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PORTARIA Nº 1.189, DE 19 DE JUNHO DE 2008

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, com base no
disposto na Lei no 91, de 28 de agosto de 1935, regulamentada pelo
Decreto no 50.517, de 2 de maio de 1961, e usando da competência
que lhe foi delegada pelo art. 1o do Decreto no 3.415, de 19 de abril
de 2000, resolve:

Art. 1o Indeferir os pedidos do título de Utilidade Pública
Federal das seguintes instituições:

I - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL COMUNITÁRIA
AZARIAS, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
registrada no CNPJ no 03.864.895/0001-09 (Processo MJ no

08071.012367/2007-29);
II - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS FAMÍLIAS DE

QUINDIUA, com sede na cidade de Bequimão, Estado do Maranhão,
registrada no CNPJ no 03.505.588/0001-23 (Processo MJ no

08071.012391/2007-68);
III - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA CRIANÇA COM

CÂNCER DE MATO GROSSO, com sede na cidade de Cuiabá,
Estado de Mato Grosso, registrada no CNPJ no 03.186.621/0001-08
(Processo MJ no 0 8 0 7 1 . 0 2 4 0 5 6 / 2 0 0 7 - 11 ) ;

IV - ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO
CÂNCER - APRECC, com sede na cidade de Teófilo Otoni, Estado
de Minas Gerais, registrada no CNPJ no 66.228.479/0001-26 (Pro-
cesso MJ no 08071.012252/2007-34);

V - ASSOCIAÇÃO DOS REINADEIROS DE MOEMA,
com sede na cidade de Moema, Estado de Minas Gerais, registrada no
CNPJ no 23.778.012/0001-47 (Processo MJ no 08001.001613/2008-
21);

VI - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MENINO DE RUA,
com sede na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, registrada no
CNPJ no 12.112.694/0001-38 (Processo MJ no 08071.012390/2007-
13);

VII - ASSOCIAÇÃO MÃOS QUE BRILHAM DE APA-
RECIDA DO TABOADO, com sede na cidade de Aparecida do
Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, registrada no CNPJ no

05.517.571/0001-11 (Processo MJ no 08071.005487/2007-70);
VIII - ASSOCIAÇÃO PEQUENO MUNDO, com sede na

cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, registrada no CNPJ no

05.826.013/0001-38 (Processo MJ no 0 8 0 7 1 . 0 1 2 4 11 / 2 0 0 7 - 0 9 ) ;
IX - CENTRO ESPORTIVO E EDUCACIONAL JORGI-

NHO - BOLA PRA FRENTE, com sede na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, registrado no CNPJ no 04.649.198/0001-90
(Processo MJ no 08071.000543/2007-80);

X - CENTRO TERAPÊUTICO RECANTO DA VIDA, com
sede na cidade de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, registrado no
CNPJ no 04.556.087/0001-39 (Processo MJ no 0 8 0 7 1 . 0 11 9 8 7 / 2 0 0 7 -
41);

XI - CLUBE DE CADEIRA DE RODAS "JOÃO LEÃO DE
CARVALHO" DE ASSIS, com sede na cidade de Assis, Estado de
São Paulo, registrado no CNPJ no 01.960.918/0001-45 (Processo MJ
no 8071.025448/2007-99);

XII - CRECHE COMUNITÁRIA EUNICE LANZA -
C.C.E.L., com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, registrada no CNPJ no 65.172.777/0001-89 (Processo MJ no

08071.000081/2008-81);
XIII - FUNDAÇÃO ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA - "O

ALEIJADINHO", com sede na cidade de Ouro Preto, Estado de
Minas Gerais, registrada no CNPJ no 01.241.361/0001-92 (Processo
MJ no 08071.012336/2007-78);

XIV - FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOLÓGICA
UNIVERSITÁRIA LIONS, com sede na cidade de Passo Fundo,
Estado do Rio Grande do Sul, registrada no CNPJ no

00.765.384/0001-33 (Processo MJ no 08001.004699/2006-82);
XV - LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA - LARCAB, com

sede na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, registrado no CNPJ
no 59.012.583/0001-13 (Processo MJ no 08071.024640/2007-68);

XVI - LAR SÃO VICENTE DE PAULO, com sede na
cidade de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, registrado no CNPJ
no 77.338.234/0001-78 (Processo MJ no 08071.012281/2007-04).

