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53000 - Ministério da Integração Nacional
53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF

R$ 1,00
ANEXO

REDUÇÃO ACRÉSCIMO
Programa de Trabalho ESF FTE Modalidade Va l o r Modalidade Va l o r

15.244.1025.7K66.0060 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentável Local Integrado - No Estado do Piauí..

F 2.137.500,00 2.137.500,00
100 44.40.00 2.137.500,00 44.30.00 2.137.500,00

To t a l 2.137.500,00 2.137.500,00

JUSTIFICATIVA: A alteração orçamentária visa permitir a aplicação dos recursos por meio de convênios celebrados com o Estado do Piauí.

PORTARIA Nº 392, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2008

O SECRETÁRIO EXECUTIVO, SUBSTITUTO, DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, no uso das atribuições que lhe
foram delegadas pela Portaria nº 1.425, de 20 de dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 2005, Seção
2, página 28 e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 60, da Lei nº 11.514, de 13 de agosto de 2007 (LDO-2008), e considerando a
necessidade de adequar a programação orçamentária do Ministério da Integração Nacional, a fim de permitir a liberação de recursos por meio
de convênio celebrado com Estado, resolve:

Art. 1º Promover, na forma do Anexo desta Portaria, a alteração da modalidade de aplicação de dotações orçamentárias consignadas
na Lei nº 11.647, de 24 de março de 2008.

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

JULIO CESAR DE ARAUJO NOGUEIRA

53000 - Ministério da Integração Nacional
53101 - Ministério da Integração Nacional

R$ 1,00
ANEXO

REDUÇÃO ACRÉSCIMO
Programa de Trabalho ESF FTE Modalidade Va l o r Modalidade Va l o r

22.333.1025.6424.0001 - Estruturação e Dinamização de Ar-
ranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-Regionais - Nacio-
nal.

F 765.000,00 765.000,00
100 4440.00 765.000,00 4430.00 765.000,00

To t a l 765.000,00 765.000,00

JUSTIFICATIVA: A alteração orçamentária visa permitir a liberação de recursos por meio de convênio celebrado com Estado do Rio Grande do Norte.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
DO NORDESTE

RESOLUÇÃO No- 25, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008

Revoga as Resoluções 23/2006, de 16 de
agosto de 2006 e 40/2007 de 06 de agosto
de 2007.

O Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE, no uso das atribuições que lhe confere inciso
VI do art. 21 do Anexo I do Decreto n.º 6.219, de 4 de outubro de
2007, torna público que a Diretoria Colegiada, em sessão realizada
nesta data, resolveu:

Art. 1o Revogar as resoluções 23/2006, de 16 de agosto de
2006 e 40/2007 de 06 de agosto de 2007, que tratam de finan-
ciamento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE, re-
gulamentado pelo Decreto n.º 4.253, de 31.05.2002, com a nova
redação dada pelos Decretos 5.592, de 23.11.2005 e 6.383, de
27.02.2008.

Art. 2º Determinar a publicação desta Resolução no Diário
Oficial da União e em meio eletrônico de amplo acesso para consulta
pública.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

PAULO SÉRGIO DE NORONHA FONTANA

Ministério da Justiça
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 2.907, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a permanência da FORÇA
NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLI-
CA no Estado do Maranhão.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, interino, no uso
de suas atribuições e considerando a necessidade de manter as ações
realizadas pela Força Nacional de Segurança Pública no Estado do
Maranhão, concretizando a cooperação federativa (art 1o da Lei no

11.473/2007) para executar atividades e serviços imprescindíveis à
preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do
patrimônio da Unidade Federativa citada, conforme solicitação do
Exmo. Sr JACKSON KEPLER LAGO, Governador do Estado do
Maranhão (GG no 463, de 24 de dezembro de 2008), resolve:

Art. 1o AUTORIZO a prorrogação de permanência do efetivo
da Força Nacional de Segurança Pública até 04 de março de 2008, em
consonância com a Portaria no 2.147/2008, a fim de restabelecer a
ordem pública, através de apoio às ações de polícia no cerco e
contenção em áreas conflagradas, guarda e custódia de presos, apoio
às ações de polícia no bloqueio de rodovias e no cumprimento de

mandados de prisão, conforme o preconizado na Portaria no 394, de 4
de março de 2008.

Art. 2o O número de militares estaduais a ser mantido pelo
Ministério da Justiça será de 80 profissionais conforme planejamento
definido;

Art. 3o O uso de armas letais restringe-se à legítima defesa
dos profissionais e de terceiros;

Art. 4o Aplicam-se os dispostos na Lei no 11.473, de 10 de
maio de 2007, o Decreto no 5.289, de 29 de novembro de 2004 e a
Portaria Ministerial no 394, de 4 de março de 2008.

