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PORTARIA Nº 34.448, DE 8 DE MAIO DE 2019

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da parte interessada,
de acordo com a decisão prolatada no Processo nº 08255.003902/2018-55 -
DELESP/DREX/SR/PF/BA, resolve:

Cancelar a Autorização concedida, para exercer atividade em ESCOLTA
ARMADA, à empresa RONDA SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, CNPJ
16.330.409/0001-06, localizada no Estado da BAHIA.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR

PORTARIA Nº 8, DE 16 DE MAIO DE 2019

O SECRETÁRIO NACIONAL DO CONSUMIDOR DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 36 da
Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública nº 905, de 24 de outubro de 2017,
resolve:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 19, de 05 de julho de 2017, que disciplina os
procedimentos para a formalização de "Recomendação" para os fornecedores e para a
celebração e acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado nos
processos administrativos sancionatórios no âmbito do Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor e da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e
Segurança Pública de acordo com a Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 e Decreto 2.181
de 20 de março de 1997.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO BENETTI TIMM

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
DESPACHO Nº 466, DE 16 DE MAIO DE 2019

Representante: DPDC ex officio Representado: Igui World Wide Participações Ltda. - EPP.
Processo Administrativo nº 08012.000753/2013-11 Em acolhimento às razões técnicas
consubstanciadas na Nota Técnica n.º 172/2019/CSA-SENACON/CGCTSA/DPDC/ S E N ACO N / M J
(8581677), adotando-as inclusive como razão de decidir e, deste modo, considerando a
gravidade da lesão causada aos consumidores em todo o País, a vantagem auferida e a
condição econômica da empresa, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.078/90 e artigos 25, II, e
26, inciso III, do Decreto n. 2.181/97, aplico à empresa Igui World Participações Ltda., a sanção
de multa no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), em razão de violação aos artigos
4º, I; 6º IV; 37, §2º e 39, IV do Código de Defesa do Consumidor. Assim, determino que a
Representada deposite o valor definitivo da multa em favor do Fundo de Defesa de Direitos
Difusos, nos termos da Resolução CFDD nº 30, de 26 de novembro de 2013, consoante
determina o artigo 29 do Decreto n. 2.181/97, alterado pelo Decreto n.º 9.360/2018. Nos
termos do artigo 13, da Portaria nº 8, de 05 abril de 2017, a Guia de Recolhimento da União
(GRU) para pagamento do valor da multa aplicada no âmbito do processo administrativo que
tramite no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, deverá ser expedida pela parte
interessada. A parte é responsável pelos dados lançados na GRU, inclusive quando houver
impossibilidade de identificação do pagamento por incoerências no seu preenchimento. O
fornecedor deverá seguir as instruções do Anexo I desta portaria. É dever da parte juntar aos
autos cópia da GRU no prazo de 5 (cinco) dias a partir do recolhimento, a fim de que seja
arquivado o processo. A falta de identificação de pagamento da multa, dentro do prazo de 30
(trinta) dias, ensejará a inscrição do débito em dívida ativa da União. Intime-se a empresa para
ciência e cumprimento da presente Decisão. Determino, por fim, a expedição de ofício circular
aos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dando
ciência e encaminhando cópia da presente decisão.

FERNANDO MENEGUIN
Diretor

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 236, DE 7 DE MAIO DE 2019

A SECRETÁRIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 14 da Portaria no
442, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 26
subsequente, e tendo em vista o que consta do Processo no 08000.006312/2004-71, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:

Expulsar do território nacional, em conformidade com o art. 54, § 1º, II e § 2º,
da Lei no 13.445, de 24 de maio de 2017, ROGER CONDORI, de nacionalidade peruana,
filho de Lourenzo Condori e de Joana Lucia, nascido em Arekipa, Peru, em 27 de outubro
de 1977, ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena a que
estiver sujeito no País ou à liberação pelo Poder Judiciário, com o impedimento de
reingresso no Brasil pelo período de 6 (seis) anos, a partir de sua saída.

ANDRÉ ZACA FURQUIM
Substituto

PORTARIA Nº 262, DE 14 DE MAIO DE 2019

A SECRETÁRIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 14 da Portaria no
442, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 26
subsequente, e tendo em vista o que consta do Processo no 08505.055048/2017-32, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:

Expulsar do território nacional, em conformidade com o art. 54, § 1º, II e §
2º, da Lei no 13.445, de 24 de maio de 2017, THEMBEKA MALITSHE, de nacionalidade
sul-africana, filha de Joseph Malitshe e de Nombeko Malitshe, nascida em Johannesburg,
África do Sul, em 28 de junho de 1990, ficando a efetivação da medida condicionada ao
cumprimento da pena a que estiver sujeita no País ou à liberação pelo Poder Judiciário,
com o impedimento de reingresso no Brasil pelo período de 9 (nove) anos, 8 (oito)
meses e 20 (vinte) dias, a partir de sua saída.

ANDRÉ ZACA FURQUIM
Substituto

PORTARIA Nº 263, DE 14 DE MAIO DE 2019

A SECRETÁRIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 14 da Portaria no
442, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 26
subsequente, e tendo em vista o que consta do Processo no 08505.043537/2018-22, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:

Expulsar do território nacional, em conformidade com o art. 54, § 1º, II e §
2º, da Lei no 13.445, de 24 de maio de 2017, SOLBAY MARINA OLMOS MARTINEZ, de
nacionalidade venezuelana, filha de Maria Emília Martinez, nascida na Venezuela, em 25
de dezembro de 1967, ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da
pena a que estiver sujeita no País ou à liberação pelo Poder Judiciário, com o
impedimento de reingresso no Brasil pelo período de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses
e 2 (dois) dias, a partir de sua saída.

