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PORTARIA Nº 2.912, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019

PORTARIA Nº 2.918, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, no
uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de
novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro de 2002, e no artigo 35, da
Portaria nº 376, de 27 de março de 2019, publicada no DOU de 28 de março de 2019, e
considerando os pedidos e documentos apresentados até a presente data nos autos do
Requerimento de Anistia nº 2006.01.55537, utilizando como razões para decidir os
fundamentos exarados no parecer proferido pelo Conselho da Comissão de Anistia, na 206
Sessão de Turma, realizada no dia 19 de dezembro de 2008, resolve:
Ratificar a condição de anistiado político post mortem de JORGE DE ASSIS SANTOS,
filho de CONCEIÇÃO RODRIGUES SANTOS, e conceder contagem de tempo, para todos os
efeitos, do período compreendido de 21/07/1988 a 04/10/1988, nos termos do artigo 1º, inciso
III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário
Oficial de 14 de novembro de 2002, e no artigo 35, da Portaria nº 376, de 27 de
março de 2019, publicada no DOU de 28 de março de 2019, e considerando os
pedidos e documentos apresentados até a presente data nos autos do Requerimento
de Anistia nº 2007.01.59448, utilizando como razões para decidir os fundamentos
exarados no parecer proferido pelo Conselho da Comissão de Anistia, na 131ª Sessão
de Turma, realizada no dia 02 de dezembro de 2009, resolve:
Declarar anistiado político LUIZ CARLOS VILANOVA DA ROCHA, inscrito no
CPF sob o nº 178.803.510-00, e conceder contagem de tempo, para todos os efeitos,
do período compreendido de 12/02/1988 a 05/10/1988, nos termos do artigo 1º,
incisos I e III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

DAMARES REGINA ALVES
PORTARIA Nº 2.913, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019

DAMARES REGINA ALVES

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário
Oficial de 14 de novembro de 2002, e no artigo 35, da Portaria nº 376, de 27 de
março de 2019, publicada no DOU de 28 de março de 2019, e considerando os
pedidos e documentos apresentados até a presente data nos autos do Requerimento
de Anistia nº 2006.01.54632, utilizando como razões para decidir os fundamentos
exarados no parecer proferido pelo Conselho da Comissão de Anistia, na 17ª Sessão de
Turma, realizada no dia 06 de junho de 2013, resolve:
Declarar anistiado político JOSEVAL MENEZES MARTINS, inscrito no CPF sob
o nº 033.432.515-34, e conceder contagem de tempo, para todos os efeitos, do
período compreendido de 31/10/1986 a 25/02/1987, nos termos do artigo 1º, incisos
I e III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

PORTARIA Nº 2.919, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019
A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário
Oficial de 14 de novembro de 2002, e no artigo 35, da Portaria nº 376, de 27 de
março de 2019, publicada no DOU de 28 de março de 2019, e considerando os
pedidos e documentos apresentados até a presente data nos autos do Requerimento
de Anistia nº 2007.01.57713, utilizando como razões para decidir os fundamentos
exarados no parecer proferido pelo Conselho da Comissão de Anistia, na 206ª Sessão
de Turma, realizada no dia 19 de dezembro de 2008, resolve:
Ratificar a condição de anistiado político post mortem de ADEMIR DA SILVA
ALFREDO, filho de MARIA LUIZA DA SILVA, e conceder contagem de tempo, para todos
os efeitos, do período compreendido de 06/11/1987 a 04/10/1988, nos termos do
artigo 1º, inciso III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

DAMARES REGINA ALVES
PORTARIA Nº 2.914, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019

DAMARES REGINA ALVES

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário
Oficial de 14 de novembro de 2002, e no artigo 35, da Portaria nº 376, de 27 de
março de 2019, publicada no DOU de 28 de março de 2019, e considerando os
pedidos e documentos apresentados até a presente data nos autos do Requerimento
de Anistia nº 2006.01.53103, utilizando como razões para decidir os fundamentos
exarados no parecer proferido pelo Conselho da Comissão de Anistia, na 6ª Sessão de
Turma, realizada no dia 18 de agosto de 2011, resolve:
Declarar anistiado político ELIESER BARROS CORREIA, inscrito no CPF sob o
nº 082.417.405-49, e conceder contagem de tempo, para todos os efeitos, dos
períodos compreendidos de 20/03/1983 a 15/03/1985 e de 31/10/1986 a 20/02/1987,
nos termos do artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de
2002.

PORTARIA Nº 2.920, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019
A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário
Oficial de 14 de novembro de 2002, e no artigo 35, da Portaria nº 376, de 27 de
março de 2019, publicada no DOU de 28 de março de 2019, e considerando os
pedidos e documentos apresentados até a presente data nos autos do Requerimento
de Anistia nº 2004.01.42380, utilizando como razões para decidir os fundamentos
exarados no parecer proferido pelo Conselho da Comissão de Anistia, na 193ª Sessão
de Turma, realizada no dia 26 de novembro de 2008, resolve:
Ratificar a condição de anistiada política de FABIOLA MONICA DA CAMARA
DINIZ GONÇALVES, inscrita no CPF sob o nº 323.432.647-91, e conceder contagem de
tempo, para todos os efeitos, do período compreendido de 28/07/1983 a 01/07/1985,
nos termos do artigo 1º, inciso III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