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

TARSO GENRO
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PORTARIA Nº 1.190, DE 19 DE JUNHO DE 2008

Regulamenta a visita íntima no interior das
penitenciárias federais.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 95. do Decreto nº 6.049, de 27 de
fevereiro de 2007, resolve:

Art. 1o A visita íntima tem por finalidade fortalecer as re-
lações familiares, devendo ser concedida com periodicidade mínima
de duas vezes por mês, em dias e horários estabelecidos pelo diretor
da penitenciária, respeitadas as características de cada estabelecimen-
to penal federal.

§ 1o O preso, ao ser internado no estabelecimento penal
federal, deve informar o nome do cônjuge ou de outro parceiro para
sua visita íntima.

§ 2o A visita ocorrerá em local adequado para esta finalidade
e compatível com a dignidade humana, possuindo a duração de 01
(uma) hora.

Ministério da Justiça
.

§ 3o Fica proibida a visita íntima nas celas de convivência
dos presos.

Art. 2o Somente será autorizado o registro de 01 (um) côn-
juge ou companheira(o), ficando vedadas substituições, salvo se ocor-
rer separação ou divórcio, podendo o preso nominar novo cônjuge ou
nova(o) companheira(o) decorridos 6 (seis) meses do cancelamento
formal da indicação anterior.

§ 1o O registro de cônjuge ou companheira(o) de compro-
vado vínculo afetivo deverá ser realizado pela direção do estabe-
lecimento prisional onde se encontrar o preso.

§ 2o Os estabelecimentos prisionais federais poderão exigir
porte de carteira de identidade específica para visita íntima e deverão
remeter cópias de todos os registros de visitantes, atualizados, à
Coordenação-Geral de Tratamento Penitenciário do Sistema Peniten-
ciário Federal do DEPEN.

Art. 3o O preso poderá receber a visita íntima do menor de
18 (dezoito) anos, quando:

I - legalmente casados;
II - nos demais casos, devidamente autorizado pelo juízo

competente.
Art. 4o A visita íntima poderá ser suspensa ou restringida,

por tempo determinado, quando:
I - do cometimento de falta disciplinar de natureza grave,

apurada mediante processo administrativo disciplinar, que ensejar iso-
lamento celular;

II - de ato do cônjuge ou companheiro(a) que causar pro-
blemas à administração do estabelecimento de ordem moral ou risco
para a segurança ou disciplina;

III - da solicitação do preso
§ 1o A visita íntima também poderá ser suspensa a título de

sanção disciplinar, independentemente da natureza da falta, nos casos
em que a infração estiver relacionada com o seu exercício.

§ 2o A suspensão da visita dar-se-á por ato motivado do
diretor do estabelecimento prisional.

Art. 5o No caso de um ou ambos parceiros serem portadores
de doença infecto-contagiosa transmissível sexualmente, a visita ín-
tima somente será permitida mediante a assinatura, por ambos os
parceiros, de termo circunstanciado de responsabilidade contendo to-
das as informações pertinentes aos riscos de contágio venéreo pela
prática do ato sexual sem cautelas de prevenção.

§ 1o No dia da visita íntima, a direção do estabelecimento
prisional fornecerá, mediante contra-recibo, preservativos aos par-
ceiros.

§ 2o A recusa à assinatura do termo circunstanciado, bem
como do contra-recibo, por qualquer dos parceiros, implicará na in-
viabilidade da realização da visita.

