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Art. 1 o  A autoridade judiciária deverá comunicar a prisão de qualquer pessoa estrangeira à missão diplomática de seu Estado de origem
ou, na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores, e ao Ministério da Justiça, no prazo máximo de cinco dias.

§ 1 o  A comunicação de que trata o  caput  deste artigo será acompanhada dos seguintes documentos:

I - na hipótese de prisão definitiva, de cópia da sentença penal condenatória ou do acórdão transitado em julgado;

II - na hipótese de prisão cautelar, de cópia da decisão que manteve a prisão em flagrante ou que decretou a prisão provisória.

§ 2o Incumbe à autoridade judiciária, após a realização das perícias pertinentes, encaminhar o passaporte do preso estrangeiro à
respectiva missão diplomática ou, na sua falta, ao Ministério das Relações Exteriores, no prazo máximo de cinco dias.

Art. 2o Caberá ao juiz da execução penal comunicar à missão diplomática do Estado de origem do preso estrangeiro, ou, na sua falta,
ao Ministério das Relações Exteriores, e ao Ministério da Justiça, no prazo máximo de cinco dias:

I - a progressão ou regressão de regime;

II - a concessão de livramento condicional;

III - a extinção da punibilidade.

Parágrafo único. A comunicação de que trata o  caput  deste artigo será acompanhada da respectiva decisão.

Art. 3o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Ministro Ayres Britto

Presidente

RESOLUÇÃO Nº 163, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012

Cria o Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições constitucionais e regimentais;

CONSIDERANDO a decisão deste Conselho no Processo nº 0005989-94.2012.2.00.0000, na 158ª Sessão Plenária, realizada em 13
de novembro de 2012;

CONSIDERANDO a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 130/DF, quanto à não recepção da Lei Federal nº 5.250/1967 (Lei de Imprensa) pela Constituição de 1988;

CONSIDERANDO as competências conferidas pela Constituição Federal a este Conselho, especialmente o disposto no inciso I do §
4º do art. 103-B;

RESOLVE:

Art. 1º      Fica criado, sem nenhuma interferência na autonomia decisória de cada magistrado ou instância judiciária, o Fórum Nacional
do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa.

Art. 2º   Caberá ao Fórum:

I - o levantamento estatístico das ações judiciais que tratem das relações de imprensa;

II - o estudo de modelos de atuação da magistratura em países democráticos, que possam facilitar a compreensão de conflitos que digam
respeito à atuação da imprensa;

III - a atuação integrada com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) e as escolas de magistratura
dos tribunais, visando ao aprofundamento dos estudos sobre o tema.

Art. 3º      O Fórum Nacional do Poder Judiciário e Liberdade de Imprensa terá uma Comissão Executiva Nacional, composta de 9 (nove)
membros, sendo:

I - 2 (dois) Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça;

II - 1 (um) Juiz Auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, indicado pelo Presidente do CNJ e aprovado pelo Plenário;

III - 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB);

IV - 1 (um) representante indicado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ);
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V - 1 (um) representante indicado pela Associa«o Brasileira de Emissoras de R§dio e Televis«o (ABERT);

VI - 1 (um) representante indicado pela Associa«o Brasileira de Imprensa (ABI);

VII - 2 (dois) magistrados, sendo 1 (um) da magistratura estadual e 1 (um) da Justia Federal, indicados por ato do Presidente do CNJ
e aprovados pelo Plen§rio.

Par§grafo ¼nico. A Comiss«o Executiva ser§ presidida por um Conselheiro do Conselho Nacional de Justia.

Art. 4Ü ê Comiss«o Executiva Nacional compete:

I -      elaborar e fazer cumprir o programa de trabalho do F·rum;

II - conduzir as atividades do F·rum Nacional do Poder Judici§rio e Liberdade de Imprensa, propondo medidas concretas e promovendo
a»es necess§rias para a consecu«o dos objetivos do F·rum;

III - organizar encontros nacionais, regionais e semin§rios de membros do Poder Judici§rio, com a participa«o de outros segmentos do
poder p¼blico, da sociedade civil e de comunidades interessadas, para a discuss«o de temas relacionados com as atividades do F·rum;

IV - integrar a magistratura em torno dos temas relacionados com os objetivos do F·rum;

V - realizar reuni»es peri·dicas ordin§rias, ou extraordin§rias, sempre que for necess§rio, para a condu«o dos trabalhos do F·rum;

VI - manter a Presid°ncia, a Corregedoria Nacional e os Conselheiros permanentemente informados de suas atividades.

Par§grafo ¼nico. O F·rum ter§ pelo menos 1 (um) encontro nacional anual, ocasi«o em que ser«o convidados a participar os integrantes
dos v§rios ·rg«os do Poder P¼blico e da sociedade civil envolvidos com o tema.

Art. 5Ü   Para dotar o F·rum Nacional dos meios necess§rios ao fiel desempenho de suas atribui»es, e para que sejam atingidos seus
prop·sitos, o Conselho Nacional de Justia poder§ firmar parcerias, acordo de coopera«o t®cnica ou conv°nios com ·rg«os e entidades p¼blicas
e privadas, cuja atua«o institucional esteja relacionada com os objetivos do F·rum.

Art. 6Ü Esta Resolu«o entrar§ em vigor na data de sua publica«o.

Ministro Ayres Britto

Presidente

RESOLUÇÃO Nº 164, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012

Institui o F·rum Nacional de Coordena«o das A»es do Poder Judici§rio em rela«o aos Preparativos da Copa das Confedera»es FIFA
2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribui»es constitucionais e regimentais,

CONSIDERANDO a delibera«o do Plen§rio no julgamento do ATO nÜ 0006356-21.2012.2.00.0000, na 158Û Sess«o Ordin§ria, realizada
em 13 de novembro de 2012;

CONSIDERANDO a mobiliza«o nacional em torno da organiza«o da Copa das Confedera»es FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA
2014;

CONSIDERANDO a previs«o de despesa de vultosas somas de recursos p¼blicos em obras de infraestrutura, de mobilidade urbana e
de constru«o ou reforma de est§dios de futebol nos Munic²pios que sediar«o os jogos;

CONSIDERANDO os compromissos assumidos pela Uni«o no documento de inten»es que oficializou a candidatura brasileira e as
garantias por ela oferecidas ¨ F®d®ration Internacionale de Football Association (FIFA);

CONSIDERANDO os compromissos assumidos pela Uni«o, pelos Estados e pelos Munic²pios que sediar«o os jogos nas Matrizes de
Responsabilidade definidas com o objetivo de viabilizar a execu«o das a»es necess§rias ¨ realiza«o dos mencionados eventos;

CONSIDERANDO o disposto na "Lei Geral da Copa" (Lei nÁ 12.663, de 5 de junho de 2012), que disp»e sobre as medidas relativas ¨
Copa das Confedera»es - FIFA 2013, ¨ Copa do Mundo - FIFA 2014 e ¨ Jornada Mundial da Juventude - 2013, que ser«o realizadas no Brasil;

CONSIDERANDO as implica»es da Lei nÁ 12.462, de 4 de agosto de 2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contrata»es P¼blicas
(RDC), aplic§vel exclusivamente ¨s licita»es e contratos necess§rios ¨ realiza«o dos Jogos Ol²mpicos e Paraol²mpicos de 2016, da Copa das

 

                 Este texto não substitui o publicado no DJe do CNJ 
Fonte: Diário de Justiça Eletrônico [do] Conselho Nacional de Justiça, n. 209, p. 3-4 14 nov. 2012. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


