
Nº 107, segunda-feira, 4 de junho de 2012 65ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012012060400065

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

PORTARIA No- 1.012, DE 1o- DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, que regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal e no art. 53 da
Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º ANULAR a Portaria Ministerial nº 1183, de 21 de
junho de 2005, que declarou José Dias de Moraes anistiado político,
com fundamento no Voto nº 156/2012/GTI, decorrente do proce-
dimento de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial, instituído
pela Portaria Interministerial nº 134, publicada no D.O.U. de 16 de
fevereiro de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA No- 1.013, DE 1o- DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, que regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal e no art. 53 da
Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º ANULAR a Portaria Ministerial nº 3320, de 4 de
novembro de 2004, que declarou João Gomes Sobrinho anistiado
político, com fundamento no Voto nº 157/2012/GTI, decorrente do
procedimento de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial,
instituído pela Portaria Interministerial nº 134, publicada no D.O.U.
de 16 de fevereiro de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA No- 1.014, DE 1o- DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, que regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal e no art. 53 da
Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º ANULAR a Portaria Ministerial nº 1666, de 22 de
agosto de 2005, que declarou Antonio Ferreira da Cruz anistiado
político, com fundamento no Voto nº 158/2012/GTI, decorrente do
procedimento de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial,
instituído pela Portaria Interministerial nº 134, publicada no D.O.U.
de 16 de fevereiro de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA No- 1.015, DE 1o- DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no art. 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, que regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal e no art. 53 da
Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, resolve:

Art. 1º ANULAR a Portaria Ministerial nº 1678, de 22 de
agosto de 2005, que declarou Joel Câmara da Silva anistiado político,
com fundamento no Voto nº 159/2012/GTI, decorrente do proce-
dimento de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial, instituído
pela Portaria Interministerial nº 134, publicada no D.O.U. de 16 de
fevereiro de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

DESPACHO DO MINISTRO
Em 1o- de junho de 2012

No- 832 - Processo nº 08802.011022/2011-32
Interessado: JOSÉ FLORENTINO CAMARGOS.
Assunto: Revisão de ofício da concessão de anistia.
Autorizo a abertura de processo de anulação da Portaria nº 2606, de
22 de dezembro de 2003, publicada no DOU em 23.12.2003, nos
termos da Nota n.º 226/2012, do Grupo de Trabalho Interministerial
criado pela Portaria MJ-AGU nº 134, de 15 de fevereiro de 2011,
cujas razões de fato e direito passam a integrar a presente decisão.
Dê-se ciência ao interessado, para que, no prazo de 10 (dez) dias,
apresente suas razões de defesa, nos termos da Lei nº 9.784, de
1999.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA
CRIMINAL E PENITENCIÁRIA

RESOLUÇÃO No- 2, DE 1o- DE JUNHO DE 2012

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PO-
LÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA - CNPCP, no uso de suas
atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar condições
dignas ao transporte e custódia de pessoas presas e internadas, du-
rante o período de deslocamento, por qualquer motivo;

CONSIDERANDO o art. 1º da Lei n. 8.653, de 10 de Maio
de 1993, que proíbe o transporte de presos em compartimento de
proporções reduzidas, com ventilação deficiente ou ausência de lu-
minosidade;

CONSIDERANDO que se impõe a todas as autoridades o
respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos
provisórios, e que são direitos dos presos a alimentação suficiente e a
proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;

CONSIDERANDO que a deficiência no fornecimento de
água potável e alimentação, antes de audiências, sessões ou julga-
mentos, dificulta factualmente o exercício da ampla defesa pela pes-
soa presa acusada, bem como seu depoimento enquanto testemunha;

CONSIDERANDO o art. 105, inciso I, da Lei 9.503/97 -
Código de Trânsito Brasileiro -, que elenca o cinto de segurança
como equipamento obrigatório dos veículos, bem como o art. 1º,
inciso I, item 22, da Resolução n. 14/98 do CONTRAN - Conselho
Nacional de Trânsito - que aponta, como equipamento obrigatório
para a circulação de veículos em vias públicas, o cinto de segurança
para todos os ocupantes do veículo;

CONSIDERANDO a Portaria n. 794, de 24/04/2012 que
institui a rede de cuidado a pessoas com deficiência no âmbito do
Sistema Único de Saúde, bem como a Portaria n. 1452, de
24/06/2011, que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde a Rede
Cegonha;

CONSIDERANDO ainda os itens 20 e 45 das Regras Mí-
nimas para o Tratamento de Reclusos da Organização das Nações
Unidas, bem como os artigos 13, 30 e 48 das Regras Mínimas para o
Tratamento do Preso no Brasil, consubstanciadas na Resolução nº 14,
de 11 de novembro de 1994, do Conselho Nacional de Política Cri-
minal e Penitenciária (CNPCP), resolve:

Art. 1º. É proibido o transporte de pessoas presas ou in-
ternadas em condições ou situações que lhes causem sofrimentos
físicos ou morais, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e
criminal.

§1º. É proibida a utilização de veículos com compartimento
de proporções reduzidas, deficiente ventilação, ausência de lumino-
sidade ou inadequado condicionamento térmico, ou que de qualquer
outro modo sujeitem as pessoas presas ou internadas a sofrimentos
físicos ou morais.

§2º. Os procedimentos de colocação e retirada da pessoa
presa ou internada dos veículos de transporte devem atender à sua
individualidade, integridade física e dignidade pessoal.

§3º. São vedadas a utilização dos veículos de transporte
como instalações de custódia e a manutenção de pessoas presas ou
internadas em seu interior por período superior ao estritamente ne-
cessário para o deslocamento.

§4º. Em caso de deslocamento, por qualquer motivo, a pes-
soa presa ou internada deve ser resguardada da exposição ao público,
assim como de insultos, curiosidade geral e qualquer forma de sen-
sacionalismo.

§5º. É proibido o uso de meios de coerção que, de qualquer
modo, dificultem o equilíbrio e a proteção das pessoas presas ou
internadas durante o deslocamento.

Art. 2º. O transporte de pessoas presas ou internadas deve ser
efetuado às expensas do Poder Público, em condições de igualdade
para todas elas.

Parágrafo único. O transporte deve atender às normas de
separação das categorias de pessoas presas ou internadas, de acordo
com sua condição pessoal.

Art. 3º. Os veículos de transporte de pessoas presas ou in-
ternadas devem ser periodicamente vistoriados pelo respectivo órgão
de trânsito, bem como contar com todos os dispositivos de segurança
previstos em regulamentação do órgão competente, notadamente cinto
de segurança para todos os passageiros.

Parágrafo único. Os veículos de transporte de pessoas presas
ou internadas devem contar com indicador de capacidade máxima de
passageiros, afixado em local visível para todos.

Art. 4º. Antes e depois de cada deslocamento, a adminis-
tração do estabelecimento penal fornecerá água potável e alimentação
suficiente e adequada às pessoas presas ou internadas, sob pena de
responsabilidade administrativa, civil e criminal.

§1º. No decorrer do deslocamento, o fornecimento de água
potável e alimentação e o acesso a sanitário levarão em consideração
o tempo de duração do trajeto e a distância percorrida.

§2º. A alimentação será preparada de acordo com normas
nutricionais e de higiene, devendo apresentar valor nutritivo sufi-
ciente para manutenção da saúde e do vigor físico da pessoa presa ou
internada.

§3º. A administração do estabelecimento penal certificará o
adequado e suficiente fornecimento de água potável e alimentação à
pessoa presa ou internada.

Art. 5º. No deslocamento de mulher presa ou internada, a
escolta será integrada, pelo menos, por uma policial ou servidora
pública, cabendo-lhe a revista pessoal.

Art. 6º. Devem ser destinados cuidados especiais à pessoa
presa ou internada idosa, gestante, com deficiência, acometida de
doença ou que necessite de tratamento médico.

Parágrafo único. Deve ser garantido o transporte sanitário
por meio de veículo adaptado para pessoas com deficiência e ges-
tantes em tempo real, com o objetivo de transportá-las aos pontos de
atenção da Rede de Atenção à Saúde.

Art. 7º. As unidades da Federação terão o prazo de cento e
oitenta dias, a contar da publicação, para a adequação dos veículos de
transporte de pessoas presas ou internadas aos termos desta Reso-
lução.

Art. 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

HERBERT JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE
DE SEGURANÇA PRIVADA

ALVARÁ No- 884, DE 19 DE MARÇO DE 2012

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à
solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo nº 2012/307/DELESP/DREX/SR/DPF/PE, resolve:

DECLARAR revista a autorização de funcionamento de ser-
viço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância
Patrimonial, válida por 01(um) ano da publicação deste Alvará no
D.O.U., concedida à empresa USINA SALGADO S/A, CNPJ nº
10.383.750/0001-43, para atuar em PERNAMBUCO, com Certificado
de Segurança nº 2895/12 , expedido pelo DREX/SR/DPF.

CLYTON EUSTAQUIO XAVIER

ALVARÁ Nº 10.882, DE 14 DE MAIO DE 2012

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à
solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo nº 08512.045345/2011-95-DELESP/SR/SP resolve:

DECLARAR revista a autorização de funcionamento, válida
por 01(um) ano da data da publicação deste Alvará no D.O.U., con-
cedida à empresa POLLUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA,
CNPJ nº 61.850.574/0001-43, especializada em segurança privada,
na(s) atividades(s) de Vigilância Patrimonial, Escolta Armada e Se-
gurança Pessoal , para atuar em SÃO PAULO, com Certificado de
Segurança nº 33444, expedido pelo DREX/SR/DPF.

CLYTON EUSTÁQUIO XAVIER

ALVARÁ Nº 10.885, DE 29 DE MAIO DE 2012

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à
solicitação formulada pela parte interessada, de acordo com a decisão
prolatada no Processo nº 08506.003973/2012-63 - DPF/CAS/SP, re-
solve:

Autorizar a empresa TEL SEG ESCOLA DE FORMAÇÃO
DE SEGURANÇAS LTDA., CNPJ nº 04.448.042/0001-40, a pro-
mover alteração nos seus atos constitutivos no que se refere à razão
social, que passa a ser TELFORM ESCOLA DE FORMAÇÃO DE
SEGURANÇAS LTDA..

CLYTON EUSTÁQUIO XAVIER

ALVARÁ Nº 11.492, DE 23 DE MAIO DE 2012

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102, de 20 de junho de 1983, alterada pela Lei nº 9.017, de 30
de março de 1995, regulamentada pelo Decreto nº 89.056, de 24 de
novembro de 1983, alterado pelo Decreto nº 1.592, de 10 de agosto
de 1995, atendendo à solicitação da parte interessada, de acordo com
a decisão prolatada no Processo nº 08512.008141/2012-54-DE-
LESP/SR/SP e 2011/3394 resolve:

DECLARAR revista a autorização de funcionamento, válida
por 01(um) ano da data da publicação deste Alvará no D.O.U., con-
cedida à empresa NOBRE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
ME, CNPJ nº 06.923.017/0001-05, especializada em segurança pri-
vada, na(s) atividades(s) de Vigilância Patrimonial e Escolta Armada,
para atuar no Estado de SÃO PAULO, com Certificado de Segurança
nº 3204/12, expedido pelo DREX/SR/DPF.

CLYTON EUSTÁQUIO XAVIER

ALVARÁ Nº 11.494, DE 23 DE MAIO DE 2012

O COORDENADOR-GERAL DE CONTROLE DE SEGU-
RANÇA PRIVADA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDE-
RAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à
solicitação da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo nº 08105.000498/2012-96-CGCSP/DIREX (Gesp-
2012/771) resolve:

DECLARAR revista a autorização de funcionamento, válida
por 01(um) ano da data da publicação deste Alvará no D.O.U., con-
cedida à empresa STAR CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEI-
ÇOAMENTO DE VIGILANTES LTDA, CNPJ nº 02.288.030/0001-
70, especializada em segurança privada, na(s) atividades(s) de Curso
de Formação, para atuar no DISTRITO FEDERAL, com Certificado
de Segurança nº 3071/12 expedido pelo DREX/SR/DPF.

CLYTON EUSTÁQUIO XAVIER
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