§ 3o A Diretoria do Sistema Penitenciário Federal do De-
partamento Penitenciário Nacional poderá promover, no âmbito das
dependências de suas unidades prisionais federais, campanhas in-
formativas e programas de prevenção e orientação sobre doenças
infecto-contagiosas transmissíveis sexualmente.

Art. 6o Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento
Penitenciário Nacional, ouvida a Diretoria do Sistema Penitenciário
Federal.

Art. 7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

TARSO GENRO
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PORTARIA Nº 1.191, DE 19 DE JUNHO DE 2008

Disciplina os procedimentos administrati-
vos a serem efetivados durante a inclusão
de presos nas penitenciárias federais.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atri-
buição que lhe confere o art. 17, § 2o, do Decreto nº 6.049, de 27 de
fevereiro de 2007, resolve:

Art. 1o A inclusão de presos nos estabelecimentos penais
federais inicia-se com a sua chegada e se concretiza após a con-
ferência dos seus dados de identificação com a documentação de
ingresso e o seu cadastramento no Sistema Nacional de Informação
Penitenciária.

Parágrafo único. O processo de inclusão deverá, tanto quanto
possível, estar concluído no prazo de 24 horas a contar do rece-
bimento do preso.

Art. 2o Compete ao Chefe da Divisão de Segurança e Dis-
ciplina, e, na sua ausência e de seu substituto legal, ao Chefe da
Equipe de Plantão, coordenar a realização dos seguintes procedi-
mentos, durante a inclusão de presos:

I - receber o preso e conferir a documentação pertinente;
II - realizar revista pessoal e de pertences;
III - registrar todos os pertences trazidos pelo preso em

formulário próprio, mediante a assinatura de contra-recibo, provi-
denciando seu armazenamento em local adequado até ulterior de-
liberação sobre devolução à família ou outra destinação;

IV - verificar, em conjunto com o Serviço de saúde do
estabelecimento penal federal, as condições físicas do preso, comu-
nicando imediatamente ao Diretor do estabelecimento qualquer in-
dício de violação da integridade física ou moral, assim como de-
bilidade do seu estado de saúde;

V - relacionar medicamentos eventualmente trazidos, enca-
minhando-os imediatamente ao Serviço de Saúde do estabelecimento,
para eventuais providências a serem adotadas;

VI - entregar o enxoval fornecido pelo estabelecimento penal
federal;

VII - entregar informação escrita contendo direitos, deveres,
regras de disciplina, de tratamento penitenciário e de funcionamento
do estabelecimento penal federal, mediante a assinatura de contra-
recibo;

VIII - realizar o processo de higienização pessoal, incluin-
do:

a) cortar cabelo, utilizando-se como padrão o pente número
"2" (dois) da máquina de corte;

b) raspar barba;
c) aparar bigodes.
IX - recolher o preso à cela destinada à triagem;
X - realizar outros procedimentos eventualmente necessários

à efetivação da inclusão de presos e que estejam relacionados com as
atividades próprias da Divisão.

§ 1o No caso da inclusão do preso analfabeto ou com di-
ficuldade de comunicação, o disposto no inciso VII será realizado
oralmente ou de outra forma que possibilite a sua compreensão,
lavrando-se termo próprio na presença de, no mínimo, duas tes-
temunhas.

§ 2o No caso de inclusão do preso estrangeiro, o disposto no
inciso VII será realizado por meio de intérprete, ou, na impossi-
bilidade, o material escrito será imediatamente remetido ao consu-
lado, ou representação diplomática do país de origem, para tradução
ao idioma pátrio e posterior envio ao estabelecimento penal federal
para ser entregue ao preso, mediante assinatura de contra-recibo.

§ 3o No caso de inclusão de preso apátrida será viabilizada a
tradução para o idioma que ele indicar.

§ 4o O preso cuja custódia cautelar decorrer de Mandado de
Prisão Temporária não está sujeito ao disposto no inciso VIII e suas
alíneas, enquanto permanecer nessa condição.

