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DECRETO No 7.949, DE 12 DE MARÇO DE 2013

Revoga o Decreto nº 5.357, de 31 de ja-
neiro de 2005, que promulga o Acordo en-
tre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da Romênia sobre Co-
operação no Campo da Sanidade Veteriná-
ria, celebrado em Brasília, em 25 de julho
de 2000.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 9o do Acordo entre o Governo da Re-
pública Federativa do Brasil e o Governo da Romênia sobre Co-
operação no Campo da Sanidade Veterinária, celebrado em Brasília,
em 25 de julho de 2000, e internalizado por meio do Decreto no

5.357, de 31 de janeiro de 2005; e

Considerando que o Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da Romênia sobre Cooperação no
Campo da Sanidade Veterinária foi denunciado pela Romênia, em 1o

de agosto de 2006 e deixou de vigorar na mesma data;

D E C R E T A :

Art. 1o Fica revogado o Decreto nº 5.357, de 31 de janeiro de 2005.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de março de 2013; 192º da Independência e 125º
da República.

DILMA ROUSSEFF
Antonio de Aguiar Patriota
Mendes Ribeiro Filho

DECRETO No- 7.950, DE 12 DE MARÇO DE 2013

Institui o Banco Nacional de Perfis Gené-
ticos e a Rede Integrada de Bancos de Per-
fis Genéticos.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.654, de 28 de
maio de 2012,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam instituídos, no âmbito do Ministério da Justiça,
o Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de Bancos
de Perfis Genéticos.

§ 1º O Banco Nacional de Perfis Genéticos tem como ob-
jetivo armazenar dados de perfis genéticos coletados para subsidiar
ações destinadas à apuração de crimes.

§ 2º A Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos tem
como objetivo permitir o compartilhamento e a comparação de perfis
genéticos constantes dos bancos de perfis genéticos da União, dos
Estados e do Distrito Federal.

§ 3º A adesão dos Estados e do Distrito Federal à Rede
Integrada ocorrerá por meio de acordo de cooperação técnica ce-
lebrado entre a unidade federada e o Ministério da Justiça.

§ 4º O Banco Nacional de Perfis Genéticos será instituído na
unidade de perícia oficial do Ministério da Justiça, e administrado por
perito criminal federal habilitado e com experiência comprovada em
genética, designado pelo Ministro de Estado da Justiça.

Art. 2º A Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos
contará com um Comitê Gestor, com a finalidade de promover a
coordenação das ações dos órgãos gerenciadores de banco de dados
de perfis genéticos e a integração dos dados nos âmbitos da União,
dos Estados e do Distrito Federal, que será composto por repre-
sentantes titulares e suplentes, indicados da seguinte forma:

I - cinco representantes do Ministério da Justiça;

II - um representante da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República; e

III - cinco representantes dos Estados ou do Distrito Federal,
sendo um representante de cada região geográfica.

§ 1º O Comitê Gestor será coordenado por membro indicado
nos termos do inciso I do caput, que ocupará a função de ad-
ministrador do Banco Nacional de Perfis Genéticos.

§ 2º Os representantes referidos nos incisos II e III do caput
e seus suplentes serão indicados pelo dirigente máximo de seus res-
pectivos órgãos.

§ 3º Serão indicados peritos criminais habilitados aprovados
pelas unidades federadas das regiões signatárias do acordo de co-
operação, para a representação a que se refere o inciso III do caput.

§ 4º Na ausência de entendimento entre as unidades da re-
gião geográfica, será adotado o revezamento entre os Estados e o
Distrito Federal, por ordem alfabética, na forma do regimento interno
do Comitê Gestor.

§ 5º Serão convidados para participar das reuniões, sem
direito a voto, um representante de cada um dos seguintes órgãos:

I - do Ministério Público;

II - da Defensoria Pública;

III - da Ordem dos Advogados do Brasil; e

IV - da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.

§ 6º Compete ao Ministro de Estado da Justiça designar os
membros do Comitê Gestor.

§ 7º As deliberações do Comitê Gestor serão adotadas por
maioria absoluta, admitido o voto do coordenador somente com a
finalidade de desempate.

§ 8º O mandato dos membros do Comitê Gestor será de dois
anos, permitida uma única recondução por igual período.

Art. 3º O Comitê Gestor poderá convidar especialistas e
representantes de outros órgãos e entidades, públicas e privadas, para
acompanhar as reuniões ou participar de suas atividades.

Art. 4º A participação no Comitê Gestor será considerada
prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 5º Compete ao Comitê Gestor:

I - promover a padronização de procedimentos e técnicas de
coleta, de análise de material genético, e de inclusão, armazenamento
e manutenção dos perfis genéticos nos bancos de dados que compõem
a Rede Integrada de Perfis Genéticos;

II - definir medidas e padrões que assegurem o respeito aos
direitos e garantias individuais nos procedimentos de coleta, de aná-
lise e de inclusão, armazenamento e manutenção dos perfis genéticos
nos bancos de dados;

III - definir medidas de segurança para garantir a confia-
bilidade e o sigilo dos dados;

IV - definir os requisitos técnicos para a realização das
auditorias no Banco Nacional de Perfis Genéticos e na Rede In-
tegrada de Banco de Perfis Genéticos; e;

V - elaborar seu regimento interno.

Art. 6º Compete ao Ministério da Justiça adotar as pro-
vidências necessárias:

I - à preservação do sigilo da identificação e dos dados de
perfis genéticos administrados no seu âmbito; e

II - à inclusão, no convênio celebrado com as unidades fe-
deradas, de cláusulas que atendam ao disposto no inciso I do caput.

