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Ministério da justiça

(NR)"
"Art. 3° A clossificaçãoo indicativa, estabelecida em portaria

do Ministério da Justiça, será publicada no -Diário Oficial da.U.nião,
no • prazo de 10 (dez) dias Meis para os lançarneritos,:e de 20-(vinte.),
dias Úteis para os demais, a contar do data do seu - protocolo.

Parágrafonnico Nos casos em que aciassificoção indicativa
não seja estabelecido :nos prazos do copal. deste .artigo, os -distri-
buidores c representantes -poderão , comercializar os jogos eletrônicos,
observando a-classificoção por elessugerida,na:ficha técnica de clas-
sificação, até a publicação de portaria pelo Ministério da :tossi-
ça.tNR)"

"Art. 50 Os distribuidores ou representantes, quando soll-
citarem clossifieação dos jogos, .deverilo apresentar :ficha técnica e
suporte eletrônico (cartucho, CD's, etc), juntamente conla sinopse de
cada fase do jego:(NR)"

"Art. 6° Os distribuidores ou representantes terão o : prazo de
120 mento e vinte) dias da dota da publicação desta Portaria, paro
anexar as-faixas erários tios jogos eletrônicosja existentes-no mercado
brasileiro.

Parágrafo único. Entende-se por jogos eletrônicos já exis-
tentes -no: mercado brasileiro, sujeitos ü classificação, aqueles que
tenham sido :produzidos nos últimos 60 (sessenta) dias , anteriores
vigência •desta Portaria (NR)"

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

JOSÉ GREGORI

(rif ei. n' 39500015

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 13 de novembro de 2001

N' 161 - Ref.: Processo fi° 08000.013299/200042. Interessado: HA-
MID MEJBEL ALKAABI. Despacho: -Nos termos do are; 29 da Lei
n° 9.474/97, indefiro o recurso.

N' 162 - Ref.: Processo o° 08000.005498/2001-06. Interessada: PAL-
MIRA QUE.,EBA FRANCISCO NGUNZA. Despacho: Nos termos
do art. 29 da Lei n° 9.474/97, indefiro o recurso.

N' 163 - Ref.: Processo n" 08000.006878/2001-50. Interessado:
UAID MAHDE SALAIH. Despacho. Nos termos do art. 29da Lei n°
9.474/97, indefiro-o recurso.

N' 164 - Ref.: Processo n° 08000.006880/2001-29.-Interessado: AKIL
TALIB GENAM. Despacho: Nos termos do art. 29 da Lei n"
9.474/97, indefiro o recurso.

N' 165 - Ref.: Processo no 08000.013300/2000-79. Interessado: ALI
GALAS IIANZAL. Despacho: Nos termos do art. 29 da Lei-
9A74/97, indefiro o recurso.

N' 166 - Ref.. Processo n" 08000.013298/2000-38. Interessado: SA-
LAII KHUDER DARUICH.Despacho, Nos termos do art. 29 datei
ir' 9.474/97, indefiro o recurso.

Ni" 167	 Ref.. Processo ri" 08000.0006817/2001 .92. Interessado:
AMNAR ABDULGANI SHAIKL. Despadro. Nos termos-do art. 29
da Lei	 9.474/97, indefiro u rua: urso.

N' 168 • Ref.: Processo n° 08000.002724/2001-99. Interessado:
EDWIN FRANK ZÁMBRANO DIAZ. Despacho: Nos-serosos do art.
29 da Lei n 9.474/97, indefiro o recurso.

N" -169 - Ref.. Processo n° 08000.006826/2001-83. Interessados:
MUNICIO OL1VARES FERNANDEZ e Família. Despacho. Nos ter-
mos do art. 29 da Lei n" 9.474/97, indefiro-o recurso.

N" 170 - -Ref.: Processo n"08000.001558/00-14. Interessado: OSCAR
ADOLFO GOIVIEZ MUROZ. Despacho: Nos termos do art. 29 dá
I.ei a° 9474197. indefiro o recurso.

N' 171 - Ref.: Processo n° 08000.019781/2000-26. interessado:
GONÇALVES ANTONIO ROLA. Despacho: Nos termos do-art. 29
da.Lei n°9.474/97, indefiro-o-recurso.

N°172 Ref.: Processo n°08000.016853/2000 .83. Interessada: GOR-
DANA BIOCAN1N. Despacho: Nos termos do art. 29; da Lei n°
9.474/97, indefiro-o recurso.

