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PROCESSO N A 08460-005.789 /89-5 8 - ARTUR ABOTOO MOTA DA SILVA

PROCESSO N A 08460-006.002/89-93 - JOÃO JOSE DE SOUSA ROCHA RODRIGUES

PROCESSO N A 08460-011.55 9 /89-22 - ENTOADO ALVES DA SILVA E DANIEL	 LO
PIA DA SILVA

PROCESSO N A 08460-014.607/89-30 - MARIA PEREIRA VALENTE
PROCESSO 82 08475-002.927189-23 - RODOLFO SENN, BEATRICE SENO SCHwARZ

E DIEGO SENO

PROCESSO N A 08504-002.777/89-9 1 - MANUEL DE JESUS COSTA
PROCESSO NA 08505-025.726/89-27 - GENRO DAMETTO
PROCESSO NA 08240-000 722/90-55 - JAVIER ALFONSO ADORNO VIL

PROCESSO N A 08255-003.207190-95 - MARIA LETIZIA MASIERO

PROCESSO N 9 08295-000 073/90-11 - ALBERTO FERNANDO SA RESENDE

PROCESSO N A 08460-006.668/90- 1 / - ANTON/0 MANUEL DOS SANTOS BRAN c 0 DA

SILVA

PROCESSO N A 08280-002.328/90-2 1 - CARLOS ALBERTO MASSAS URBIZAGASTEGUI

Prorrogações de prazo de estada no Pais deferidas

PROCESSO NA 08000-015.802/89-86 - ROOVERT JADE TORRES CHIRINOS, LIBIA
ISABEL POENTES DE TORRES,RONNEY RI
CARDO TORRES POENTES, NINOSKA MARINA
TORRES FRENTES E ROSNA ROMIRA TORRES
FUENTES; até 12/01/92

PROCESSO NA 08240-000 939/69-81 - RICHARD TIMOTHY KUENSTLER,AMANDA áETH
KUENSTLER, WESLEY SEAN KUENSTLER E
LAURA LYNN KUENSTLER; até 02/11/90

PROCESSO N A 08390-001.916/89-39 - ALBERT KARL BAUMANN, LERIA LORRAIN
BAUMANN, ELYSHIA BAUMANN E MECHAR BALI
MANN; até 07/10/90

PROCESSO NA 08444-001.551/89-89 - JUAN CARLOS GUTIERREZ ZEPEDA;ató 10-
01/01

PROCESSO NA 08354-001.000/90-68 - BRENDAN NOEL ALPHONSUS RUMLEY;	 até
21/08/91

PROCESSO NA 08400-002.143/90-11 - MEER KHAN; até 26/05/91
PROCESSO NA 08400-002.158/90-80 - OLINDO FURLANETTO; até 01/06/91
PROCESSO NA 08400-002.220/90-51 - JAIME FRANOISCO GUERRERO VARGAS; até

08/05/91
PROCESSO N A 08900 -002.366/90 -05 - MAURICIO JAVIER DE LEON; até 12/06/91
PROCESSO NA 08420-000 639/90-95 - LUIS FELIPE NAVIA TRIGO; até 30/04/91
PROCESSO NA 08420-001.038/90-91 - RALARES MAGALHõES MEDIRA DE VASCONCE

LOS; até 18/06/91
PROCESSO NA 08433-000 288/90-46 - LUIS MARCELO HERNANDEZ GARRIDO; até

09/06/91
PROCESSO NA 08444-000 167/90-39 - AUTO HUGO RABIOU CACERES; até 	 21/

01/91
PROCESSO NA 08460-000 214/90-82 - JOSE ANTONIO FLECHA ARRAS; até 	 28/

02/91
PROCESSO NA A8460-000 816/90-85 - LUSO ORLANDO DE JESUS ORTIZ NAVARRE

TE, SARA ELENA TAPIA IRRAZABAL, KIM'
NA PATRICIA ORTIZ TAPIA E RODRIGO AL
BERTO ORTIZ TAPIA; até 19/01/91

PROCESSO N A 08460-000 940/90-12 - CLAUDIA ELISA DE URIOSTE MARROM; até
10/03/91

(of. 09 111/90)
	 LUIZ PAULO TELES FERREIRA BARRETO

Ministério das Relações Exteriores

SECRETARIA-GERAL EXECUTIVA

Departamento Consular e Jurídico

PORTARIA N9 26, DE 14 DE AGOSTO DE 1990

O Chefe do Departamento Consular e Jurídico do Ministário das
Relações Exteriores e o Secretário Nacional dos Direitos da Cidadania e
Justiça do Ministério da Justiça, no uso de suas atribuições legais:

