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PORTARIA Nº 579, DE 20 DE MAIO DE 2020

O Coordenador de Política de Classificação Indicativa Substituto, no uso de suas
atribuições, tendo em vista o disposto nos artigos 21, inciso XVI, e 220, parágrafo 3º, inciso I, da
Constituição Federal; artigo 74 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, e com fundamento na
Portaria MJ nº 1.189, de 03 de agosto de 2018 e na Portaria DPJUS nº 1 de 22 de abril de 2019,
resolve classificar:

Série: ANIMALS - 1ª TEMPORADA (ANIMALS - FIRST SEASON, Estados Unidos da América - 2016)
Episódios: 1 a 10
Produtor(es): James Fino/Kenny Micka/Jen Roskind/Joe Russo/Josh Polon
Diretor(es): Phil Matarese/Mike Luciano
Distribuidor(es): HBO
Classificação Pretendida: não recomendado para menores de 16 (dezesseis) anos
Gênero: Animação
Classificação Atribuída: não recomendado para menores de 16 (dezesseis) anos
Contém: Drogas , Violência e Conteúdo Sexual
Processo: 08017.001015/2019-36

EDUARDO DE ARAÚJO NEPOMUCENO

PORTARIA Nº 580, DE 20 DE MAIO DE 2020

O Coordenador de Política de Classificação Indicativa Substituto, no uso de suas
atribuições, tendo em vista o disposto nos artigos 21, inciso XVI, e 220, parágrafo 3º, inciso I, da
Constituição Federal; artigo 74 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, e com fundamento na
Portaria MJ nº 1.189, de 03 de agosto de 2018 e na Portaria DPJUS nº 1 de 22 de abril de 2019,
resolve classificar:

Título: GUIA XANATHAR PARA TODAS AS COISAS (Lituânia - 2020)
Classificação Pretendida: não recomendado para menores de 14 (catorze) anos
Gênero: Fantasia Medieval
Classificação Atribuída: não recomendado para menores de 12 (doze) anos
Contém: Drogas Lícitas e Violência
Processo: 08017.000797/2020-20
Requerente: ILHAS GALÁPAGOS COMÉRCIO DE LIVROS, BRINQUEDOS E SERVIÇOS LTDA.

A classificação da obra desta Portaria é baseada apenas no texto do respectivo livro.
Consequências adversas motivadas pela prática dos jogos de RPG são de

responsabilidade exclusiva de seus autores e editores.

EDUARDO DE ARAÚJO NEPOMUCENO

PORTARIA Nº 581, DE 20 DE MAIO DE 2020

O Coordenador de Política de Classificação Indicativa Substituto, no uso de suas
atribuições, tendo em vista o disposto nos artigos 21, inciso XVI, e 220, parágrafo 3º, inciso I, da
Constituição Federal; artigo 74 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, e com fundamento na
Portaria MJ nº 1.189, de 03 de agosto de 2018 e na Portaria DPJUS nº 1 de 22 de abril de 2019,
resolve classificar:

Título: ALCATRAZ (Estados Unidos da América - 2020)
Produtor(es): ACTIVISION PUBLISHING
Classificação Pretendida: não recomendado para menores de 10 (dez) anos
Categoria: Esporte
Plataforma: Xbox ONE/PlayStation 4/Computador
Classificação Atribuída: não recomendado para menores de 12 (doze) anos
Contém: Linguagem Imprópria e Violência
Processo: 08017.000846/2020-24
Requerente: ACTIVISION BLIZZARD BRASIL PROMOÇÕES

EDUARDO DE ARAÚJO NEPOMUCENO

DESPACHO DE 20 DE MAIO DE 2020

O Coordenador de Política de Classificação Indicativa Substituto, no uso de
suas atribuições, tendo em vista o disposto nos artigos 21, inciso XVI, e 220, parágrafo
3º, inciso I, da Constituição Federal; artigo 74 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990,
e com fundamento na Portaria MJ nº 1.189, de 03 de agosto de 2018 e na Portaria
DPJUS nº 1 de 22 de abril de 2019, resolve:
Despacho nº 138/2020
Processo MJ nº: 08017.000799/2020-19
Filme: "DIAS DE TROVÃO " - Reconsideração
Requerente: O Quadro Produções Ltda.
Classificação Pretendida: não recomendado para menores de 14 (catorze) anos

CONSIDERANDO que o requerente entrou com pedido de reconsideração de
classificação indicativa da obra "DIAS DE TROVÃO", com a pretensão de manter a
classificação atribuída, mas suprimir o descritor de conteúdo "drogas".

CONSIDERANDO que a obra foi classificada como "não recomendado para
menores de 14 (catorze) anos" por conter drogas, nudez e linguagem imprópria,
conforme publicação no Diário Oficial da União de 12 de maio de 2020.

CONSIDERANDO que a decisão final sobre a classificação atribuída
fundamenta-se no previsto na Portaria MJ nº 1.189, de 3 de agosto de 2018, em
especial no artigo 9°, que especifica que a classificação indicativa tem como eixos
temáticos os conteúdos de sexo e nudez, violência e drogas (incisos I, II e III) e
acrescenta em seu parágrafo único que o grau de incidência dos critérios temáticos
nos eixos definidos no caput deste artigo, determinará as faixas etárias a que não se
recomendam as obras, nos termos dos Guias Práticos de Classificação Indicativa. Além,
disto, baseia-se, ainda, no fato de que a atribuição da classificação indicativa é o
resultado da ponderação das fases descritiva e contextual (artigo 16, inciso V).