Art. 7º O perfil genético do identificado criminalmente será ex-
cluído do banco de dados no término do prazo estabelecido em lei para
prescrição do delito, ou em data anterior definida em decisão judicial.

Art. 8º O Banco Nacional de Perfis Genéticos poderá ser
utilizado para a identificação de pessoas desaparecidas.

Parágrafo único. A comparação de amostras e perfis gené-
ticos doados voluntariamente por parentes consanguíneos de pessoas
desaparecidas serão utilizadas exclusivamente para a identificação da
pessoa desaparecida, sendo vedado seu uso para outras finalidades.

Art. 9º Compete ao Ministério da Justiça auditar periodi-
camente o Banco Nacional de Perfis Genéticos e a Rede Integrada de
Bancos de Perfis Genéticos para averiguar se suas atividades estão
em conformidade com este Decreto, na forma disposta no acordo de
cooperação técnica de que trata o § 3º do art. 1º, observado os
requisitos técnicos previstos no inciso IV do caput do art. 5º.

Parágrafo único. Participarão da auditoria especialistas vincu-
lados a instituições científicas ou de ensino superior sem fins lucrativos.

Art. 10. O Ministério da Justiça exercerá a função de Se-
cretaria-Executiva do Comitê Gestor.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de março de 2013; 192º da Independência e 125º
da República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Patrícia Barcelos

DECRETO No 7.951, DE 12 DE MARÇO DE 2013

Altera o Decreto no 6.952, de 2 de setem-
bro de 2009, que aprova o Regulamento do
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, e
dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto nos arts. 3o a 7o da Medida Provisória no 2.156-
5, de 24 de agosto de 2001,

D E C R E T A :

Art. 1o O Anexo ao Decreto no 6.952, de 2 de setembro de
2009, que dispõe sobre o Regulamento do Fundo de Desenvolvimento
do Nordeste, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 21. O prazo de vencimento das debêntures, constante da
escritura de emissão, será de até doze anos, incluído o período de
carência, e poderá se estender em até vinte anos, no caso de pro-
jetos de infraestrutura ou, nos casos de concessão pela União para
a exploração e desenvolvimento de serviço público, no prazo de
concessão pública, limitado à capacidade de pagamento do em-
preendimento, a critério da SUDENE, ouvido o agente operador.

............................................................................................." (NR)

"Art. 23. .................................................................................

Parágrafo único. Nos casos de projetos de infraestrutura ou
estruturadores, de alcance e extensão interestadual e de efetiva
contribuição ao desenvolvimento sustentável e à integração intra
e inter-regional e de custo global superior a R$ 1.000.000.000,00
(um bilhão de reais), o pagamento de que trata o caput poderá
ser feito anualmente." (NR)

"Art. 24 A SUDENE poderá, a seu critério, no vencimento
das parcelas semestrais ou anuais de amortização ou no resgate,
optar por receber o principal e acessórios integralmente em moe-
da ou por converter em ações parte da amortização das de-
bêntures subscritas e integralizadas proporcionalmente ao limite
estabelecido no art. 15.

§ 1o A conversão de que trata o caput ocorrerá, a critério da
SUDENE, desde que a empresa emissora atenda às seguintes
condições:

I - tenha obtido da Comissão de Valores Mobiliários o re-
gistro de companhia aberta a que se refere o art. 21 da Lei no

6.385, de 7 de dezembro de 1976; e

II - esteja em situação de regularidade com todas as con-
dições e obrigações financeiras ou não financeiras constantes do
contrato e da escritura de emissão de debêntures.

§ 2o Nos casos de projetos de infraestrutura ou estrutu-
radores, de alcance e extensão interestadual e de efetiva con-
tribuição ao desenvolvimento sustentável e à integração intra e
inter-regional e de custo global superior a R$ 1.000.000.000,00
(um bilhão de reais), a SUDENE deverá efetivar a conversão de
que trata o caput, desde que haja solicitação pela empresa emis-
sora, atendidas as condições do § 1o e as debêntures não tenham
sido resgatadas antecipadamente

§ 3o A conversão de que trata o §2o ocorrerá integralmente
no prazo de seis meses, contado da entrada em operação do
empreendimento, conforme valor do saldo devedor apurado na
data da conversão, desde que alcançados cem por cento dos
investimentos totais previstos." (NR)

"Art. 24-A Nos casos de projetos de infraestrutura ou es-
truturadores, de alcance e extensão interestadual e de efetiva
contribuição ao desenvolvimento sustentável e à integração intra
e inter-regional e de custo global superior a R$ 1.000.000.000,00
(um bilhão de reais), fica o agente operador, mediante solicitação
do tomador, autorizado a tomar providências, nos termos da le-
gislação, para a aplicação das condições de financiamento es-
tabelecidas neste Regulamento às debêntures já emitidas." (NR)

"Art. 33. ..................................................................................
.........................................................................................................

§ 3o Sem prejuízo das exigências definidas pela SUDENE,
pelo agente operador e pelo responsável pela análise de projetos,
deverão ser apresentados os documentos necessários à assinatura
do contrato, relativos à postulante do investimento e à empresa
prestadora de garantia.

..............................................................................................." (NR)

"Art. 37. Sem prejuízo das exigências definidas neste Re-
gulamento, e nos seus atos complementares, ou fixadas pela SU-
DENE ou pelo agente operador, a empresa titular de projeto de
investimento que tiver parcelas de recursos a receber do FDNE
deverá apresentar pedido de liberação financeira, a ser proto-
colado no agente operador, acompanhado de relatório de de-
sempenho do empreendimento.
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