CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ata da 17 ~ (décima sétima) Reunião
da Comissão Especial de Documentos Sigilosos (CEDOS)
( 2 ~ Convocação)

Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois
mil e três, às nove horas e quarenta minutos, no Gabinete do
Presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime
Organizado, Violência e Narcotráfico, Sala 166-C, Anexo II, da
Câmara dos Deputados,
reuniu-se a
Comissão Especial de
Documentos
Sigilosos
(CEDOS) .
Compareceram os
Deputados
ANTONIO CARLOS BISCAIA e MENDES RIBEIRO FILHO; a Sra. Gracinda
Assucena de Vasconcellos, Diretora da Coordenação de Arquivo
(COARQ}, como Assistente. O Sr Fernando Sabóia Vieira, Chefe
da Assessoria Técnico-Jurídica (ASTEJ) da Secretaria-Geral da
Mesa (SGM), Assistente, deixou de comparecer, mas justificou a
ausência.
O Presidente,
Deputado MORONI
TORGAN,
embora
ausente, encaminhou Relatório e Voto relativos aos itens
"2.1", "2.2" e "2.3" da pauta da reun1ao. Havendo número
regimental, o Senhor Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA, no
exercício da Presidência, declarou abertos os trabalhos,
passando ao exame da pauta. I) Ata da 16! Reunião, realizada
em 3 de setembro de 2003. Dispensada a sua leitura, foi a Ata
aprovada. II) Expedientes a serem apreciados: 1) Voto do
Deputado MENDES RIBEIRO FILHO aos processos: 1.1) Processo
n~ 122.793/2003-CD, de 16-7-2003: aprovado, por unanimidade, o
voto do Relator, que decide pelo indeferimento da solicitação
constante
do
Ofício
n~
693/2003-DELECOIE/SR/DRF/RJ,
de
20-3-2003, que solicita o encaminhamento de cópias integrais
dos documentos relativos à quebra de sigilo fiscal de Samuel
Ricardo Brand de Bencuya (CPF 634.921.137-53) e da Casa Behar
(CNPJ 33.007.394/0001-69), bem como todos os outros documentos
a seu respeito, que a CPI do Narcotráfico teve acesso. Essa
decisão acata o parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação à Consulta n~ 4, de 1995, o qual estabeleceu que
os documentos obtidos pela Câmara dos Deputados, no uso de
suas atribuições, com quebra de sigilo, ficam indisponíveis
para requisições pelo Poder Judiciário ou Ministério Público,
que são titulares de vias próprias para obtê-los em suas
fontes
primar1as.
1. 2) Processo
n~ 124. 704/2 003- CD,
de
7-8-2003: aprovado, por unanimidade, o voto do Relator, sobre
o pedido constante do Ofício PGR/GAB/N~ 923, de 28 de julho de
2003, que solicita o envio de informações e dos documentos
sobre o assunto constante do ofício PRR/RJ/RF/n~ 191, do
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 2 ~
Região, Roberto dos Santos Ferreira, o qual
pede que sejam
encaminhadas cópias dos documentos, dados e depoimentos que
levaram a CPI do Narcotráfico a apontar o suposto envolvimento
da Deputada Estadual Núbia Cozzolino em crimes de l~de t~
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dinheiro e tráfico de entorpecentes. O voto decide: a) pelo
indeferimento do envio de cópia de documentos relativos à
quebra de sigilo bancário e fiscal, acatando o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação à Consulta
n~ 4,
de 1995, o qual estabeleceu que os documentos obtidos
pela Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições, com
quebra de sigilo, ficam indisponíveis para requisições pelo
Poder Judiciário ou Ministério Público, que são titulares de
vias próprias para obtê-los em suas fontes primárias; b) pelo
deferimento do envio de cópia dos documentos sigilosos,
relativos à solicitação. Não obstante a deliberação sobre
acesso a documentos os tens i vos não constar das atribuições
desta Comissão, encaminhe-se cópia das notas taquigráficas da
reunlao de diligência ao Rio de Janeiro, em 29-11-1999, e
demais documentos ostensivos relativos ao assunto. 2) Voto do
Deputado
MORONI
TORGAN
aos
processos:
2 .1) Processo
n~
127.453/2003-CD, de 9-9-2003: aprovado, por unanimidade, o
voto
do
Relator,
que
decide
pelo
não
atendimento
da
solicitação constante do Ofício SMRI n~ 081/2003, de 18-62003, do Deputado Estadual Jorge Picciani, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que
encaminha cópia do Requerimento de Informação n~ 81/2003, de
autoria da Deputada CIDINHA CAMPOS e do Deputado PAULO RAMOS,
solicitando o encaminhamento de todas as informações que foram
apuradas ou que chegaram ao conhecimento da Câmara dos
Deputados relacionadas com o Sr. Francisco Manoel de Carvalho,
conhecido como "Chiquinho da Mangueira", por ocasião da CPI do
Narcotráfico. Essa decisão considera o fato de não constar do
Relatório Final da CPI do Narcotráfico, nem da listagem de
documentos encaminhados pelo Serviço de CPis, qualquer menção
a Francisco Manoel Carvalho ou "Chiquinho da Mangueira" .
2.2) Processo n~ 127.908/2003-CD, de 15-9-2003: aprovado, por
unanimidade, o voto do Relator, que decide pelo indeferimento
da solicitação constante do Ofício n~ 1575/03-CART/SR/DPF/AC,
de 26 de agosto de 2003, do Delegado de Polícia Federal, no
Rio Branco-AC, Rafael Pinto Marques de Souza, que solicita o
envio do material bancário produzido pela CPI Narcotráfico,
especialmente no que se refere à pessoa do ex-Deputado JOSÉ
ALEKSANDRO, para instrução dos autos do inquérito policial n~
194/2003.
Essa decisão acata o parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação à Consulta n~ 4, de 1995,
o qual estabeleceu que os documentos obtidos pela Câmara dos
Deputados, no uso de suas atribuições, com quebra de sigilo,
ficam indisponíveis para requisições pelo Poder Judiciário ou
Ministério Público, que são titulares de vias próprias para
obtê-los
em
suas
fontes
primárias.
2.3) Processo
n~ 126.910/2003-CD, de 3-9-2003: aprovado, por unanimidade, o
voto do Relator, que decide pelo deferimento da solicitação
constante do Ofício n~ 647/03, de 2 de abril último, do Juiz
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de Direito da Quinta Vara Cível da Comarca de Osasco-SP,
Manoel Barbosa de Oliveira, que requisita a remessa de cópia
da transcrição do depoimento prestado pelo Sr. Eduardo Amaral
à
CPI do Narcotráfico,
na cidade de Maceió,
Alagoas.
Recomenda-se que seja mantido o mesmo grau de sigilo dos
originais,
conforme disposto no Art. 16, Parágrafo Único, da
Resolução n~ 29, de 1993.
3) Voto do Deputado ANTONIO CARLOS
BISCAIA aos processos: 3.1) Processo n~ 126.782/2003-CD, de
2-9-2003: aprovado, por unanimidade, o voto do Relator, que
decide pelo indeferimento da solicitação constante do ofício
NUCRIM n~ 4923/03, de 19 de março de 2003, do Procurador da
República em São Paulo-SP,
Luiz Fernando Gaspar Costa,
encaminhado pelo Ofício
00492-03/SF.GAB-MM, de 28-7-2003, do
Senador da República MAGNO MALTA, solicitando seja encaminhada
cópia dos extratos bancários utilizados para análise das
movimentações
financeiras
efetuadas
pelo
contribuinte
"Odarício Quirino
Ribeiro Neto",
CPF n~ 870.029.906 - 59,
suposto integrante da chamada "Conexão Maricá
Atibaia",
objeto de investigação pela CPI do Narcotráfico. Essa decisão
acata o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação à Consulta n~ 4, de 1995, o qual estabeleceu que os
documentos obtidos pela Câmara dos Deputados, no uso de suas
atribuições, com quebra de sigilo, ficam indisponíveis para
requisições pelo Poder Judiciário ou Ministério Público, que
são titulares de vias próprias para obtê-los em suas fontes
primárias.
3.2) Processo
n~ 127.897/2003-CD,
de 15-9-2003:
refere-se ao Ofício
16581/03, de 25 de agosto de 2003, do
Procurador da República em São Paulo-SP, Luís Fernando Gaspar
Costa, que solicita o encaminhamento de cópia dos extratos
bancários
utilizados
para
análise
das
movimentações
financeiras efetuadas pelo contribuinte "Odarício Quirino
Ribeiro Neto", CPF n~ 870.029.906-59, suposto integrante da
chamada "Conexão Maricá
Atibaia", objeto de investigação
pela CPI do Narcotráfico, reitera o pedido constante do ofício
NUCRIM no
4923/03,
de 19 de março de
2003
(Processo
n~ 126.782/2003-CD),
Ja
respondido
pelo
Ofício
n~ 38/2003-CEDOS.
3.3) Processo n~ 126.786/2003-CD,
de 2-92003: aprovado, por unanimidade, o voto do Relator, que decide
pelo indeferimento da solicitação constante do Ofício NUCRIM
n~
4930/03, de 20 de março de 2003, da Procuradora da
República em São Paulo-SP,
Rita de Fátima da Fonseca,
encaminhado pelo Ofício 00493-03/SF.GAB-MM, de 28-7-2003, do
Senador da República MAGNO MALTA, solicitando o encaminhamento
de cópia dos extratos bancários e demais documentos que julgar
pertinentes
utilizados
para
análise
das
movimentações
financeiras efetuadas pelo contribuinte "José Gomes Filho",
CPF n~ 290.379.488-04, suposto envolvido na chamada "Conexão
Paraguai", objeto de investigação pela CPI do Narcotráfico.
Nesse mesmo sentido, decide pelo indeferimento do Ofício
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NUCRIM n~ 17 . 672/03, de 09 de setembro de 2003 (Processo n~
129.524/2003 - CD ) , por se tratar de solicitação de mesmo teor
anexado ao processo inicial . Essa decisão acata o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação à Consulta
n~ 4,
de 1995, o qual estabeleceu que os documentos obtidos
pela Câmara dos Deputados , no uso de suas atribuições, com
quebra de sigilo, ficam indisponíveis para requisições pelo
Poder Judiciário ou Ministério Público, que são titulares de
vias próprias para obtê-los em suas fontes primárias. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às
dez horas e cinco minutos. Eu, Tarciso Aparecido Hi gino de
Carvalho, Secretário-Executivo da CEDOS, lavrei esta ata que ,
depois de lida, será assinada por todos os presentes .
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