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e três centavos) referente a acordo trabalhista, perfazendo o total
líquido de R$ 398.834,04 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos
e trinta e quatro reais e quatro centavos), e contagem de tempo, para
todos os efeitos, do período compreendido de 23/08/1984 e
05/10/1988, nos termos do artigo 1º, incisos I, II e III da Lei nº
10.559, de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA Nº 1.078, DE 5 DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 9ª Sessão Plenária realizada no dia 08 de
dezembro de 2011, no Requerimento de Anistia nº 2002.01.10138,
resolve:

Declarar GILMAR DONIZETI TRINCA, portador do CPF
nº. 019.391.978-80, anistiado político, conceder reparação econômica,
de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e con-
tinuada, no valor de R$ 1.771,00(um mil, setecentos e setenta e um
reais), com efeitos retroativos desde 05/10/1988 até a data do jul-
gamento em 08/12/2011 perfazendo um total retroativo de R$
533.543,27 (quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e
três reais e vinte e sete centavos), do qual deverá ser descontado a
importância de R$ 69.263,51 (sessenta e nove mil, duzentos e ses-
senta e três reais e cinqüenta e um centavos) referente a acordo
trabalhista, perfazendo o total líquido de R$ 464.279,76 (quatrocentos
e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e
seis centavos), e contagem de tempo, para todos os efeitos, do pe-
ríodo compreendido de 23/08/1984 e 05/10/1988, nos termos do ar-
tigo 1º, incisos I, II e III da Lei nº 10.559, de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA Nº 1.079, DE 5 DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 9ª Sessão Plenária realizada no dia 08 de
dezembro de 2011, no Requerimento de Anistia nº 2002.01.10137,
resolve:

Declarar JOSÉ CASTELAR GOMES RIBEIRO, portador do
CPF nº. 976.406.898-72, anistiado político, conceder reparação eco-
nômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e
continuada, no valor de R$ 1.771,00(um mil, setecentos e setenta e
um reais), com efeitos retroativos desde 05/10/1988 até a data do
julgamento em 08/12/2011 perfazendo um total retroativo de R$
533.543,27 (quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e
três reais e vinte e sete centavos), do qual deverá ser descontado a
importância de R$ 69.263,51 (sessenta e nove mil, duzentos e ses-
senta e três reais e cinqüenta e um centavos) referente a acordo
trabalhista, perfazendo o total líquido de R$ 464.279,76 (quatrocentos
e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e
seis centavos), e contagem de tempo, para todos os efeitos, do pe-
ríodo compreendido de 23/08/1984 e 05/10/1988, nos termos do ar-
tigo 1º, incisos I, II e III da Lei nº 10.559, de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA Nº 1.080, DE 5 DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 9ª Sessão Plenária realizada no dia 08 de
dezembro de 2011, no Requerimento de Anistia nº 2002.01.10135,
resolve:

Declarar JAIR AUGUSTO DE RESENDE, portador do CPF
nº. 113.277.156-00, anistiado político, conceder reparação econômica,
de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e con-
tinuada, no valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), com efeitos re-
troativos desde 05/10/1988 até a data do julgamento em 08/12/2011
perfazendo um total retroativo de R$ 602.533,33 (seiscentos e dois
mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), do qual
deverá ser descontado a importância de R$ 157.615,11 (cento e cin-
qüenta e sete mil, seiscentos e quinze reais e onze centavos) referente
a acordo trabalhista, perfazendo o total líquido de R$ 444.918,22
(quatrocentos e quarenta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e
vinte e dois centavos), e contagem de tempo, para todos os efeitos, do
período compreendido de 23/08/1984 e 05/10/1988, nos termos do
artigo 1º, incisos I, II e III da Lei nº 10.559, de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA Nº 1.081, DE 5 DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 9ª Sessão Plenária realizada no dia 08 de
dezembro de 2011, no Requerimento de Anistia nº 2002.01.10134,
resolve:

Declarar CLAREL DA SILVA, portador do CPF nº.
887.515.978-53, anistiado político, conceder reparação econômica, de
caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada,
no valor de R$ 1.771,00(um mil, setecentos e setenta e um reais), com
efeitos retroativos desde 05/10/1988 até a data do julgamento em
08/12/2011 perfazendo um total retroativo de R$ 533.543,27 (quinhen-
tos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e sete
centavos), do qual deverá ser descontado a importância de R$
104.289,78 (cento e quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta
e oito centavos) referente a acordo trabalhista, perfazendo o total líquido
de R$ 429.253,48 (quatrocentos e vinte e nove mil, duzentos e cinqüen-
ta e três reais e quarenta e oito centavos), e contagem de tempo, para
todos os efeitos, do período compreendido de 23/08/1984 e 05/10/1988,
nos termos do artigo 1º, incisos I, II e III da Lei nº 10.559, de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA Nº 1.082, DE 5 DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 9ª Sessão Plenária realizada no dia 08 de
dezembro de 2011, no Requerimento de Anistia nº 2002.01.10133,
resolve:

Declarar CLAUDIO CORRÊA LIRIO, portador do CPF nº.
213.045.216-72, anistiado político, conceder reparação econômica, de ca-
ráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, no
valor de R$ 2.000,00(dois mil reais), com efeitos retroativos desde
05/10/1988 até a data do julgamento em 08/12/2011 perfazendo um total
retroativo de R$ 602.533,33 (seiscentos e dois mil, quinhentos e trinta e
três reais e trinta e três centavos), do qual deverá ser descontado a im-
portância de R$ 62.665,09 (sessenta e dois mil, seiscentos e sessenta e
cinco reais e nove centavos) referente a acordo trabalhista, perfazendo o
total líquido de R$ 539.868,25 (quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos
e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), e contagem de tempo, para
todos os efeitos, do período compreendido de 23/08/1984 e 05/10/1988,
nos termos do artigo 1º, incisos I, II e III da Lei nº 10.559, de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA Nº 1.083, DE 5 DE JUNHO DE 2012

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro
de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela
Comissão de Anistia, na 9ª Sessão Plenária realizada no dia 08 de
dezembro de 2011, no Requerimento de Anistia nº 2002.01.10132,
resolve:

Declarar HÉLIO SALTORATO, portador do CPF nº.
385.705.218-04, anistiado político, conceder reparação econômica, de ca-
ráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, no va-
lor de R$ 2.000,00(dois mil reais), com efeitos retroativos desde
05/10/1988 até a data do julgamento em 08/12/2011 perfazendo um total
retroativo de R$ 602.533,33 (seiscentos e dois mil, quinhentos e trinta e três
reais e trinta e três centavos), do qual deverá ser descontado a importância
de R$ 151.257,06 (cento e cinqüenta e um mil, duzentos e cinqüenta e sete
reais e seis centavos) referente a acordo trabalhista, perfazendo o total lí-
quido de R$ 451.276,27 (quatrocentos e cinqüenta e um mil, duzentos e
setenta e seis reais e vinte e sete centavos), e contagem de tempo, para todos
os efeitos, do período compreendido de 23/08/1984 e 05/10/1988, nos ter-
mos do artigo 1º, incisos I, II e III da Lei nº 10.559, de 2002.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

PORTARIA Nº 1.085, DE 5 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 2.280, de 9 de
dezembro de 2003, que declarou Nelson Affonso Ribeiro Filho anis-
tiado político, com fundamento no Voto nº 179/2012/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 1.086, DE 5 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 1.658, de 22 de agos-
to de 2005, que declarou José Limeira da Silveira anistiado político, com
fundamento no Voto nº 180/2012/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 1.087, DE 5 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 2.595, de 22 de
dezembro de 2003, que declarou Francisco Vasconcellos Freire anis-
tiado político, com fundamento no Voto nº 181/2012/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 1.088, DE 5 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 2.286, de 17 de
agosto de 2004, que declarou Jorge Jacintho Dias anistiado político,
com fundamento no Voto nº 182/2012/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 1.089, DE 5 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 2.985, de 30 de
dezembro de 2002, que declarou Edson Passos Souza anistiado po-
lítico, com fundamento no Voto nº 183/2012/GTI, decorrente do pro-
cedimento de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial, ins-
tituído 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 1.090, DE 5 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 2.651, de 22 de
dezembro de 2003, que declarou Antônio Fagundes de Oliveira anis-
tiado político, com fundamento no Voto nº 184/2012/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 1.091, DE 5 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 1.620, de 06 de
julho de 2004, que declarou João dos Santos Grama anistiado po-
lítico, com fundamento no Voto nº 185/2012/GTI, decorrente do pro-
cedimento de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial, ins-
tituído 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 1.092, DE 5 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 1.508, de 04 de
junho de 2004, que declarou Gilberto Luiz de Lima anistiado político,
com fundamento no Voto nº 186/2012/GTI, decorrente do proce-
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