Art. 3o Compete ao responsável pelo setor jurídico e de
prontuários, com o apoio dos setores de inteligência e de informática
do estabelecimento penal federal, coordenar a realização dos seguin-
tes procedimentos durante a inclusão do preso:

I - preencher no Sistema INFOPEN-GESTÃO as seguintes
fichas:

a) Identificação;
b) Registro de Movimentação, lançando a entrada do preso

no estabelecimento;
c) Qualificação, fotografando o preso nas posições: frente e

perfil, bem como marcas, cicatrizes e tatuagens observadas;
d) Biometria.
II - abrir prontuário carcerário, arquivando na respectiva pas-

ta a documentação recebida;
III - realizar outros procedimentos eventualmente necessários

à efetivação da inclusão do preso e que estejam relacionados com as
atividades do setor.

Art. 4o Compete ao Serviço Social do estabelecimento penal
federal durante a inclusão do preso:

I - realizar entrevista inicial com o preso, para o preen-
chimento da Ficha Social do Sistema INFOPEN-GESTÃO;

II - comunicar à família do preso, ou à pessoa por ele
indicada a sua inclusão no estabelecimento penal federal e prestar as
orientações concernentes à sua área de atuação;

III - realizar outros procedimentos eventualmente necessários
à efetivação da inclusão do preso e que estejam relacionados com as
atividades do setor.

Art. 5o Os casos omissos serão solucionados pelo Diretor-
Geral do Departamento Penitenciário Nacional.

Art. 6o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

TARSO GENRO

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE DEFESA ECONÔMICA
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ATA DA 424ª SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2008

Às 10h20min do dia dezoito do mês de junho do ano dois
mil e oito, a Presidente, Dra. Elizabeth Maria Mercier Querido Fa-
rina, declarou aberta a presente sessão. Participaram os Conselheiros
Luis Fernando Rigato Vasconcellos, Luiz Carlos Thadeu Delorme
Prado, Paulo Furquim de Azevedo e Fernando de Magalhães Furlan.
Presentes o Procurador-Geral Substituto, Gilvandro Vasconcelos Coe-
lho de Araújo, e o representante do Ministério Público Federal, José
Elaeres Marques Teixeira. Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Ricardo Villas Bôas Cueva. Ausente o Procurador-Geral, Arthur Ba-
din.

Julgamentos
01. Processo Administrativo nº 08012.006019/2002-11
Representante: Antônio Jader Lopes
Representadas: Agip do Brasil S.A., Cia Ultragaz S.A., Co-

pagaz Distribuidora de Gás Ltda., Minasgás S.A. Distribuidora de
Gás, Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., Onogás S.A. Co-
mércio e Indústria, Shell Gás, Supergasbrás Distribuidora de Gás
Ltda., Carlos José Dantas (gerente de vendas da Agip do Brasil S.A.),
Caetano Guimarães Silva (gerente de microrregião da Nacional Gás
Butano Distribuidora Ltda.), Pedro Paulo Martins (coordenador de
unidade de Uberlândia da Minasgás S.A. Distribuidora de Gás), An-
tenor Gomes de Moraes Filho (gerente da Supergasbrás Distribuidora
de Gás Ltda.), João Carlos Nicolau (promotor de vendas da Copagaz
Distribuidora de Gás Ltda.), João Gomes de Sousa (gerente de uni-
dade da Copagaz Distribuidora de Gás Ltda.) e José Duarte de Al-
meida (gerente comercial da Copagaz Distribuidora de Gás Ltda.)

Advogado(s): Túlio do Egito Coelho, João Geraldo Piquet Car-
neiro, Clélio Prandi, Bolívar Moura Rocha, Francisco de Assis Maia
Alencar, José Inácio Gonzaga Franceschini, José Del Chiaro da Rosa,
Anderson de Carvalho Soares, Ricardo Márcio Tonietto, Mabel Lima
Tourinho, João Geraldo Piquet Carneiro, Fernando de Oliveira Marques,
Francisco de Assis Maia Alencar, Gabriel Nogueira Eufrásio e outros
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