Considerando o disposto no artigo 102, item 1, alinea h, da
Constituição, combinado com os artigos 210 a 212 do adigo de Pfocesso
Civil; 783 a 786 do Código de Processo Penal; 225 a 229 do Regimento In
terno do Supremo Tribunal Federal, bem assim com ai Convenções, Trata
Aos e Acordos Internacionais firmados pela República Federativa do /kW
sil Cai Paias estrangeiros, sobre comunicação de Cartas Rogatórias; —

Considerando os inúmeros procedimentos indispensãvois Ei instru
ção dos feitos, referentes a Cartas Rogatõrias encaminhadas ao MinistF
rio da Justiça, com vistas 1 remessa ao Ministério das Relações Exteri6.
reá, Para, via diplomática, sereis transmitidas aos Juízes Rogados;

Considerando a necessidade de se abreviar a formalizago Abs
Cartas Itogai6rias isai.a sua transmiSsão ao MiniStério das Relaçoea Dote
riores, a fim de serem CuMpridas nos Países destinatários;

Considerando o urgencia de evitar-se que o Ministério das Rala
aes Exteriores restitua as Cartas Rogatórias ao Ministério da Justi0a7
por falta de elementos essenciais e, conseqUentemente, que as mesmas se
jam devolvidas aos Juizes Rogantes, solicitando os dados básicos E efF
tivaçãodas medidas judiciais no Juizo Rogado: resolvem:

determinar a divulgação da seguinte lista de condições que possibilita
ruo, sem maiores delongas, a transmissão, via diplomática, das Cartas RF
gat6rias aos Países destinatários:
1 - original e uma c6pia, em português, da Carta Rogatõria e dos do

ementa julgados indispensãveis pelo Juizo Rogante;
2 - original e uru c6pia da tradução da Carta Rogat6ria c dos docuMen

tos julgados indispenSávas pelo Juizo Rogante, para o veradulF
do Pais Rogado;

3 - original e uma cópia da denúncia em português;
4 - original e uMa cópia da tradução e da denúncia, Para o 	 vernáculo

do País destinatário;
5 - nome L inquirida 	 daRoggoa a ser citada, notificada, inti

osda
6 - nome e endereço completos da pessoa responsável, no destino, pelo

pagamento das despesas processuais, decorrentes do Cumprimento da
Carta Rogat6ria no País destinatário;

7 - designação de audiência com anteceancia mínima de 240 (duzentos e
quarenta) dias, a contar da expedição da Carta Rogatõria,peloJuizo
Rogante;

8 - nas Cartas Rogaarias para inquirição 6 indispensável. que as per
guntas sejam formuladas_pelo Juizo Rosaste - origina/ emportugueg:
com uma copia, e traduçao para o vernacblo do Pais Rogado, com uma
aipis;

9 - indicação na Carta Rogatõria de que o interessado é beneficiário
da Justiça Gratuita, quando for o caso;

10 - nas Cartas Rogaarias para cumprimento nos Estados Unidos da Améri
co devem ser observadas as seguintes condições e demais indica-
aos emanadas do Departamento de Estado Norte-Americano:
a) devem ser fornecidos nome e endereço completos do destinatário

da comunicação judicial;
b) não existe gratuidade;
c) a assistência de profissional apressa a execução das Cartas Do

gaarias, embora não constitua pré-requisito;
d) não é exigida a autenticação consular no País Rogante;

e) nos casos de tomada de depoimento, é indispensável a formulação
de quesitos pelo Juizo Rogante;

f) somente serão acoitas para cumprimento as Cartas Rogatõrias er
pedidas por Orgão do Poder Judiciário;

