
a) entregues aos Membros;
b) encaminhados à autoridade que impôs a penalidade;
c) interposto recurso contra a decisão da JARI; e
d) forem encaminhados para arquivo.
V - preparar e distribuir a agenda das reuniões, até 48 (qua-

renta e oito) horas antes do seu início;
VI - providenciar os expedientes decorrentes dos julgamen-

tos realizados;
VII - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do pro-

cesso;
VIII - organizar e disponibilizar acervo de legislação;
IX - providenciar a publicação e notificação das decisões

proferidas;
X - dar vistas dos autos aos interessados quando solici-

tado;
XI - cadastrar o resultado do julgamento no Sistema de

Multas; e
XII - exercer outros encargos no âmbito de sua compe-

tência.
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CAPÍTULO VII
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE, DO MEMBRO,

DO COORDENADOR-GERAL E DO SECRETÁRIO
Art. 19. Ao Presidente incumbe:
I - convocar e presidir as reuniões;
II - assinar o documento de homologação do resultado da

votação;
III - representar o colegiado perante as entidades de direito

público ou privado; e
IV - comunicar à Unidade de Apoio Administrativo as suas

ausências.
Parágrafo único. Onde houver apenas uma JARI, o Pre-

sidente acumulará as atribuições do Coordenador-Geral.
Art. 20. Ao Membro incumbe:
I - comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;
II - relatar os processos que lhes forem distribuídos, pro-

ferindo seu voto;
III - comunicar à Unidade de Apoio Administrativo as suas

ausências; e
IV - exercer outros encargos no âmbito de suas atribui-

ções.
Art. 21. Ao Secretário incumbe:
I - elaborar relatório de freqüência dos Membros, encami-

nhando-o ao Presidente;
II - elaborar relatório mensal contendo informações sobre

problemas observados nas autuações e apontados em recursos, e, bem
assim, relatório com dados estatísticos dos processos que tramitam no
setor; e

III - encaminhar os documentos necessários ao funciona-
mento do colegiado, inclusive diligências.

Art. 22. Ao Coordenador-Geral incumbe:
I - coordenar a Unidade de Apoio Administrativo e as JA-

RI;
II - exercer as atribuições de Presidente do Colegiado Es-

pecial; e
III - expedir notificação da decisão proferida ao interes-

sado.
CAPÍTULO VIII
DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO
Seção I
Da Ordem dos Procedimentos
Art. 23. Os processos e expedientes remetidos ao colegiado

serão distribuídos alternadamente aos seus Membros.
Art. 24. O Relator apresentará seu parecer escrito na reunião

subseqüente em que se deu a distribuição do processo.
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput poderá ser

dilatado, a critério do Presidente.
Art. 25. Os Membros poderão requisitar as diligências ne-

cessárias, que deverão ser encaminhadas na forma do artigo 21, inciso
III, deste Regimento.

Seção II
Das Reuniões
Art. 26. As decisões dar-se-ão por maioria e constarão na

respectiva ata, que será assinada por todos os Membros e por quem
estiver secretariando a reunião.

Parágrafo único. Na hipótese de empate, o Presidente pro-
ferirá voto de qualidade.

Art. 27. Os colegiados reunir-se-ão ordinariamente a cada
quinze dias e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário.

§ 1o- As reuniões terão caráter público, salvo quando houver
necessidade de resguardar o interesse público ou quando indispen-
sável para preservar a intimidade, a vida privada, e a imagem das
pessoas.

§ 2o- A critério do Presidente ou a pedido de um dos Mem-
bros, poderão participar das reuniões especialistas ou convidados para
prestar esclarecimentos.

CAPÍTULO IX
DOS RECURSOS
Art. 28. Caberá recurso contra penalidade imposta pela Au-

toridade de Trânsito ou decisão da JARI, que, conforme o caso,
poderá ser interposto por pessoa física ou jurídica.