N' 173 -Ref.: Processo n°08000.003783/00-I3 Interessado: JOVAN
SAVIC. Despacho; Nos termos do art. 29 dalei 00 9.474/97, indefiro
o recurso.

N" 174 - Ref.; Processo n" 08000 002725/2001 .33. Interessado: SAID
SAFARIGAVANDOGFIDEL Despacho: Nos termos do art. 29 da Lei
IP: 9.474/97. -defirao recurso.

_JOSÉ GREGORI
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CONSELHO- NACIONAL DOS' DIREITOS DA
'CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO N' 75, .DE 22 DE OUTUBRO DE 2001 -

Dispõe- sobre os parâmetros :para acriação
e funcionamento dcis Conselhos Tutelares o
dá- outras providências

O Conselho Nacional dos Direitos :dá Criança O do Ado-
lescente - CONANDA, no uso de suas atribuições legais, nos termos
do art. 28, inc. IV do seu Regimento Interno, e tendo em vista o
disposto no art. 2", inc.i, datei n. -8.242, de 12- dá outubro de 1991,
em sua 83" Assembléia Ordinária, de OS á 09 de Agosto de 2001, OM
cumprimento ao que-embelecem o art. 227 da Constituição FederaIe
os grs. 131: à 138 do Estatuto da Criança e do Adolescente .(Lei
Federal n° 8:069/90)- , :resolve:

Art. 1 9. - Ficam-estabelecidos-os parâmetros para:acriaçãae
o eancionamento , dos. Conselhos Tutelares -em Ao& -o -território mi-
eional",. nos termos do art. 131 do Estritos° da Criança e do Ado,
lescente, , enquanto -órgãos -encarregados pela , sociedade .de zelar pelo
cumprimentodos.direitos,da,crianço e do adolescente.

Parágrafo Único. Entende-se por parâmetros os referenciais
que devem nortear a criação-e-o funcionamento dos Conselhos Tu-
-selares, os limites institucionais,a.serem cumpridos: por seus membros,
bem .cotno pelo Poder Executivo Municipal, din obediência- às :eXi-
Oleias legOis.

Ari, 2° - Conforme-dispõe o art. 132 do Estatitto-daCriánça
c-do Adolescente, ó-obrigação datodos-oS risunicfpiós,mediantclei
independente do numero de habitantes, criar, instalar é .ter fun-
cionamento, no mínimo, =um 'Coisselho Tutelar enquanto órgão- do
odroinistroção.munieipal:

Art. 3°'-, A 'legislação Municipal_ deverá explicitar aestruturá
administrativa e institucional necessária .ao „adequado.frincionamento
do Conselho Tutelar.-

Parágrafo : Unica. A -Lei OrçOinentária.Mulficipal- deverá, em.
programas de : trandlho.específicos, prever dotação parao custeio -das
-atividades desempenhadas. pelo , Conselho Tutelar, inclusive para as
despesas- cont subsídios e eapacitação,dos Conselheiros, aquisição e-
Manutenção de bens moveis e iinoVeis, pigmenta& serviços
terceirose encargos, diárias, material de consUrno, pasSagense outras

:despOsas.
Are. 4°- - Considerada a extensão do trabalho e o-caráter

permanente do -Conselho - Tutelar,. a- Moção de Conselheiro, quando
subsidiada exige dedicação exclusiva, observado o-que determina o
art. 37,, incs. XVI e X'VI -1,/dO-Chnstituição federal.

Art. 50 - O- ConSelho Tutelar, enquantO•Mgão: público..mr
tônorno, no deseMpenho. de, Suas atribuições legais, .não se-subordino,
:aos:Poderes Executivo e:Legislativo-Municipais, ah Poder Judiciário-
ou ao Ministério Público.

-	 Conselho Tutelar é órgão público não juris-
dicional, que deserimenhis •funções-admiristrativas dimáioriadas•
-cumprimento -dos direitos: da criança ado• adolescente, sem: integrar o.
:Poder Judiciário.

Art., - É atribuição da Conselho Tutelar,-mos Iermos-do , art.
136 do Estatuto da Criança c- do Adolescente,.aa tornarmonheciMento-

-de -fatos , que- caractediern ameaça-e/ou ,violação-dos direitos-da crian-
ça adi) . adolescente, adote os procedimentos- legais:cabíveis:O, Se for
acaso, aplicar as medidas de :proteção previstas na legislação:

§ 1° As decisões da :Conselho Tutelar sor-isente-poderão ser
reVistOS por autoridade judiciária mediante provocação do parte lá-.
teressadri ou_ do agente do 1Vlinisterio 'Publico.