g) não aceita Cartas Rogatórias referentes a medidas executõrias:
penhora; sequestro; busca e apreensão; averbação; prisão - que
deve ser feita pelo procedimento prOprio -pedido de extradição;

h) a homologação de sentença estrangeira depende da legislação do
Estado;

i) nas citaarias: cheque de US$ 15.00 (quinze) d6lares para cada
uma das pessoas a ser citada, co favor de .Treasurer of the Uni
ted States% expedido pela Seção de Cãmbio de estabelecimento
bancário, nacional Ou estrangeiro sediado no Brasil, cujo prazo
de validade é de dois meses - caso ultrapasse tal tempo deverá
ser renovado;

j) nas interrogatOrias: chegue de US$ 100.00 (cem) Mares, co fa
vor de "Brazilian Embassy", expedide pela Seção de Cambia de es"
tabelecimento bancário, nacional ou estrangeiro sediado no Brif
sil, cujo prazo de validade é de dois meses - caso ultrapasse
tal período deverá ser renovado; como caução das custas - adian
ta-se que a diferença entre os US$ 100.00 e as custas reais se
rão devolvidas ou cobradas a posteriori, conforme o caso;

k) as custas, nas Cartas Rogat6rias expedidas em processos movidos
pelo Ministério Público, serão pagas pela EmbaixadadoBrasil em
Washington (Verba de Manutenção de Chancelaria);

1) nas Cartas Rogatõrias Citatárias com data certa, a apresentação
ao Departamento de Estado Norte-Americano só 6. aceita com pelo
menos 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência ã data de audi
ência. Para maior segurança é recomendável que a audiincia se
ja designada com antecedência de 240 (duzentos e quarenta) dias;—

m) nas interrogatórias, os quesitos deverão ser formulados-
Juizo Rogante brasileiro e constar do traslado em portugus e
da tradução para o inglês;

n) em caso de citação, o Departamento de Estado Norte-Americano cai
diciona a transmissão das Cartas Rogatórias ã concessão, ã pe
soa a ser citada, pelo Juizo Rogante, do prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias para contestação, a contar do recebimento da comu
nicação judicial. Essa exigência não conflita, na prática, cor)
os prazos estabelecidos pelo lei brasileira, já que estes últi
mos s5 começam a ser contados a partir da data em que se jantar
a Carta Rgat6rizi cumprida aos autos de origeM;

o) indispensáveis 2 (dois) traslados originais da Carta Rogat6ria,
incluindo a petição inicial e demais documentos julgados neces
sérios pelo Juizo Rogante, em portugas;

p) indispensáveis 2 (dois) traslados originais da tradução, por
tradutor_juramentado, de todos os documentos integrantes da Cor
ta Rogatorin;

q) necessárias 2 (duas) cópias dos traslados em português; e
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r) necessárias 2 (duas) cõpias dos traslados da tradução para o in
fies.

11 - os pedidos de busca e apreensão de veículos no Paraguai obedecem
ao Decreto n° 97 560, de 08 de março de 1989, in Diario Oficial da
União de 09 seguinte, Seção I, que promulgou o -ãoordo firmado pelo
Brasil e pelo Paraguai sobre veiculos roubados ou furtados, aprova
do pelo Decreto Legislativo n° 73, de 02 de dezembro de 1988, ',clã
qual, após os tramites legais, o Consolado-Geral de Brasil em As
sunção e instruído a gestionar, junto à Alfandega paraguaia,a aprã
cosmo e a restituição do Veículo descrito;

12 - a prestação de Alimentos no Estrangeiro é regida pela Convenção,
aprovada pelo Decreto Legislativo n° 10, de 1958, e promulgada pe
lo 'Decreto O 56 826, de 02 de setembro de 1965, in Diário Oficial
da União de 08 seguinte, sendo a Procuradoria-Gerai da República a
Autoridade Remetente e Instituição Intermediária;

13 - todo pedido de auxílio judiciário em matéria penal endereçado aSui
ça, consoante indiCações do Departamento Federal da Justiça e Poli
cia da Confederaçao Suiça, deve respeitar as condições e conter ar
indicações seguintes:

13d-2225_1221'
a) Convenção européia de auxílio judiciário em matéria penal de 20

de abril de 1959 / outro Acordo contendo as disposiçoes sobre
auxilio judiciário; ou

b) Tratado bilateral; ou

c) Declaração / acordo de reciprocidade.