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

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 29 de dezembro de 2008

No- 296 - Processo nº 08512.016278/2007-15. Interessado: Ministério
da Justiça/Departamento de Polícia Federal. Assunto: Recurso in-
terposto pelo Banco Nossa Caixa S/A contra ato do Diretor-Geral do
Departamento de Polícia Federal. Decisão: Conheço do recurso para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Parecer
CEP/CGLEG/CJ n. 91/2008, da Consultoria Jurídica, cujas razões de
fato e fundamentos de direito passam a integrar esta decisão.

No- 297 - Processo nº 08512.016302/2007-16. Interessado: Ministério
da Justiça/Departamento de Polícia Federal. Assunto: Recurso in-
terposto pelo Banco Santander S/A contra ato do Diretor-Geral do
Departamento de Polícia Federal. Decisão: Conheço do recurso para,
no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Parecer
CEP/CGLEG/CJ n. 90/2008, da Consultoria Jurídica, cujas razões de
fato e fundamentos de direito passam a integrar esta decisão.

LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO
Interino

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

ATA DA 346ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2008

Aos vinte e dois e vinte e três dias do mês de setembro do
ano de dois mil e oito, os membros do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária se reuniram na sala de reuniões do Edifício
Sede no Ministério da Justiça, na cidade de Brasília/DF. Compa-
receram: o Presidente, Sérgio Salomão Shecaira, e os Conselheiros:
Adeildo Nunes, Airton Aloísio Michels, Carlos Eduardo Adriano Ja-
piassú, Carlos Weis, Christine Kampmann Bittencourt, Ela Wiecko
Volkmer de Castilho, Eleonora de Souza Luna, Fernando Braga Vig-
giano, Geder Luiz Rocha Gomes, Gisela Maria Bester, Luis Gui-
lherme Martins Vieira, Pierpaolo Cruz Bottini, Rogério Gesta Leal e
Valdirene Daufemback. A reunião teve a presença, ainda, da Dra.
Fernanda Otoni de Barros -Coordenadora da Casa do PAI-PJ (Pro-
grama de Atenção Integral do Paciente Jurídico) do Estado de Minas
Gerais, e do Dr. Marcus Rondon - Secretário Executivo da Comissão
Penal das Defensorias Públicas. Justificaram a falta: o conselheiro