§ 2' A autoridade-do-Conselho Tutelar pata aplicar medidas
de-proteção deve sereritendiclacMcia. função datotaar providências,.
.orn nome tia sociedade e Madri& no- ordenamento jarídico,..poramie •
cesse a runeaça ou- violação dos direitos da eriairço e do adotes,
cense.

Art. 8" --0,Conselho.tarelor serri:cotimostapor cif-malhem-
•bros, vedadas-delibdrações,eoMhátinro superior ou inferior, sob pena
de nulidade dos- atos prátieados.

§ 1° Serão escolhidos tio mesmo- Pleito pua- o
Tutelar o-fulmem- [-Mirim da cincasupldotes..

,§2" Qcoirendavactincirseu ofaStornentade-qualMierdesOus
membros:titulares, independento,daSrazões,. deve ser procedidairne-
diatá convocação do • Sapiente 'paro 0 'PreenehituentOda maga e 11-'
conseqüente régularizaçãOde Sua. composição. _	 "-.

N°218, quarta-feira, 14 de novemInt.da2001

§.3°4sio , ea.So da -inexistência de suplentes, em qualquer tem-
pix.deVerá-o-Conselho Municipal ,dos Direitos da Criançare.do Ado-
lescente realizar o processo de escolha •suplementar piro -o preew•
chimerito.das : vagas,

An. 9°' Os -Conselheiros Tutelares.devem . ser :escolhidos
mediante Nioto,direto,sedroto a facultotivade todos,oscidadãos, moia
res: de- dezesseis anos-do -município, -em -processo sregülaMentado.e.
conduzido peloConselho Municipal dos Direitos. da : Criança: 0 -do
Adolescente, que também ficará encarregado -de- dar-lhe a -mais , ampla-
publicídOde,.seridolisealizado, desde sua deflagração; Pelo Ministério
Público.

Art. :10" - Em cumprimento ao que detármina,aEstatutada
• Criança e& AdoleSeente id mandato do Conselheiro:Tutelar-é de-três
rinos,permitidaurna-recoOdução, sendo vedadas-medidas de-qualquer
natureza que abrevie ou prorrogue esse período.

Parágrafo- : finito. A recondução, ,permitida 'por uma único
vez, consiste nodireitado:Conselheiro-Turêlar de.concorrer ao- mais-
dato subseqüente, em igualdade de condições .com os. demais pre-
tendentes, subrattendo-se ao mesmo processo de escolha pela so-
ciedade, vedada qualquer outra forma de recondução.

ArL 11 %. Para á candidatura ameMbro do Conselho Tutelar
deveM. -ser exigidas de seus postulantes a comprovação de reconhe•
cida idoneidade moral, maioridade civil e residência fixa no mu-
nicípio, areai de outros requisitos que podem estar estabelecidos na
lei Municipal : e em consonância eorn -os direitos individuais- esta-
belecidos na-Constituição Federá. -

Ari, 12°,0 Conselheiro Tutelar, na -forma; da lei Municipal= c
qualquerteinpo, pode ter seu mandatosuspenso ou cassado, no casei

de descureprimento de suas atribuições, prática de atos liteiros :ou
conduta incompatível com O-confiança outorgada Pelaconninidade.

§1" As situações-de-afastamento-ou eassação,de Mandato de-
Conselheiro Tutelar devem ser precedidas- do sindicância e/ou pro-
cesso administrativo, assegurando-se a imparcialidade dos repon-
sáveis . Pela apuração, b -direitatio-controditório e a ampla defesa.

§ 2° As conclusões da sindicância administrativa devein ser
remetidas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança:et/o Ada
lesou& que, cai plenária, deliberará acerco da adoção das Medidas
cabíveis.

§. 3° Quando 2 Violação cometida pelo -Conselheira Tutelar
constituir-ilícito penal.câberá20s . responsáveispela apuração oferecer
-notícia- de tal fala nó' Ministério Público para as providências legais
:cabíveis.

Art. 13° - O , CONANDA formulará Recomendações aos
Conselhos Tutelares sde forma- A orientar mais detalhadomente o seu
frineiorialhárito.