Parágrafo único. Da decisão da JARI, poderá ser interposto
recurso:

I - pelo recorrente, no caso de indeferimento; ou
II - pela autoridade que impôs a penalidade, no caso de

deferimento.
Art. 29. A autoridade recorrida remeterá o recurso ao órgão

julgador no prazo de 10 (dez) dias úteis subseqüentes à sua apre-
sentação e, sendo intempestivo, assinalará o fato no despacho de
encaminhamento.

Art. 30. O recurso deverá ser julgado no prazo de 30 (trinta)
dias da data de seu recebimento no colegiado.

Art. 31. No caso de haver, na circunscrição regional, apenas
uma JARI, o recurso em 2ª instância será julgado pelos seus próprios
Membros.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 32. As despesas necessárias ao funcionamento dos co-

legiados serão custeadas pelo DPRF ou mediante convênios com
outros órgãos.

Art. 33. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na apli-
cação do presente Regimento serão solucionados pelo Diretor-Geral
do DPRF.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, INTERINO, no
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos artigos
11 e 12 do Decreto no- 200, de 25 de fevereiro de 1967, regu-
lamentado pelo Decreto no- 83.937, de 6 de setembro de 1979, e

CONSIDERANDO o disposto na Política Nacional e no Pla-
no Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, aprovados pelo
Decreto no- 5.948/06 e pelo Decreto no- 6.347/08, respectivamente.
R E S O LV E :

No- 1.109 - Artigo 1o- . Delegar competência ao Secretário
Nacional de Justiça - SNJ, do Ministério da Justiça, para articular
com o órgão responsável pelo cumprimento de cada meta estabelecida
no Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - PNETP,
avaliar e monitorar o PNETP e designar os membros do Grupo
Assessor do PNETP, atribuições previstas no art. 1o- , § 2o- , art. 2o- ,
art. 4o- , § 1o- do Decreto no- 6.347, de 8 de janeiro de 2008.

Artigo 2o- . Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
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PORTARIAS DE 5 DE JUNHO DE 2008

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 29ª Sessão realizada no dia 09 de abril de
2008, no Requerimento de Anistia no- 2003.01.25533, resolve:

No- 1.110 - Declarar LUIZ BURSZTYN portador do CPF no-

108.642.297-04, anistiado político, concedendo-lhe reparação econô-
mica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e
continuada, correspondente ao cargo de Programador de Sistemas de
Informática Sênior, conforme informado pelo Data Folha, no valor de
R$ 2.317,00 (dois mil, trezentos e dezessete reais), com efeitos re-
troativos da data do julgamento em 09.04.2008 a 04.06.1998, per-
fazendo um total retroativo de R$ 296.576,00 (duzentos e noventa e
seis mil, quinhentos e setenta e seis reais), a contagem do tempo, para
todos os efeitos, do período compreendido entre 29.08.1971 e
20.10.1979, 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. Fica
assegurado ao Anistiado acesso a todos os benefícios indiretos man-
tidos pelo órgão empregador, tais como planos de seguro, de as-
sistência médica, odontológica e hospitalar, em conformidade com o
art. 14 da supracitada lei.

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 1ª Sessão realizada no dia 05 de março de
2008, no Requerimento de Anistia n.o- 2003.01.25698, resolve:

No- 1.111 - Declarar EMANUEL TADEU MEDEIROS VIEIRA por-
tador do CPF no- 398.279.098-00, anistiado político, concedendo-lhe
reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única no
valor correspondente a 150 (cento e cinqüenta) salários mínimos,
equivalente nesta 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 10.12.1970 e 08.10.1975, 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, 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 07 de maio de
2008, no Requerimento de Anistia no- 2003.01.28140, resolve:

No- 1.112 - Declarar CAMILO RODOVALHO NETO filho de MA-
RIA SEBASTIANA RODOVALHO, anistiado político "post mor-
tem", concedendo em favor de ALBERTINA LEMOS RODOVALHO
portadora do CPF no- 295.331.471-72, reparação econômica, de caráter
indenizatório, em prestação única, no valor correspondente 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, 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 dezembro
de 2007, no Requerimento de Anistia no- 2003.01.30340, resolve:

No- 1.113 - Declarar JOÃO MARIA CAMARGO portador do CPF no-

124.071.270-72, anistiado político, concedendo-lhe reparação eco-
nômica, de caráter indenizatório, em prestação única no valor cor-
respondente a 30 (trinta) salários mínimos, equivalente nesta data a
R$ 12.450,00 (doze mil, quatrocentos e cinqüenta 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 n.o- 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 46ª Sessão realizada no dia 07 de maio de
2008, no Requerimento de Anistia no- 2003.01.30829, resolve:

No- 1.114 - Declarar JOSÉ ANTONIO QUEIROZ filho de THEREZA
PIMENTA QUEIROZ, anistiado político "post mortem", concedendo
em favor de BERTHA JIRAN QUEIROZ portadora do CPF no-

058.103.759-60, reparação 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, 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- 2003.01.32376, resolve:

No- 1.115 - Declarar LICURGO NAKASU portador do CPF no-

622.407.818-15, anistiado político, concedendo-lhe reparação econô-
mica, 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, 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 Sessão Extraordinária da Caravana da Anis-
tia, integrante do Projeto Educativo, realizada no dia 04 de abril de
2008, no Requerimento de Anistia no- 2003.01.36576, resolve:

No- 1.116 - Declarar MARIA JOSÉ RIOS PEIXOTO DA SILVEIRA
LINDOSO portadora do CPF no- 487.632.927-34, anistiada política,
concedendo-lhe reparação econômica, de caráter indenizatório, em
prestação mensal, permanente e continuada, correspondente ao cargo
de Jornalista, arbitrado no valor de R$ 4.375,88 (quatro mil, trezentos
e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), com efeitos re-
troativos da data do julgamento em 04.04.2008 a 04.12.1998, per-
fazendo um total retroativo de R$ 530.940,11 (quinhentos e trinta mil,
novecentos e quarenta reais e onze centavos), e a contagem do tempo,
para todos os efeitos, do período compreendido entre 28.02.1971 e
06.11.1975, nos termos do artigo 1o- , incisos I, II e III da Lei no-

10.559, 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, no Projeto Educativo, Caravana de Anistia, na
sessão realizada no dia 04 de abril de 2008, no Requerimento de
Anistia n.o- 2004.01.46268, resolve:

No- 1.117 - Declarar FELIZ AUGUSTO DE ATHAYDE filho de
ESMERALDA DE ATHAYDE, anistiado político "post mortem",
sendo que a reparação econômica, de caráter indenizatório, em pres-
tação mensal, permanente e continuada correspondente ao cargo de
Jornalista, caberá à TAMAR DE CASTRO OLIVEIRA portadora do
CPF no- 591.433.398-91, arbitrado no valor de R$ 4.375,88 (quatro
mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), com
efeitos retroativos a partir de 08.09.1999 até a data do julgamento em
04.04.2008, perfazendo um total retroativo de R$ 487.837,69 (qua-
trocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta
e nove centavos), nos termos do artigo 1o- , incisos I e II da Lei no-

10.559, 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 97ª Sessão realizada no dia 04 de outubro de
2007, no Requerimento de Anistia no- 2004.01.47112, resolve:

No- 1.118 - Declarar JOÃO LUTFI portador do CPF no- 0 11 . 3 3 4 . 5 4 8 -
87, anistiado político, concedendo-lhe reparação econômica, de ca-
ráter indenizatório, em prestação única no valor correspondente a 30
(trinta) salários mínimos, equivalente nesta data a R$ 12.450,00 (doze
mil, quatrocentos e cinqüenta 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 12ª Sessão realizada no dia 19 de março de
2008, no Requerimento de Anistia no- 2007.01.56719, resolve:

No- 1.119 - Declarar ITHAMAR SESSA RIDOLPH portador do CPF
no- 003.056.933-87, anistiado político, concedendo-lhe reparação eco-
nômica, de caráter indenizatório, em prestação única no valor cor-
respondente a 30 (trinta) salários mínimos, equivalente nesta data a
R$ 12.450,00 (doze mil, quatrocentos e cinqüenta 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 113ª Sessão realizada no dia 31 de outubro
de 2007, no Requerimento de Anistia no- 2006.01.55792, resolve:


