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§2º As comissões especiais serão integradas por especia-
listas, conselheiros ou não, designados pelo Presidente do CONARQ,
ad referendum do Plenário, sendo o exercício das atividades por eles
desenvolvidas considerado relevante e não sujeito à remuneração.

§3º O Presidente de comissão especial poderá, eventualmen-
te, recorrer a profissional qualificado para o trato de assuntos es-
pecíficos, não tendo este direito a voto.

§4º O membro de comissão especial que faltar à maioria das
reuniões realizadas pela Comissão não terá seu nome incluído nos
créditos dos documentos por ela elaborados.

§5º As comissões serão presididas por um de seus membros,
eleito por maioria simples dos votos de seus membros.

Art. 22. O Presidente de comissão especial designará o re-
lator da matéria a ela submetida, para elaboração de documento con-
clusivo a ser apresentado ao Plenário do CONARQ.

Parágrafo único. O parecer da comissão será aprovado por
votação da maioria simples dos votos de seus membros.

CAPÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONARQ
Seção I
Do Presidente
Art. 23. Ao Presidente do CONARQ incumbe dirigir, co-

ordenar e supervisionar as atividades do Conselho e, especificamen-
te:

I - representar o CONARQ nos atos que se fizerem ne-
cessários;

II - convocar e presidir as reuniões do Plenário;
III - receber os expedientes dirigidos ao CONARQ, enca-

minhando ao Plenário aqueles pendentes de deliberação;
IV - submeter à votação as matérias a serem decididas pelo

Plenário, intervindo na ordem dos trabalhos ou suspendendo-os sem-
pre que necessário;

V - designar os integrantes das câmaras técnicas e das co-
missões especiais, ad referendum do Plenário;

VI - indicar, dentre os membros do CONARQ, os relatores
das matérias;

VII - indicar conselheiros para realização de estudos, le-
vantamentos e emissão de pareceres necessários à consecução das
finalidades do CONARQ;

VIII - decidir, por voto de qualidade, matérias submetidas ao
Plenário;

IX - assinar as atas das reuniões, as resoluções do CONARQ
e os atos relativos ao seu cumprimento;

X - criar, em caso de urgência, comissões especiais, ad re-
ferendum do Plenário;

XI - encaminhar ao Ministro de Estado da Justiça exposição
de motivos e informações sobre matéria da competência do CO-
NARQ;

XII - cumprir e fazer cumprir as resoluções emanadas do
Plenário;

XIII - expedir atos administrativos e normativos internos; e
XIV - encaminhar ao Ministro de Estado da Justiça alte-

rações neste Regimento propostas pelo Plenário.
Seção II
Dos Conselheiros
Art. 24. Aos conselheiros incumbe:
I - comparecer às reuniões;
II - apreciar e votar a ata de reunião;
III - debater e votar a matéria em discussão;
IV - requerer informações, providências e esclarecimentos ao

Presidente do CONARQ; e
V - realizar estudos, apresentar proposições, apreciar e re-

latar as matérias que lhes forem atribuídas.
CAPÍTULO VI
DAS REUNIÕES DO CONARQ
Art. 25. O Plenário do CONARQ reunir-se-á, ordinariamen-

te, no mínimo, uma vez a cada quatro meses e, extraordinariamente,
por convocação de seu Presidente ou a requerimento de, no mínimo,
dois terços de seus conselheiros.

Parágrafo único. O Plenário somente se reunirá para de-
liberação com o quorum mínimo de dez conselheiros.

Art. 26. As câmaras técnicas, as câmaras setoriais e as co-
missões especiais reunir-se-ão por convocação dos respectivos pre-
sidentes ou coordenadores, seguindo o cronograma estabelecido por
seus membros.

Parágrafo único. As câmaras técnicas, as câmaras setoriais e
as comissões especiais somente se reunirão para deliberação quando
presentes a maioria de seus membros.

Art. 27. Das reuniões do Plenário, de câmaras técnicas, de
câmaras setoriais e de comissões especiais será lavrada ata que, após
aprovação dos presentes, será arquivada no CONARQ.

Art. 28. A pauta das reuniões ordinárias do Plenário do
CONARQ será encaminhada aos conselheiros com antecedência de,
no mínimo, quinze dias, acompanhada da documentação necessária a
estudos para deliberação.

Parágrafo único. A pauta das reuniões incluirá, dentre outros
assuntos, os seguintes:

I - leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II - leitura do expediente e das comunicações da ordem do

dia;
III - deliberação de matéria; e
IV - votação de matéria.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 29. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação

deste Regimento serão dirimidos pelo Plenário do CONARQ.

PORTARIAS DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atri-
buição que lhe confere o art.1o do Decreto no 3.447, de 5 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de maio do
mesmo ano, Seção 1, e tendo em vista o que consta do Processo no

08018.014788/2010-34, do Ministério da Justiça, resolve:

Nº 2.589 - Expulsar do território nacional, em conformidade com os
arts. 65 e 71 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, ANATOLIJUS
ALUNIKONIS ou ANATOLIJUS LAUNIKONIS, de nacionalidade
lituana, filho de Viktoras Launikonis e de Tatjana Launikonis, nascido
em Rusija Krasnojasrkas, Lituânia, em 20 de julho de 1979, ficando
a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena a que
estiver sujeito no País ou à liberação pelo Poder Judiciário.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atri-
buição que lhe confere o art.1o do Decreto no 3.447, de 5 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de maio do
mesmo ano, Seção 1, e tendo em vista o que consta do Processo no
08018.022349/2009-61, do Ministério da Justiça, resolve:

Nº 2.590 - Expulsar do território nacional, em conformidade com os
arts. 65 e 71 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, EMIL
ADRIAN BUHUS, de nacionalidade romena, filho de Emil Buhus e
de Maria Daniela Buhus, nascido em Cernavoda, Romênia, em 13 de
julho de 1988, ficando a efetivação da medida condicionada ao cum-
primento da pena a que estiver sujeito no País ou à liberação pelo
Poder Judiciário.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atri-
buição que lhe confere o art.1o do Decreto no 3.447, de 5 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de maio do
mesmo ano, Seção 1, e tendo em vista o que consta do Processo no
08018.012371/2009-01, do Ministério da Justiça, resolve:

Nº 2.591 - Declarar que a Portaria de expulsão de 14 de outubro de
2011, publicada no Diário Oficial da União do dia 17 subsequente, da
estrangeira MALGORZATA KATARZYNA RACA, de nacionalidade
polonesa, fica alterada para aplicar-lhe o art. 67 da Lei no 6.815, de
19 de agosto de 1980, com a redação dada pela Lei no 6.964, de 9 de
dezembro de 1981, a fim de propiciar a imediata execução do ato
expulsório.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, usando da atri-
buição que lhe confere o art.1o do Decreto no 3.447, de 5 de maio de
2000, publicado no Diário Oficial da União do dia 8 de maio do
mesmo ano, Seção 1, e tendo em vista o que consta do Processo no
08000.002311/2008-81, do Ministério da Justiça, resolve:

Nº 2.592 - Expulsar do território nacional, em conformidade com os
arts. 65 e 71 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, FRANK
ANUMEL, de nacionalidade ganense, filho de Joseph Anumel e de
Bethric Anumel, nascido em Takoradi, República da Gana, em 25 de
dezembro de 1982.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

DESPACHOS DO MINISTRO
Em 24 de novembro de 2011

N° 1.594 - Ref.: Processo nº 08802.011555/2011-14. Interessado(a):
Nelson Jorge Catalão dos Santos.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2618 de 19 de dezembro de 2002, nos termos da NOTA n.º 340/2011,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU
n.º 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e direito
passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a),
para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa,
nos termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

N° 1.595 - Ref.: Processo nº 08802.011438/2011-51. Interessado(a):
Odair dos Santos Guedes.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2376 de 15 de dezembro de 2005, nos termos da NOTA n.º 341/2011,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU
n.º 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e direito
passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a),
para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa,
nos termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

N° 1.596 - Ref.: Processo nº 08802.011466/2011-78. Interessado(a):
Osmar Cecilio.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
0651 de 25 de abril de 2005, nos termos da NOTA n.º 342/2011, do
Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU n.º
134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e direito passam
a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a), para
que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa, nos
termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

N° 1.597 - Ref.: Processo nº 08802.012929/2011-19. Interessado(a):
Ormindo Gomes de Moura.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
1770 de 08 de setembro de 2005, nos termos da NOTA n.º 343/2011,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU
n.º 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e direito
passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a),
para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa,
nos termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

N° 1.598 - Ref.: Processo nº 08802.011461/2011-45. Interessado(a):
Osmar de Souza Lima.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
0311 de 08 de março de 2005, nos termos da NOTA n.º 344/2011, do
Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU n.º
134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e direito passam
a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a), para
que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa, nos
termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

N° 1.599 - Ref.: Processo nº 08802.012218/2011-44. Interessado(a):
Onório Jara Mendonça.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
1256 de 08 de outubro de 2002, nos termos da NOTA n.º 345/2011,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU
n.º 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e direito
passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a),
para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa,
nos termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

N° 1.600 - Ref.: Processo nº 08802.012433/2011-28. Interessado(a):
Oswaldo Jara.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2204 de 29 de novembro de 2005, nos termos da NOTA n.º 346/2011,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU
n.º 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e direito
passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a),
para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa,
nos termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

N° 1.601 - Ref.: Processo nº 08802.012433/2011-45. Interessado(a):
Osvaldo Procopio Cavalheiro.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2317 de 9 de dezembro de 2003, nos termos da NOTA n.º 347/2011,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU
n.º 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e direito
passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a),
para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa,
nos termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

N° 1.602 - Ref.: Processo nº 08802.012426/2011-43. Interessado(a):
Osvaldo Rubini.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2839 de 30 de dezembro de 2002, nos termos da NOTA n.º 348/2011,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU
n.º 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e direito
passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a),
para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa,
nos termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

N° 1.603 - Ref.: Processo nº 08802.011425/2011-81. Interessado(a):
Osvaldo Chagas.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2179 de 9 de dezembro de 2003, nos termos da NOTA n.º 349/2011,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU
n.º 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e direito
passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a),
para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa,
nos termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

N° 1.604 - Ref.: Processo nº 08802.011429/2011-60. Interessado(a):
Osvaldo Sarmento Martins.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
2251 de 29 de novembro de 2005, nos termos da NOTA n.º 350/2011,
do Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU
n.º 134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e direito
passam a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a),
para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa,
nos termos da Lei n.º 9.784, de 1999.

N° 1.605 - Ref.: Processo nº 08802.011422/2011-48. Interessado(a):
Osmar Borges Monteiro.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.

Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº
424 de 5 de fevereiro de 2004, nos termos da NOTA n.º 351/2011, do
Grupo de Trabalho Interministerial criado pela Portaria MJ-AGU n.º
134, de 15 de fevereiro de 2011, cujas razões de fato e direito passam
a integrar a presente decisão. Dê-se ciência ao interessado(a), para
que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente suas razões de defesa, nos
termos da Lei n.º 9.784, de 1999.
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