Cássio Castellarin e o conselheiro Herbert José Carneiro. Na abertura
dos trabalhos, o Presidente fez uso da palavra, desejando boas vindas
a todos. O Presidente do CNPCP, Dr. Sérgio Salomão Shecaira, in-
formou que foi procurado pelo ex-conselheiro Dr. César Oliveira de
Barros Leal, para realizar com apoio do CNPCP, o 15º Fórum de
Direito Penitenciário que ocorrerá em Fortaleza, e que também, so-
licitou a colaboração do Diretor - Geral do DEPEN/MJ, Dr. Airton
Aloísio Michels, para que pudesse oferecer condições de viabilização
do seminário. A segunda informação foi sobre a Jornada Franco-
Brasileira de Direito Penal na cidade do Rio de Janeiro/RJ, que ocor-
rerá nos dias 05 e 06/11/2008. Na fase das comunicações, o Presidente
do CNPCP passou a palavra para o conselheiro Airton Aloísio Mi-
chels, o qual informou que participou do Encontro dos Conselhos da
Comunidade da Região Nordeste, ocorrido no dia 11 e 12/09/2008,
agradecendo ao Coronel Leite pelos bons préstimos durante o evento.
Com a palavra o Presidente do CNPCP, informou que no mês passado,
o conselheiro Geder Luiz Rocha Gomes representou o CNPCP na "II
Reunião das Autoridades Responsáveis pelas Políticas Penitenciarias e
Carcerárias dos Estados Membros da OEA". Com a palavra o con-
selheiro Geder Luiz Rocha Gomes, informou que esta reunião teve o
objetivo de discussões das políticas carcerárias e penitenciárias dos
países membros e que o evento contou com a presença do Ministro da
Justiça do Chile, Dr. Carlos Maldonado. A reunião contou ainda, com
a presença de 29 países. O Conselheiro informou também, que par-
ticipou das visitações aos estabelecimentos penais, onde destacou que
o estabelecimento Público Privado tem uma estrutura bastante exem-
plar. Observou alguns pontos de destaque como o bloqueio para apa-
relhos celulares, um estabelecimento misto com alas femininas e alas
masculinas com separações bastante definidas. Destacou também, a
fala dos Estados Unidos da América que demonstrou uma política de
Lei e Ordem, reforçando a necessidade de um Direito Penal dife-
renciado. O Conselheiro ressaltou que teve a oportunidade de fazer
uma exposição na seção quatro, especificamente sobre o Sistema Al-
ternativo às Reclusões e as boas Práticas, dividindo a palestra com o
Dr. David, Assessor Jurídico Geral da Ascensão de Políticas e Direito
Penal do Ministério da Justiça do Canadá. No encerramento do even-
to, foi elaborado um documento que apresentou a proposta de várias
ações para melhorar a situação carcerária das Américas. Finalizou
ressaltando que apresentou uma proposição sobre a questão do tra-
tamento em relação aos loucos infratores, tendo em vista que em toda
a programação do evento não havia qualquer menção às medidas de
atenção aos loucos infratores. Com a palavra, o Presidente do CNPCP
informou que a Defensora Pública do Estado de São Paulo, Dra.
Carmem Barros, além de outras autoridades foram ao encontro do
Senador Demóstenes Torres, para solicitar uma audiência pública, a
fim de discutir o tema do Monitoramento Eletrônico. Fazendo uso da
palavra, o Presidente do CNPCP informou sobre o contato com o
Senador Marcos Maciel, onde foi solicitado que na audiência do Mo-
nitoramento Eletrônico estivessem duas pessoas a favor do moni-
toramento eletrônico, e duas pessoas contra. O presidente informou
que lhe foi solicitado que falasse a favor do monitoramento, e para o
conselheiro Japiassú falasse em sentido contrário durante a apresen-
tação do CNPCP no evento citado. Destaca-se ainda, que o Presidente
do CNPCP foi convidado pelo Deputado Genivaldo Carimbão, para
participar de uma audiência pública na Câmara Federal e falar sobre o
tema do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que declinou do
convite e sugeriu o nome do Defensor Público do Estado de São
Paulo, Dr. Flávio Frasseto. Com a palavra o conselheiro Carlos Ja-
piassú, solicitou que o Presidente do CNPCP participasse do grupo de
trabalho da cidade do Rio de Janeiro. O conselheiro Carlos Japiassú
informou que participou da Conferência Regional da Asociación In-
ternacional de Derecho Penal (AIDP). Com a palavra a conselheira
Ela Wiecko Volkmer de Castilho, informou sobre dados de que há um
índice muito alto de presos indígenas na América Latina, informando
que esteve no Estado doe Maranhão, onde indagou se havia presos
indígenas, sugerindo à Presidência que faça constar do formulário de
inspeção um item que informe se há ou não presos indígenas re-
colhidos na unidade prisional visitada. A sugestão foi aceita à una-
nimidade. A conselheira Ela Wiecko informou ainda, que participou
de uma Audiência Pública no Senado, onde foi apresentado o re-
sultado de uma pesquisa sobre a situação dos presos indígenas no
Mato Grosso do Sul. Com a palavra a conselheira Gisela Maria Ges-
ter, informou que na inspeção realizada em Roraima juntamente com
o conselheiro Pierpaolo Cruz Bottini, e os funcionários do Ministério
da Justiça Kízio Makicélio e Nathalli Vellasco, os diretores das uni-
dades prisionais relataram que havia muitos presos indígenas reco-
lhidos naquele Estado. Em seguida, passou-se à apresentação da Dra.
Fernanda Otoni de Barros, Coordenadora da Casa PAI-PJ do Estado
de Minas Gerais, que relatou sobre o Programa de Atenção Integral do
Paciente Judiciário (PAI-PJ). O PAI-PJ acompanha os processos cri-
minais, nos quais o réu ou sentenciado é ou apresenta indícios de ser
portador de sofrimento mental, visando auxiliar à autoridade judicial
na individualização da aplicação e execução das penas e medidas de
segurança, orientando-se pelos princípios da reforma psiquiátrica, pro-
movendo o acesso ao tratamento e saúde mental na rede substitutiva
ao modelo manicomial, trabalhando no sentido de viabilizar a aces-
sibilidade aos direitos fundamentais e sociais previstos na Consti-
tuição da República. A atuação do (PAI - PJ) ocorre de modo in-
tersetorial, promovendo a parceria do Judiciário com o Executivo,
através da rede pública de saúde e da rede de assistência social. A
equipe do PAI - PJ é composta por psicólogos, assistentes sociais e
bacharéis em Direito. Com a palavra o conselheiro Geder Luiz Rocha
Gomes, informou que a Dra. Fernanda trabalhou na Europa, onde
apresentou o PAI - PJ às autoridades do sistema penitenciário. O
Presidente do CNPCP agradeceu pela apresentação da Dr. Fernanda
Otoni e elogiou os trabalhos desenvolvidos pelo PAI - PJ. Com a
palavra o conselheiro Pierpaolo, solicitou que fossem disponibilizadas
as resoluções,na íntegra, no site do CNPCP e pediu para que constem
em ata a sua solicitação. Com a palavra a conselheira Valdirene Dau-
femback, informou que no dia 01 de setembro de 2008, realizou o
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