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Ministério da Integração Nacional
.

GABINETE DO MINISTRO
<!ID414472-0>

PORTARIA Nº 1.071, DE 10 DE JULHO DE 2007(*)

Reconhece situação de emergência no Mu-
nicípio de Muquém do São Francisco - BA.

O MINISTRO DE ESTADO DA INTEGRAÇÃO NACIO-
NAL, com base no Decreto no 5.376, de 17 de fevereiro de 2005,

Considerando o Decreto no 02, de 10 de janeiro de 2007, do
Município de Muquém do São Francisco, devidamente homologado
pelo Decreto no 10.227, de 5 de fevereiro de 2007, do Estado da
Bahia, e

Considerando, ainda, as informações da Secretaria Nacional
de Defesa Civil no Processo no 59050.001377/2007-18, resolve:

Art. 1o Reconhecer, em virtude de secas, a situação de emer-
gência, no Município de Muquém do São Francisco, nas comunidades
da zona rural: Reforma Santana, Reforma Alice, Mangatuba, Angico,
Batateira, Poço do Meio, Reforma Manoel Dias, Reforma Santa Bár-
bara, Procópio, Boa Vista do Procópio, Três Morros, Reforma, Vila,
Vila Enedina, Canoão, Javi, Piragiba, Alegre, Pageu de Cima e Pageu
do Meio, pelo prazo de noventa dias, contados a partir de 10 de
janeiro de 2007.

Art. 2o Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

GEDDEL VIEIRA LIMA

(*) Republicada por ter saído no DOU nº 129, de 6-7-2007, Seção 1,
pág. 43, com incorreção no original.
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SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO

DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

PORTARIA Nº 14, DE 9 DE JULHO DE 2007

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DOS
FUNDOS DE INVESTIMENTOS, no uso das atribuições que lhe
confere o inciso I, do art. 1º, da Portaria nº 515, de 7 de março de
2007, tendo em vista o que consta do protocolo n°
59160.001259/2007-6, considerando, ainda, que realizada fiscalização
específica para emissão de CERTIFICADO DE EMPREENDIMEN-
TO IMPLANTADO - CEI, realizada na base física do projeto, a qual
gerou o relatório de Conclusão - RECON nº 001/2007, restou com-
provado que o empreendimento alcançou estágio de produção e ope-
ração que demonstra sua viabilidade técnico-econômico-financeira,
não tendo sido apontados fatos que pudessem configurar possíveis
fraudes sugerindo a regularidade da empresa junto ao Departamento
quanto aos procedimentos de fiscalização, e, finalmente, considerando
a pesquisa realizada no âmbito da Gerência Regional de Recife, no
Estado de Pernambuco da Gerência Regional - GRR/DGFI, resolve:

Art. 1º - Emitir o CERTIFICADO DE EMPREENDIMEN-
TO IMPLANTADO - CEI, em atendimento ao que dispõe o Art. 19
do Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974, com as al-
terações introduzidas pelo Artigo 4º, da Medida Provisória nº 2.199-
14, de 24 de agosto de 2001, que deu nova redação ao § 12, do art.
5° da Lei 8.167/91, de 16 de janeiro de 1991, combinado com o art.
215, da Portaria SUDENE nº 855, de 15 de dezembro de 1994 e
alterações posteriores, observando o § 1º e seus incisos, em favor da
sociedade incentivada na modalidade do artigo 5º da Lei nº 8.167, de
1991, BRASFIO INDUSTRIA E COMERCIO NORDESTE S/A, ins-
crita no CNPJ sob o nº 12.770.558/0001-35, localizada no Município
de Catende no Estado de Pernambuco.

Art. 2º - A empresa beneficiária fica obrigada a encaminhar
ao Departamento de Gestão de Investimentos - DGFI ou a quem o
suceder, para fins de avaliação econômica, por um período de dez
anos, cópia das demonstrações financeiras anuais, na conformidade
do art. 176, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como
a prestar as seguintes informações, em atendimento ao disposto no §
3º do art. 215 da Portaria SUDENE:

I - quantidade de emprego direto mantido;
II - tributos recolhidos;
III - programa de produção realizado, na conformidade do

art. 4º, do Decreto nº 93.607, de 1986.
Art. 3º - O não atendimento ao disposto no artigo anterior

representará inadimplência a ser considerada por ocasião da apre-
sentação de pleitos futuros ao Ministério da Integração Nacional,
conforme disposição do § 4º do referido art. 215.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCOS MIRANDA

Ministério da Justiça
.

GABINETE DO MINISTRO
<!ID415951-0>

PORTARIA No- 1.219, DE 11 DE JULHO DE 2007

O MINISTRO DO ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atri-
buição conferida pelo art. 1o do Decreto no 3.453, de 9 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União, Seção I, do dia 10 de
maio do mesmo ano, e tendo em vista o constante dos respectivos
processos do Ministério da Justiça, resolve:

Declarar que voluntariamente perderam a nacionalidade bra-
sileira, por terem inequivocamente se expressado nesse sentido, as
seguintes pessoas, nos termos do art. 12, § 4o Inciso II, da Cons-
tituição, com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão no

3, de 7 de junho de 1994 e do art. 22, Inciso I, da Lei no 818, de 18
de setembro de 1949:

EDISON HENRIQUE DO NASCIMENTO, natural do Es-
tado de São Paulo, nascido em 4 de outubro de 1959, filho de Eliseu
Henrique do Nascimento e de Eunice Pereira do Nascimento, ad-
quirindo a nacionalidade canadense (Processo no- 0 8 0 0 0 . 0 0 6 111 / 2 0 0 7 -
16);

MARIA CIPRIANA CORRÊA DE BITTENCOURT, que
passou a assinar-se MARIA BITTENCOURT DA COSTA, natural do
Estado de São Paulo, nascida em 17 de agosto de 1971, filha de
Altamiro Cunha de Bittencourt e de Horacina Corrêa de Bittencourt,
adquirindo a nacionalidade norueguesa (Processo no-

08000.006108/2007-01);
RISOMAR CANDIDA VILELA, que passou a assinar-se

RISOMAR HÄMMERLE, natural do Estado de Pernambuco, nascida
em 29 de janeiro de 1966, filha de José Severino Vilela e de Maria do
Carmo Vilela, adquirindo a nacionalidade austríaca (Processo no-

08000.001629/2007-63) e
SULANILZA VIANA MARTINS, que passou a assinar-se

SULANILZA VIANA BERNTSEN, natural do Estado do Ceará, nas-
cida em 9 de fevereiro de 1970, filha de João de Deus Viana e de
Maria Martins Viana, adquirindo a nacionalidade norueguesa (Pro-
cesso no- 08000.006104/2007-14).

TARSO GENRO
<!ID415830-0>

PORTARIA No- 1.220, DE 11 DE JULHO 2007

Regulamenta as disposições da Lei no-

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA), da Lei
no 10.359, de 27 de dezembro de 2001, e
do Decreto no- 6.061, de 15 de março de
2007, relativas ao processo de classificação
indicativa de obras audiovisuais destinadas
à televisão e congêneres.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso das atri-
buições conferidas pelo art. 1º, inciso I e art. 8º, inciso II do Anexo
I ao Decreto no- 6.061, de 15 de março de 2007, e considerando:

que a República Federativa do Brasil tem como fundamento
a dignidade da pessoa humana e como objetivo promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação;

- que é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de censura e licença,
de acordo com o art. 5º, inciso IX, e art. 220, caput e §2º, da
Constituição Federal;

- que compete à União exercer a classificação, para efeito
indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão,
de acordo com os arts. 21, inciso XVI e 220, § 3º, inciso I da
Constituição Federal;

- a responsabilidade dos pais no exercício do poder familiar,
de acordo com os arts. 1.630 e 1.634, inciso I da Lei no- 10.406, de 10
de janeiro de 2002 - Código Civil;

- a co-responsabilidade da família, da sociedade e do Estado
na garantia à criança e ao adolescente do direito à educação, ao lazer,
à cultura, ao respeito e à dignidade, de acordo com o art. 227 da
Constituição Federal;

- que cabe ao poder público regular as diversões e espe-
táculos públicos, informando sobre sua natureza, a faixa etária a que
não se recomendem, bem como os horários em que sua apresentação
se mostre inadequada, nos termos do caput do art. 74 da Lei 8.069, de
13 de julho de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA;

- que compete ao Poder Executivo, nos termos do art. 3o- da
Lei no 10.359, de 27 de dezembro de 2001, proceder à classificação
indicativa dos programas de televisão, ouvidas as entidades repre-
sentativas das emissoras concessionárias e permissionárias de serviços
de televisão, inclusive por assinatura e a cabo;

- o disposto nos artigos 4º, 6º, 75 , 76, 254 e 255 da Lei no-

8.069, de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente;
- o sistema de garantias dos direitos da criança e do ado-

lescente caracterizado pela articulação e integração das instâncias
públicas governamentais e da sociedade civil, na aplicação de ins-
trumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos de pro-
moção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da criança e
do adolescente, tal como preconizado na Resolução no- 113, de 19 de
abril de 2006, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CONANDA;

- que o exercício da Classificação Indicativa de forma ob-
jetiva, democrática e em co-responsabilidade com a família e a so-
ciedade implica o dever de promover a divulgação da classificação
indicativa com informações consistentes e de caráter pedagógico, para

que os pais realizem o controle da programação; e, ainda, o dever de
exibir o produto de acordo com a classificação, como meio legal
capaz de garantir à pessoa e à família a possibilidade de se de-
fenderem de produtos inadequados;

- que sugestões apresentadas nos debates mantidos nos úl-
timos sessenta dias produziram contribuições significativas para o
aprimoramento da Classificação Indicativa, resolve;

CAPÍTULO I
Seção I
Do Dever de Exercer a Classificação Indicativa
Art. 1º. Regulamentar as disposições da Lei no- 8.069, de

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), da Lei no

10.359, de 27 de dezembro de 2001, e do Decreto no- 6.061, de 15 de
março de 2007, relativas ao processo de classificação indicativa de
obras audiovisuais destinadas à televisão e congêneres.

Parágrafo único. O processo de classificação indicativa, dis-
ciplinado nos termos desta Portaria, integra o sistema de garantias dos
direitos da criança e do adolescente, composto por órgãos públicos e
organizações da sociedade civil.

Art. 2º. Compete ao Ministério da Justiça proceder à clas-
sificação indicativa de programas de televisão em geral.

Seção II
Da Natureza, Finalidade e Alcance
Art. 3º. A classificação indicativa possui natureza informa-

tiva e pedagógica, voltada para a promoção dos interesses de crianças
e adolescentes, devendo ser exercida de forma democrática, pos-
sibilitando que todos os destinatários da recomendação possam par-
ticipar do processo, e de modo objetivo, ensejando que a contradição
de interesses e argumentos promovam a correção e o controle social
dos atos praticados.

Art. 4º. Cabe ao Departamento de Justiça, Classificação,
Títulos e Qualificação, vinculado à Secretaria Nacional de Justiça do
Ministério da Justiça - DEJUS/SNJ, exercer a classificação indicativa
dos programas e obras audiovisuais regulados por esta Portaria.

Parágrafo único. O exercício da classificação indicativa cor-
responde essencialmente:

I - análise das características da obra ou produto audio-
visual;

II - monitoramento do conteúdo exibido nos programas su-
jeitos à classificação; e

III - atribuição de classificação para efeito indicativo.
Art. 5º. Não se sujeitam à classificação indicativa no âmbito

do Ministério da Justiça as seguintes obras audiovisuais:
I - programas jornalísticos ou noticiosos;
II - programas esportivos;
III - programas ou propagandas eleitorais; e
IV - publicidade em geral, incluídas as vinculadas à pro-

gramação.
§1º. Os programas exibidos ao vivo poderão ser classifi-

cados, com base na atividade de monitoramento, constatada a pre-
sença reiterada de inadequações.

§2º. A não atribuição de classificação indicativa aos pro-
gramas de que trata este artigo não isenta o responsável pelos abusos
cometidos, cabendo ao DEJUS/SNJ encaminhar seu parecer aos ór-
gãos competentes, exceto quanto aos programas jornalísticos ou no-
ticiosos.

Seção III
Do Procedimento
Art. 6º. O ato de atribuição de classificação indicativa é o

resultado do procedimento instaurado no DEJUS/SNJ.
Parágrafo único. Para análise e atribuição de classificação

indicativa, o interessado deverá protocolar o requerimento no De-
partamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação, da Se-
cretaria Nacional de Justiça, sito na Esplanada dos Ministérios, Bloco
T, Ministério da Justiça, Anexo II, Brasília, CEP 70064-900.

Seção IV
Da autoclassificação
Art. 7º. O titular ou o representante legal da obra audiovisual

que apresentar requerimento, com descrições fundamentadas sobre o
conteúdo e o tema, estará dispensado de qualquer análise prévia.

§ 1º. O requerimento de que trata o caput deste artigo deverá
conter a autoclassificação pretendida para o produto audiovisual e ser
rigorosamente instruído com os seguintes documentos:

I - ficha técnica de classificação, disponível no sítio ele-
trônico www.mj.gov.br/classificacao;

II - formulário de justificação, disponível no sítio eletrônico
www.mj.gov.br/classificacao, ou petição fundamentada contendo a
descrição das principais características do produto audiovisual e suas
finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; e

III cópia do pagamento da Contribuição para o Desenvol-
vimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE,
quando devido, ou cópia do registro no respectivo órgão regulador da
atividade.

§ 2º. O requerimento de classificação indicativa para obra
audiovisual anteriormente classificada em matriz diversa deverá ser
acompanhado de declaração de inalterabilidade do conteúdo para que
se possa reproduzir a classificação atribuída na primeira solicitação.

Art. 8o- . A análise dos documentos previstos no artigo 7o-

será realizada pela Coordenação de Classificação Indicativa - CO-
CIND/DEJUS e publicada no sítio eletrônico www.mj.gov.br/clas-
sificacao em até vinte dias úteis, contados do protocolo de reque-
rimento, ressalvados os casos de comprovada urgência.

Art. 9º. O deferimento ou indeferimento do pedido de au-
toclassificação, deverá ser proferido pelo Diretor do DEJUS/SNJ e
publicado no Diário Oficial da União no prazo máximo de sessenta
dias após o início da exibição da obra audiovisual.
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Art. 10. A reclassificação de obra anteriormente classificada por sinopse ou documento as-
semelhado fica condicionada à apresentação de compromisso do requerente de adequá-la à categoria de
classificação na qual se pretende a reexibição, sem prejuízo dos demais documentos regularmente
exigidos.

Seção V
Dos Recursos
Art. 11. Da decisão que indeferir total ou parcialmente o requerimento de classificação caberá

pedido de reconsideração ao Diretor do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação,
que o decidirá no prazo de cinco dias.

§ 1º. O pedido de reconsideração de que trata será instruído com o resumo descritivo, podendo
apresentar novos fundamentos, inclusive, com a apresentação da respectiva obra audiovisual.

§2º. Mantida a decisão, o Diretor do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qua-
lificação encaminhará os autos ao Secretário Nacional de Justiça, que apreciará o recurso no prazo de
trinta dias.

Seção VI
Da Fiscalização e Da Garantia da Proteção à Criança e ao Adolescente
Art. 12. Qualquer pessoa está legitimada a averiguar o cumprimento das normas de Clas-

sificação Indicativa, podendo encaminhar ao Ministério da Justiça, ao Conselho Tutelar, ao Ministério
Público, ao Poder Judiciário e ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA
representação fundamentada acerca dos programas abrangidos por esta Portaria.

Art. 13. Os programas televisivos sujeitos à classificação indicativa serão regularmente mo-
nitorados pelo DEJUS/SNJ no horário de proteção à criança e ao adolescente.

Parágrafo único. Entende-se como horário de proteção à criança e ao adolescente o período
compreendido entre 6 (seis) e 23 (vinte e três) horas.

Art. 14. De ofício ou mediante solicitação fundamentada de qualquer interessado será instaurado
procedimento administrativo de classificação ou de reclassificação.

Parágrafo único. Constatada qualquer inadequação com a classificação atribuída, o DEJUS/SNJ
procederá a instauração de procedimento administrativo para apurá-la, comunicando o responsável,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Art. 15. A obra classificada por sinopse ou assemelhados que reincidir na exibição de qualquer
inadequação e, assim, configurar, no âmbito do procedimento administrativo instaurado, descumprimento
dos parâmetros de classificação, será reclassificada em caráter de urgência, garantidos o contraditório e
ampla defesa.

CAPÍTULO II
Seção I
Do Dever de Divulgar e Exibir a Classificação Indicativa
Art. 16. A atividade de Classificação Indicativa exercida pelo Ministério da Justiça é meio legal

capaz de garantir à pessoa e à família a possibilidade de receber as informações necessárias para se
defender de diversões públicas inadequadas à criança e ao adolescente, nos termos da Constituição
Federal e da Lei no- 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e Adolescente - ECA).

Seção II
Das Categorias de Classificação Indicativa
Art. 17. Com base nos critérios de sexo e violência, as obras audiovisuais destinadas à exibição

em programas de televisão são classificadas como:
I - livre;
II - não recomendada para menores de 10 (dez) anos;
III - não recomendada para menores de 12 (doze) anos;
IV - não recomendada para menores de 14 (quatorze) anos;
V - não recomendada para menores de 16 (dezesseis) anos; e
VI - não recomendada para menores de 18 (dezoito) anos.
Seção III
Da Vinculação entre Categorias de Classificação Indicativa e Faixa Horária
Art. 18. A informação sobre a natureza e o conteúdo de obras audiovisuais, suas respectivas

faixas etárias e horárias é meramente indicativa aos pais e responsáveis, que, no regular exercício do
poder familiar, podem decidir sobre o acesso de seus filhos, tutelados ou curatelados a quaisquer
programas de televisão classificados.

Parágrafo único. O exercício do poder familiar pressupõe:
I - o conhecimento prévio da classificação indicativa atribuída aos programas de televisão;
II - a possibilidade do controle eficaz de acesso por meio da existência de dispositivos

eletrônicos de bloqueio de recepção de programas ou mediante a contratação de serviço de comunicação
eletrônica de massa por assinatura que garantam a escolha da programação.

Art. 19. A vinculação entre categorias de classificação e faixas horárias de exibição, es-
tabelecida por força da Lei no- 8.069, de 1990, dar-se-á nos termos seguintes:

I - obra audiovisual classificada de acordo com os incisos I e II do artigo 17: exibição em
qualquer horário;

II - obra audiovisual classificada como não recomendada para menores de 12 (doze) anos:
inadequada para exibição antes das 20 (vinte) horas;

III - obra audiovisual classificada como não recomendada para menores de 14 (catorze) anos:
inadequada para exibição antes das 21 (vinte e uma) horas;

IV - obras audiovisual classificada como não recomendada para menores de 16 (dezesseis) anos:
inadequada para exibição antes das 22 (vinte e duas) horas; e

V - obras audiovisual classificada como não recomendada para menores de 18 (dezoito) anos:
inadequada para exibição antes das 23 (vinte e três) horas.

Parágrafo único. A vinculação entre categorias de classificação e faixas horárias de exibição
implica a observância dos diferentes fusos horários vigentes no país.

Seção IV
Da Forma de Veiculação da Classificação Indicativa
Art. 20. As emissoras, as produtoras, os programadores de conteúdos audiovisuais ou seus

responsáveis devem fornecer e veicular a informação correspondente à classificação indicativa, nos
seguintes termos:

I - ser fornecida e veiculada textualmente em português com tradução simultânea em Lin-
guagem Brasileira de Sinais - Libras, conforme as normas técnicas brasileiras de acessibilidade em
comunicação na televisão (ANEXO I);

II - ser veiculada, durante cinco segundos, ininterruptos e sempre ao início de cada obra,
preferencialmente no rodapé da tela (ANEXO I); e

III - ser veiculada na metade do tempo de duração de cada parte do programa, durante cinco
segundos, em versão simplificada, correspondente ao símbolo identificador da categoria de classificação
(ANEXO II).

Parágrafo único. É facultada a veiculação da tradução em Libras das categorias de classificação
estabelecidas nos incisos I e II do art. 17.

Art. 21. Os trailers, chamadas ou congêneres referentes às obras audiovisuais televisivas devem
ser veiculados indicando, em versão simplificada, a classificação do produto principal.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 22. A constatação de inadequações ou qualquer outro caso de descumprimento da clas-

sificação indicativa pela exibição de obra audiovisual serão comunicados ao Ministério Público e demais
órgãos competentes.

Art. 23. A classificação indicativa atribuída à obra audiovisual será informada por Portaria do
Ministério da Justiça e publicada no Diário Oficial da União, além de veiculada pelo sítio eletrônico
w w w. m j . g o v. b r / c l a s s i f i c a c a o .

Parágrafo único. Por intermédio de endereço eletrônico será dada publicidade aos pedidos de
classificação apresentados, ao andamento processual das solicitações de classificação e às demais in-
formações de interesse público relativas ao processo de classificação.

Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único. O parágrafo único do art. 19 entrará em vigor após decorridos cento e oitenta

dias da publicação desta Portaria.
Art. 25. Revogam-se as Portarias do Ministério da Justiça no- 796, de 8 de setembro de 2000, e

no- 264, de 9 de fevereiro de 2007.

TARSO GENRO