13.2-Autoridade requerente:

a) designar a autoridade encarregada do inquérito ou da investiga
ção penal; e

b) indicar o õrgão / a autoridade penal competente de onde se ori
ginou o pedido.

13.3-0b eto do requerimento:

a) inquérito ou procedimento penal iniciado perante uma autoridade
judiciaria; ou

b) inquérito preliminar de uma autoridade encarregada da instrução
das infraçoes dentto da medida ou se e possível fazer apelação
no juiz penal no curso do procedimento estrangeiro.

13.4-Pessoas demandadas / culpadas:

a) indicar, também, precisamente, de forma que possibilite a iden
tificação da pessoa demandada/ culpada (nome;prenome,nacionalr
dado, data e lugar de nascimento, profissão, endereço, etc.). -

13.5-Exposição dos fatos e qualificação jurídica:

a) descrever os fatos essenciais, indicando o lugar, a data e a ma
neira pela qual a infração foi cometida. Quando o estado doi
fatos for complexo ou se aconteceu em co-autoria, um resumo dos
fatos principais; e

b) indicar a qualificação jurídica dos fatos (assassinato, roubo,
estelionato, eté.).

13.6-Motivo do requerimento:

a) demonstrar o relação do processo estrangeiro com as medidas so
licitadas;

b) indicar, de forma precisa, as provas requeridas e as 	 diligen
cias solicitadas (bloqueio da conta X junto ao banco Y, 	 penhã
ra / remessa dos documentos XI; altiva da testemunha Z, etc.);~

c) no caso de inquirir pessoas, elaborar um questionário;

d) em caso deinvestigação, de busca, de penhora e de remessa, jun
cor um atestado da legalidade das medidas no Estado requerente
(não se aplica aos Estados com os quais não existe acordo de
auxílio judiciário em matéria penal).

13.7-Aplicação do direito processual estrangeiro para a execução (exceção):

a) mencionar a razão de se aplicar o dispositivo legal estrangeiro
para a execução; e

b) reproduzir o dispositivo legal em questão.

13.8-Presença de pessoas participantes ao procedimento desde a execução 
(exceçao):

a) justificar a presença da pessoa desde a execução; e

b) descrever de maneira precisa a identidade e a função da pessoa.

13.9-Forma do requerimento:

a) escrito;	 •
b) a legalização dos documentos oficiais não é necessária.

13.10- Língua / tradução:

a) redigir o requerimento na língua alemã, francesa ou italiana;
ou

b) juntar uma tradução um uma destas trôs línguas oficiais.

13.11-Poria de remessa:

a) por via diplomática ao "Office Fedéral de La Pelica da Departe
ment de Justice et Pelica ã Berne", a não ser que uma outra-
forma de remessa seja conveniente (por intermédio do Ministro
da Justiça ou por corresponancia direta com a autoridade re
querida);

b) em caso de urgéncia por intermédio da INTERPOL; o requerimento
deve, então, ser confirmado, encaminhando o original pela via
ordinária ao "Office Fédéral de La Policc".
FERNANDO FONTOURA	 CARLOS EDUARDO DE ARA030 LIMA

	DCJ/mRE	 SNDCJ/QJ
(Of. no 160/90)

Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA INTERMINISTER/AL 59 477, DE 15 DE AGOSTO DE 1990

Diretrizes de P011 tina Econômica para a Agricultura

I. INTRODUÇÃO

O Plano Brasil Novo é a execução de uma político voltada
para a implantação de um novo padrão de desenVolvimento, cuja ên-
fase é a modernização e a inserção do Pais no concerto das nações
mais prósperas. As mudanças que esse Plano tem introduzido nas re-
lações sociais reorientam o modo de crescimento da economia brasi-
leira, rejeitando a político de intervenção estatal direta que tu-
tela o setor privado, praticada nos últimos anos.

