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EXPULSAR do território nacional, em conformidade com o art. 54, §1º, inciso
II, e §2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, DESMOND UCHEN OKOLO, de
nacionalidade nigeriana, filho de Steve Desmond Uche e de Merry Yuche, nascido na
República Federal da Nigéria, em 24 de janeiro de 1977, ficando a efetivação da medida
condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeito no País ou à liberação pelo
Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no Brasil pelo período de 8 (oito)
anos e 9 (nove) meses, a partir de sua saída.

PORTARIA Nº 2.449, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição,
regulamentado pela 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 parecer proferido
pela Comissão de Anistia, na 11ª Sessão Plenária, realizada no dia 20 de novembro de
2018, no Requerimento de Anistia nº 2008.01.62603, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia de PEDRO JOSÉ CUSTÓDIO post
mortem, filho de MARIA JOSÉ DOS SANTOS, formulado por MARIA DE LOURDES
KRAMER CUSTÓDIO, inscrita no CPF sob o nº 523.441.936-34.

TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 2.442, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 202 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 08018.001399/2013-91, do Ministério da Justiça, resolve:
EXPULSAR do território nacional, em conformidade com o art. 54, §1º, inciso
II, e §2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, DAVORIN BALTIC, de nacionalidade
montenegrina, filho de Zorah Baltic e de Juliana Baltic, nascido em Montenegro, em 18
de junho de 1976, ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena
a que estiver sujeito no País ou à liberação pelo Poder Judiciário, com o impedimento
de reingresso no Brasil pelo período de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias,
a partir de sua saída.

TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 2.450, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e considerando o
resultado do parecer proferido pela Comissão de Anistia, na 20ª Sessão de Turma,
realizada no dia 21 de agosto de 2018, no Requerimento de Anistia nº 2008.01.62989,
resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por AGEU PESSOA VIEIRA,
inscrito no CPF sob o nº 183.074.774-68.

TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 2.443, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 202 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 08018.000508/2017-87, do Ministério da Justiça, resolve:
EXPULSAR do território nacional, em conformidade com o art. 54, §1º, inciso
II, e §2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, VICTOR FERNANDEZ CARO, de
nacionalidade espanhola, filho de Miguel Fernandez Caro e de Maria de Pilar Caro Torrez,
nascido em Leon, no Reino da Espanha, em 21 de julho de 1981, ficando a efetivação
da medida condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeito no País ou à
liberação pelo Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no Brasil pelo período
de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, a partir de sua saída.

TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 2.451, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e considerando o
resultado do parecer proferido pela Comissão de Anistia, na 11ª Sessão Plenária,
realizada no dia 20 de novembro de 2018, no Requerimento de Anistia nº
2009.01.63412, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por CARLOS JORGE DA
COSTA, inscrito no CPF sob o nº 348.495.807-34.

TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 2.444, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 202 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 08018.000255/2018-22, do Ministério da Justiça, resolve:
EXPULSAR do território nacional, em conformidade com o art. 54, §1º, inciso
II, e §2º, da Lei nº 13.445 de 24 de maio de 2017, WILLIAM HERNEY ESCOBAR MORALES,
de nacionalidade colombiana, filho de William Herney Escobar Gaez e de Luz Nelly
Morales, nascido em Cali, na República da Colômbia, em 4 de agosto de 1981, ficando
a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeito no
País ou à liberação pelo Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no Brasil
pelo período de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses, a partir de sua saída.

TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 2.452, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e considerando o
resultado do parecer proferido pela Comissão de Anistia, na 11ª Sessão Plenária,
realizada no dia 20 de novembro de 2018, no Requerimento de Anistia nº
2009.01.63503, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por MANOEL PEREIRA
BORGES, inscrito no CPF sob o nº 575.277.418-72.

TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 2.445, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018

TORQUATO JARDIM

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 202 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 08000.027700/2016-29, do Ministério da Justiça, resolve:
EXPULSAR do território nacional, em conformidade com o art. 54, §1º, inciso
II, e §2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, THANKGOD OGAMBA, de
nacionalidade nigeriana, filho de Mark Ogamba e de Elizabeth Ogamba, nascido em Aba,
Abia State, na República Federal da Nigéria, em 2 de agosto de 1976, ficando a
efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeito no
País ou à liberação pelo Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no Brasil
pelo período de 30 (trinta) anos e 4 (quatro) meses, a partir de sua saída.

PORTARIA Nº 2.453, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e considerando o
resultado do parecer proferido pela Comissão de Anistia, na 20ª Sessão de Turma,
realizada no dia 21 de agosto de 2018, no Requerimento de Anistia nº 2009.01.63677,
resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por AUTEMÍDIO ANSELMO
JULIÃO, inscrito no CPF sob o nº 055.774.117-34.

TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 2.446, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018

TORQUATO JARDIM

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 202 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 08000.026189/2017-29, do Ministério da Justiça, resolve:
EXPULSAR do território nacional, em conformidade com o art. 54, §1º, inciso
II, e §2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, TERESA NGALULA, de nacionalidade
angolana, filha de Kemi Chirenda e de Teresa Ngalula, nascida na República de Angola,
em 27 de junho de 1972, ficando a efetivação da medida condicionada ao cumprimento
da pena a que estiver sujeita no País ou à liberação pelo Poder Judiciário, com o
impedimento de reingresso no Brasil pelo período de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses,
a partir de sua saída.

PORTARIA Nº 2.454, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e considerando o
resultado do parecer proferido pela Comissão de Anistia, na 20ª Sessão de Turma,
realizada no dia 21 de agosto de 2018, no Requerimento de Anistia nº 2009.01.63837,
resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por APARECIDO GONÇALVES,
inscrito no CPF sob o nº 900.097.468-20.

TORQUATO JARDIM
PORTARIA Nº 2.447, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018

TORQUATO JARDIM

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 202 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 08000.022958/2007-48, do Ministério da Justiça, resolve:
EXPULSAR do território nacional, em conformidade com o art. 54, §1º, inciso
II, e §2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, EDUARDO JUSTINIANO TERRAZA, de
nacionalidade boliviana, filho de Felipe Justiniano Vargas e de Auzira Terraza Aponte, em
Santa Cruz, no Estado Plurinacional da Bolívia, em 18 de abril de 1959, ficando a
efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeito no
País ou à liberação pelo Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no Brasil
pelo período de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, a partir de sua saída.

PORTARIA Nº 2.455, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e considerando o
resultado do parecer proferido pela Comissão de Anistia, na 26ª Sessão de Turma,
realizada no dia 23 de outubro de 2018, no Requerimento de Anistia nº
2009.01.63881, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por CARLOS ALBERTO
CARNEIRO, inscrito no CPF sob o nº 738.606.387-34.

TORQUATO JARDIM

TORQUATO JARDIM

PORTARIA Nº 2.448, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018

PORTARIA Nº 2.456, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 202 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o que
consta do Processo nº 08000.004174/2006-57, do Ministério da Justiça, resolve:
EXPULSAR do território nacional, em conformidade com o art. 54, §1º, inciso
II, e §2º, da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, MDUDUZI MOSHA HERRY DLAMINI,
de nacionalidade sul-africana, filho de Herbert Vusimuzi Dlamini e de Nomphumelelo
Virginia Mkhize, nascido na República da África do Sul, em 19 de março de 1975, ficando
a efetivação da medida condicionada ao cumprimento da pena a que estiver sujeito no
País ou à liberação pelo Poder Judiciário, com o impedimento de reingresso no Brasil
pelo período de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, a partir de sua
saída.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e considerando o
resultado do parecer proferido pela Comissão de Anistia, na 25ª Sessão de Turma,
realizada no dia 23 de outubro de 2018, no Requerimento de Anistia nº
2009.01.63896, resolve:
Indeferir o Requerimento de Anistia formulado por NILDO SANTOS DO
NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o nº 747.237.317-68.
TORQUATO JARDIM

TORQUATO JARDIM
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