DAMARES REGINA ALVES

DAMARES REGINA ALVES

PORTARIA Nº 2.915, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019

PORTARIA Nº 2.921, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário
Oficial de 14 de novembro de 2002, e no artigo 35, da Portaria nº 376, de 27 de
março de 2019, publicada no DOU de 28 de março de 2019, e considerando os
pedidos e documentos apresentados até a presente data nos autos do Requerimento
de Anistia nº 2003.01.24938, utilizando como razões para decidir os fundamentos
exarados no parecer proferido pelo Conselho da Comissão de Anistia, na 7ª Sessão de
Turma, realizada no dia 09 de maio de 2012, resolve:
Ratificar a condição de anistiado político de JOACY DE SOUZA FERREIRA,
inscrito no CPF sob o nº 339.900.777-91, e conceder contagem de tempo, para todos
os efeitos, do período compreendido de 11/12/1987 a 05/10/1988, nos termos do
artigo 1º, inciso III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário
Oficial de 14 de novembro de 2002, e no artigo 35, da Portaria nº 376, de 27 de
março de 2019, publicada no DOU de 28 de março de 2019, e considerando os
pedidos e documentos apresentados até a presente data nos autos do Requerimento
de Anistia nº 2003.01.14849, utilizando como razões para decidir os fundamentos
exarados no parecer proferido pelo Conselho da Comissão de Anistia, na 206ª Sessão
de Turma, realizada no dia 19 de dezembro de 2008, resolve:
Ratificar a condição de anistiado político de NELSON BATISTA DE OLIVEIRA,
inscrito no CPF sob o nº 232.820.967-04, e conceder contagem de tempo, para todos
os efeitos, do período compreendido de 06/11/1987 a 12/06/1988, nos termos do
artigo 1º, inciso III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

DAMARES REGINA ALVES

DAMARES REGINA ALVES

PORTARIA Nº 2.916, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019

PORTARIA Nº 2.922, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário
Oficial de 14 de novembro de 2002, e no artigo 35, da Portaria nº 376, de 27 de
março de 2019, publicada no DOU de 28 de março de 2019, e considerando os
pedidos e documentos apresentados até a presente data nos autos do Requerimento
de Anistia nº 2005.01.49653, utilizando como razões para decidir os fundamentos
exarados no parecer proferido pelo Conselho da Comissão de Anistia, na 16ª Sessão de
Turma, realizada no dia 11 de fevereiro de 2010, resolve:
Ratificar a condição de anistiado político post mortem de EDIVAN REIS DA
SILVA, filho de MARIA IVANI ROSA DA SILVA, e conceder contagem de tempo, para
todos os efeitos, do período compreendido de 11/12/1987 a 05/10/1988, nos termos
do artigo 1º, inciso III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário
Oficial de 14 de novembro de 2002, e no artigo 35, da Portaria nº 376, de 27 de
março de 2019, publicada no DOU de 28 de março de 2019, e considerando os
pedidos e documentos apresentados até a presente data nos autos do Requerimento
de Anistia nº 2003.01.34908, utilizando como razões para decidir os fundamentos
exarados no parecer proferido pelo Conselho da Comissão de Anistia, na 26ª Sessão de
Turma, realizada no dia 23 de junho de 2009, resolve:
Ratificar a condição de anistiado político de RENE PAUL PENAFORT, inscrito
no CPF sob o nº 044.509.227-00, e conceder contagem de tempo, para todos os
efeitos, do período compreendido de 10/06/1988 a 05/10/1988, nos termos do artigo
1º, inciso III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

DAMARES REGINA ALVES

DAMARES REGINA ALVES

PORTARIA Nº 2.917, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019

PORTARIA Nº 2.923, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário
Oficial de 14 de novembro de 2002, e no artigo 35, da Portaria nº 376, de 27 de
março de 2019, publicada no DOU de 28 de março de 2019, e considerando os
pedidos e documentos apresentados até a presente data nos autos do Requerimento
de Anistia nº 2002.01.11426, utilizando como razões para decidir os fundamentos
exarados no parecer proferido pelo Conselho da Comissão de Anistia, na 67ª Sessão de
Turma, realizada no dia 26 de agosto de 2009, resolve:
Ratificar a condição de anistiado político de JORGE OLIVEIRA DA SILVA,
inscrito no CPF sob o nº 602.256.108-68, e conceder contagem de tempo, para todos
os efeitos, do período compreendido de 29/07/1988 a 05/10/1988, nos termos do
artigo 1º, inciso III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.

A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS
HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988,
regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário
Oficial de 14 de novembro de 2002, e no artigo 35, da Portaria nº 376, de 27 de
março de 2019, publicada no DOU de 28 de março de 2019, e considerando os
pedidos e documentos apresentados até a presente data nos autos do Requerimento
de Anistia nº 2003.02.29443, utilizando como razões para decidir os fundamentos
exarados no parecer proferido pelo Conselho da Comissão de Anistia, na 26ª Sessão de
Turma, realizada no dia 23 de junho de 2009, resolve:
Ratificar a condição de anistiado político de JOSE CARLOS ANTUNES
HERTHEL, inscrito no CPF sob o nº 044.941.056-00, e conceder contagem de tempo,
para todos os efeitos, do período compreendido de 12/02/1988 a 05/10/1988, nos
termos do artigo 1º, inciso III, da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002.
DAMARES REGINA ALVES

DAMARES REGINA ALVES
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