ANDRÉ ZACA FURQUIM
Substituto

PORTARIA Nº 264, DE 14 DE MAIO DE 2019

A SECRETÁRIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 14 da Portaria no
442, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 26
subsequente, e tendo em vista o que consta do Processo no 08505.056121/2017-93, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:

Expulsar do território nacional, em conformidade com o art. 54, § 1º, II e §
2º, da Lei no 13.445, de 24 de maio de 2017, WENDY MARIACA PADILLA, de
nacionalidade boliviana, filha de Aurora Padilla Tonores, nascida em Santana Del
Yacuma, Beni, Bolívia, em 9 de maio de 1981, ficando a efetivação da medida
condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeita no País ou à liberação pelo
Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no Brasil pelo período de 9 (nove)
anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, a partir de sua saída.

ANDRÉ ZACA FURQUIM
Substituto

PORTARIA Nº 265, DE 14 DE MAIO DE 2019

A SECRETÁRIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 14 da Portaria no
442, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 26
subsequente, e tendo em vista o que consta do Processo no 08704.003414/2015-60, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:

Expulsar do território nacional, em conformidade com o art. 54, § 1º, II e §
2º, da Lei no 13.445, de 24 de maio de 2017, KRISHNA AMMAL GOVINDASAMY, de
nacionalidade malaia, filha de Govindasamy Krishnan e de Menachi Ramayie, nascida em
Kuala Lumpur, Malásia, em 12 de janeiro de 1966, ficando a efetivação da medida
condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeita no País ou à liberação pelo
Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no Brasil pelo período de 12 (doze)
anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias, a partir de sua saída.

ANDRÉ ZACA FURQUIM
Substituto

PORTARIA Nº 267, DE 14 DE MAIO DE 2019

A SECRETÁRIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 14 da Portaria no
442, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 26
subsequente, e tendo em vista o que consta do Processo nº 08018.006632/2017-56, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:

Expulsar do território nacional, em conformidade com o art. 54, § 1º, II e §
2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, JUAN MANUEL MATAS IGLESIAS, de
nacionalidade espanhola, filho de Juan Manuel Matas Villar e de Eduarda Iglesia
Carmona, nascido em Barcelona, no Reino da Espanha, em 31 de janeiro de 1977,
ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena a que estiver
sujeito no País ou à liberação pelo Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso
no Brasil pelo período de 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 4 (quatro) dias, a partir de
sua saída.

ANDRÉ ZACA FURQUIM
Substituto

PORTARIA Nº 268, DE 14 DE MAIO DE 2019

A SECRETÁRIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 14 da Portaria no
442, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 26
subsequente, e tendo em vista o que consta do Processo nº 08000.037197/2016-10, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:

Expulsar do território nacional, em conformidade com o art. 54, § 1º, II e §
2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, ODERA PERPETUS OKOYE, de nacionalidade
nigeriana, filho de Ambrose Okoye e de Beatrice Okoye, nascido em Anambra State, na
República Federal da Nigéria, em 23 de maio de 1993, ficando a efetivação da medida
condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeito no País ou à liberação pelo
Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no Brasil pelo período de 9 (nove)
anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, a partir de sua saída.

ANDRÉ ZACA FURQUIM
Substituto

PORTARIA Nº 269, DE 14 DE MAIO DE 2019

A SECRETÁRIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 14 da Portaria no
442, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 26
subsequente, e tendo em vista o que consta do Processo nº 08504.001981/2016-19, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:

Expulsar do território nacional, em conformidade com o art. 54, § 1º, II e §
2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, YEZID ALEXANDER GOMEZ SAENZ, de
nacionalidade colombiana, filho de Rafael Gomez Garcia e de Ana Mercedes Saenz
Lesmes, nascido na República da Colômbia, em 2 de maio de 1975, ficando a efetivação
da medida condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeito no País ou à
liberação pelo Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no Brasil pelo período
de 6 (seis) anos, a partir de sua saída.

ANDRÉ ZACA FURQUIM
Substituto

PORTARIA Nº 270, DE 14 DE MAIO DE 2019

A SECRETÁRIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 14 da Portaria no
442, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 26
subsequente, e tendo em vista o que consta do Processo nº 08704.007312/2017-85, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:

Expulsar do território nacional, em conformidade com o art. 54, § 1º, II e §
2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, DALIA BARROS CESPEDES, de
nacionalidade boliviana, filha de Humberto Barros e de Meive Cespedes, nascida em
Santa Cruz de la Sierra, no Estado Plurinacional da Bolívia, em 19 de maio de 1981,
ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena a que estiver
sujeita no País ou à liberação pelo Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso
no Brasil pelo período de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, a partir de sua
saída.

ANDRÉ ZACA FURQUIM
Substituto

PORTARIA Nº 275, DE 15 DE MAIO DE 2019

A SECRETÁRIA NACIONAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 14 da Portaria no
442, de 24 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 26
subsequente, e tendo em vista o que consta do Processo nº 08018.006481/2017-36, do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:
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