CONSIDERANDO que, após nova análise, constatou-se que o conteúdo
referente a drogas ilícitas é apenas insinuado em um diálogo, sem grande relevância
para a obra, nos termos do Guia Prático de Classificação Indicativa, resolve:

Deferir o pedido de reconsideração do filme "DIAS DE TROVÃO", mantendo
sua classificação como "não recomendado para menores de 14 (catorze) anos",
referendando-se aquela outrora atribuída, alterando o descritor "drogas" para "drogas
lícitas" e reiterando a importância dos blocos temáticos de nudez e linguagem
imprópria.

EDUARDO DE ARAÚJO NEPOMUCENO

SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS

PORTARIA Nº 20, DE 20 DE MAIO DE 2020

O SECRETÁRIO DE OPERAÇÕES INTEGRADAS, no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 29 do Anexo I do Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, e tendo em
vista o disposto no art. 5º da Portaria nº 77, de 17 de janeiro de 2020, da Secretaria-
Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, na Portaria nº 32, de 17 de janeiro
de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e na Portaria nº 514, de 19 de
fevereiro de 2019, da Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
resolve:

Art. 1º Estabelecer o procedimento administrativo destinado à realização de
contramedidas de segurança eletrônica, no âmbito da Secretaria de Operações Integradas
do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Art. 2º As contramedidas de segurança eletrônica são procedimentos de
Contrainteligência que objetivam a prevenção, detecção, obstrução e neutralização de
possíveis ameaças à segurança institucional, com o emprego de equipamentos
eletrônicos.

Art. 3º Compete à Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações
Integradas, por intermédio da Coordenação-Geral de Contrainteligência, realizar os
procedimentos de contramedidas de segurança eletrônica.

Art. 4º Os procedimentos operacionais relativos à execução das contramedidas
de segurança eletrônica constarão de protocolo específico de conteúdo restrito, a ser
aprovado pelo Secretário de Operações Integradas.

Art. 5º A autorização para a realização dos procedimentos de contramedidas de
segurança eletrônica compete:

I - ao Diretor de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas, no âmbito
da estrutura da Diretoria de Inteligência e das agências de inteligência integrantes do
Subsistema de Inteligência de Segurança Pública; e

II - ao Secretário de Operações Integradas, no âmbito da estrutura dos demais
órgãos integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Art. 6º A realização das contramedidas de segurança eletrônica será precedida
de solicitação formal, que conterá, obrigatoriamente, as seguintes informações:

I - justificativa da necessidade de realização dos procedimentos de
contramedidas de segurança eletrônica;

II - local exato no qual serão executadas as contramedidas de segurança
eletrônica;

III - descrição pormenorizada dos ambientes a serem examinados; e
IV - indicação e identificação de profissional responsável por acompanhar a

equipe durante todo o procedimento.
§ 1º Deferida a solicitação, caberá ao Diretor de Inteligência da Secretaria de

Operações Integradas expedir ordem de missão, indicando a equipe que realizará o
procedimento e definindo o período para a sua realização, com a designação de um
coordenador de equipe que possuirá discricionariedade para estabelecer a ordem de
prioridade, de acordo com as solicitações e justificativas apresentadas para a realização do
serviço.

§ 2º O resultado dos procedimentos de contramedidas eletrônicas será descrito
em relatório circunstanciado a ser submetido à apreciação do Diretor de Inteligência para
adoção das medidas cabíveis e encaminhamentos necessários.

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor de Inteligência da
Secretaria de Operações Integradas e, no caso de impossibilidade justificada, serão
dirimidos pelo Secretário de Operações Integradas.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE WASHINGTON LUIZ SANTOS

Ministério de Minas e Energia

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 219, DE 18 DE MAIO DE 2020

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o
disposto no art. 4º, § 2º, da Resolução CNPE nº 27, de 12 de dezembro de 2019, e o que
consta do Processo nº 48380.000214/2019-01, resolve:

Art. 1º A Portaria nº 61, de 26 de fevereiro de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 1º ............................................................................................
.........................................................................................................
V - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP:
a) Leonardo Monteiro Caldas, Titular; e
b) Mariana Cavadinha Costa da Silva, Suplente;
.........................................................................................................." (NR)
Art. 2º Fica revogada a Portaria nº 123, de 23 de março de 2020.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BENTO ALBUQUERQUE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
E N E R G É T I CO

PORTARIA Nº 208, DE 20 DE MAIO DE 2020

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO DO
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art.
1º, inciso VI, da Portaria MME nº 281, de 29 de junho de 2016, tendo em vista o disposto
no art. 4º do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, e no art. 4º da Portaria MME
nº 364, de 13 de setembro de 2017, resolve:

Processo nº 48340.001824/2020-24. Interessada: Serrote I Geração de Energia
Elétrica S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 32.398.775/0001-53. Objeto: Aprovar como
Prioritário, na forma do art. 2o, § 1o, inciso III, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de
2016, o projeto da Central Geradora Eólica denominada Serrote I, cadastrada com o Código
Único de Empreendimento de Geração - CEG - EOL.CV.CE.040878-6.01, objeto da Resolução
Autorizativa ANEEL nº 7.957, de 2 de julho de 2019, de titularidade da interessada, para os
fins do art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011. A íntegra desta Portaria consta
nos autos e encontra-se disponível no endereço eletrônico
http://www.mme.gov.br/web/guest/projetos-prioritarios.

REIVE BARROS DOS SANTOS
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