Ari, 14° - Esta Resolução entra em: vigor na data de sua
publicação.

CLÁUDIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Presidenta do Conselho

jOl.	 55405015

. SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO

DESPACHOS 'DO SECRETÁRIO
EM 13-de novembro de 2001

N' 945--	 Ato de Concentração n° 08012:001066/2001-89. Re-
querentes: Shell S.A Agip Distribuidora S.A. Advs: José
Main Gonçalves da Motta e Outros. Acolho allota Técnica de-lis.,
aprovada pela Diretora do Departamento de Proteção e Defesa Eco-
nômica - ,DPDF„ Dra.-Elisa,SilvaRibeiro Baptista de Oliveira, chios
termos-passain a integrar esta decisão, echno-sim Motivação. Opino;
conseqüentemente, pela aprovação 00 ata sem restrições, devendo
este processo ser encaminhado ao Conselho AdistiniStratiVo da -Defesa
Econômica - CADE, em cumprimento ao disposto :1,10^§ 6° do art. 54
da,Lei,8.884/94.

N' 946 - Ato, de Concentração n° 08012.005158/2000-57. Re-
querentes: Euro Cinde) , S.A e REIO Comércio da-Metais-Ltda. Adis:
Daphrié de Carvalho-Pereira -Nunes e Outroã. Acolho a NOta Técnica
de fls., aprovada pela DiretoradaDepartament0Ae Proteção eDefesO
Econômica - DPDE, Elisa Silvá Ribeiro Baptista de Oliveira,
cujos termos passam a integrar esta decisão; torno sua motivação.
Opino; coriseqüenternente, pelã aprovação do aio, sem restrições, de-
vendo-este processo ser encaminhado ao-Consélho.Adininistrativo de
Defesa:Econômica- :CADE, enteumprimentaao dispostomo-§ 6° do
art. 54-da Lei $.884/94.

N' 947 - Ref.: Ato de Concentração n° 08012,003274/2001-12. Re-
querentes: The B.F. Goodrich Company c Doira Corporation. Advs:
Daniel Oliveira Andreolli e Outros. Acolho a Notã Técnica-de fls.,
aprovada pela Diretora do Departamento. de proteção e Defesa Eco-
nômica - DPDE, Dra. Elisa Silva Ribeiro 13aptista.de-Oliveira, cujos
termos passam a integrar esta decisão, como sua motivação. Opino,
conseqüentemente, pela aprovação 4o ato, sem restrições, devendo
este processo-ser encaminhado ao CORSeillõ AdfiliIllWatiYõ de Defesa
Econômica - CADE, em cumprimento aso disposto no § b0 do art. 54
da Lei :084/94,

N' 948- Ref.: Ato-4e Concentração rs° 08012.003144/2001,80.
qaerertics: CoSt Chrpomtierie Cadbiny SchWeppes :Plc..Adys: ,lose-
Augusto Regazzinie Oetros. Acolho q„Nota 	 aprovada
pela. Lfiretora dó Departaniento- de Proteção. e. :Defesa- Eeononiiea -
DPDE, Dra. Elisa Silsfa Ribeiro ' Baptista-0e Oliveira, tojos termos
passam g . integrar esta decisão, -como: rhOtiváção, Opino; ,eon-
Seqüenternerite,,pelkeprdvação-do-.eio, Seffi resniçtries,.deVendo .asip
processo Ser" enerithinhadó no 'Conselho Administrativo de Defeári-
-Econeariica.--CAIDE,.enteumpriiiiento ao diaPoStO,no,.§,e- do-art.-St
do-Lei-8.884/94.
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GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N' 1.035, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no. uso de suas
atribuições, e

Considerando que compete a União exercer a classilicoção,
para efeito indicativo de diversões públicas, de acordo-com os ruis
21, inciso XVI, c 220, § 3°, inciso I, da Constituição Federal;

Considerando o-disposto no art. 254 da Lei re 8.069, de 13
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; e

Considerando que os jogos eletrônicos de qualquer natureza
terão de ser submetidos á classificação indicativa no Ministério da
Justiça, resolvo:

Art. 10 Os uns. 1" 3", 5° e 6" da Portaria a° 899,-de 3 de
outubro de 2001. publi,ada no Diário Oficial da União de 4 de
outubro cle 2001, republicado no Diário-Oficial da União de 8 sub-
sequente, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Arial" 	
I - Livre;

Frederico
Typewriter
REVOGADO
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