Tais mudanças significam os marcos necessários para eli-
minar os entraves que impedem o crescimento sócio-econômico, uma
renda maior e melhor distribuida, e a consequente conquista de um
padrão de qualidade de vida mais elevado para os brasileiros. O,
Governo entende que o crescimento da produção pode e deve ser bus-
cado por caminhos que contemplem novas estratégias de po/Itica, com
o sentido explícito de abandonar as atitudes paternalistas e in-
gressar numa era de estimulo objetivo à atividade produtiva.

Dessa forma, a nova política econõmica para a agricultura
não é a substituição do Estado pela iniciativa privada, mas a mu-
dança do caráter do processo de produção e distribuição da renda,
expandindo principalmente a cadeia produtiva de alimentos para
atender, Inclusive, às necessidades da maioria da população, si-
tuada nos extratos de renda mais baixos. O Estado passa a assumir,
nitidamente, as funções de geStor das políticas públicas, visando
garantir, através de Instrumentos e regras claramente definidos, as
condIçÕes básicas para obtenção do aumento da segurança social, que
se efetua, entre outros fatores, mediante a garantia do abasteci-
mento.

Sob essa ótica, o abastecimento se constitui numa con-
cepção que envolve a produção, a circuldção e o atendimento das
necessidades sociais e nutricionals da população, bem como o de-
senvolvimento regional harmonizado ao progresso nacional. Nessa
perspectiva, a produção e a circulação não são vistas autonomamen-
te, determinando-se po/iticas específicas para cada uma, como se
fossem autosuficientes. O abastecimento, como a disposição do con-
junto dos bens produzidos e a serem produzidos, supõe uma gestão
pública da política econômica, efetivamente orientada para a me-
lhoria da qualidade de vida.

As inúmeras ações até agora desenvolvidas pelo governo
caminham nesse sentido, e a nova política econômica para a agri-
cultura, tanto quanto a industrial já anunciada, se rege pelos re-
querimentos do abastecimento e pela necessidade de abertura dos
mercados, criando instrumentos e mecanismos destinados a modernizar
e eficlentizar a produção e a comercialização, 'e estratégias de
ação que Inibam a formação de cartéis e oligopólios no setor.

• A agricultura possui uma capacidade produtiva instalada,
que lhe permite responder rapidamente aos estímulos de mercado. Por
um lado, a modernização da indústria, mormente de alimentos, deverá
proporcionar novas demandas ao setor, ampliando-lhe a segurança de
mercado, bem Como a melhoria das condições para a expansão de pro-
dutividade. Por outro lado, a agricultura poderá imprimir demandas
imdustriala que aumentarão, por conseqüência, a eficiência, compe-
titividade e produtividade industriai, em particular na área ali-
mentar e de equipamentos e bens de capital. Nesse sentido, a ver-
ticalização é a base para o desenvolvimento, através da interseção
entre os diferentes ramos do setor e entre indústria de transfor-
mação e desta com a agricultura.

Dessa feita, visando estabelecer um novo sentido para a
política de abastecimento e eliminar a deterioração da renda agrí-
cola, o modelo de expansão do setor pela continuada incorporação de
novas áreas de fronteira, deve reorientar-se por uma política de
zoneamento agro-Industrial-comercialização, inclusive reformulan-
do-se as formas de apoio ao pequeno e médio produtor, em particular
o programa de Reforma Agrária do Ministério da Agricultura e Re-
forma Agrária.

O abastecimento fica concebido como uma prática econômica
que envolve o consumo social, o consumo produtivo, as necessidades
nacionais e regionais, e os mecanismos de circulação das mercado-
rias, em padrões de racionalidade cujos efeitos se façam sentir na
renda dos produtores e no aumento e melhor distribuição da renda
per-capita nacional. Assim concebido, enquanto fator dinâmico de
satisfação das necessidades sociais e produtivas, reveste-se do
conteúdo de fator essencial ao equilíbrio social, bem como parâme-
tro de uma economia de mercado vigorosa.

II. OBJETIVOS

As diretrizes de político econômica para a agricultura
deverão modificar o padrão de crescimento, submetendo-o aos obje-
tivos estratégicos de garantir as metas de abastecimento, e aios-




