CÂ MARA D OS DEPUT ADO S

Ata da 26 ~ (vi g ésima sexta) Reunião
da Comissão Especi al de Documentos Sigilosos (CEDOS)

Aos quinze d i as do mês de dezembro do ano de dois
mil e quatro, às d e z e sseis horas, na Sala de Reuniões da
Primeira Vice-Presidência, na Câmara dos Deputados, reuniu-se
a
Comissão
Espec i a l
de
Documentos
Sigilosos
(CEDOS) .
Compareceram o Deputado MORONI TORGAN,
Presidente,
e o
Deputado MENDES RIBE I RO FILHO; os assistentes: Inaldo Barbosa
Marinho Júnior, Direto r da Coordenação de Arquivo, e Gilvan
Correia de Queiroz Fi lho, Consultor Legislativo, substituindo
o
Sr.
Fernando
Sabóia
Vieira,
Chefe
da
Assessoria
Técnico-Jurídica - ASTEJ. O Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA,
em razão de licença médica para tratamento de saúde, não pôde
comparecer. Havendo número regimental , o Presidente declarou
abertos os trabalhos , pas s ando ao exame da pauta. I - Leitura
e

aprovação

da

ata

da

8-12-2004:
Dispensada a leitura , foi a ata aprovada. II - Expedientes
recebidos: 1. Expedientes distribuídos ao Pre sidente, Deputado
MORONI TORGAN: 1.1 Ofício do Deputado GILBERTO KASSAB, de 1225!

reunião

realizada

em

11-2004, que encaminha o Ofício n2 859/2004, subscrito pelo
Juiz Federal Substituto, Ronaldo Desterro , da 12" Vara da
Seção Judiciária do Distr i to Fe deral, solicitando, a pedido do
Ministério Público Fede r al , cópia do laudo do Banco Central
acerca do envolvimento d o Sr. José Afonso Assumpção e do
Embaixador Júlio César Gome s do Santos, juntado aos autos da
CPI SIVAM. Parecer: Aprovado o voto que decide pelo envio de
cópia do referido laudo ao Dr. Ronaldo Desterro, Juiz Federal
Substituto da 12a Vara, da Seção Judiciária do Distrito
Federal, ressalvando-s e que seja mantido o mesmo grau de
sigilo dos originais, conforme disposto no Art. 16, Parágrafo
Único, da Resolução n2 29, de 1993, ficando o solicitante
responsável pela manutenção do
sigilo, conforme disciplina o
Parágrafo Único, do Art. 12, da mesma resolução, ficando,
ainda, vedada utili zação distinta daquela que fundamentou o
pedido. 1.2 Processo n~ 129.250/2004-CD, de 7-12-2004 (Ref.:
Ofício n 2 975/2004, de 16-11-2004, do Juiz Substituto da 12"
Vara Federal,
Seção Judiciária do Distrito Federal,
Dr.
Ronaldo Desterro) que s olicita o encaminhamento de cópia do
laudo elaborado pelo Banco Central do Brasil que foi juntado
aos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a
apurar as atividades , relações e envolvimento do Sr. José
Afonso Assumpção e do e mbaixador Júlio César Gomes dos Santos
no Projeto SIVAM. Parec er: O teor do presente pedido se refere
à mesma solicitação constante do item anterior.*Expedientes

distribuídos
n~ 430/GAB,

ao Deput ado ANTONIO CARLOS BISCAI : 2.1
Deputado ANTÔNIO CARLOS MENDES TH E, de
~

Ofício
19-11h

•
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2004, que "solicita r e sposta , na medida do possível, se a
documentação
enviada
pelo
Ministério
de
Minas
e
Energia/Petrobrás,
referente
ao
repasse
de
recursos
a
municípios e organiz açõe s não governamentais (ONGs) , devem ter
ou não o caráter s i g iloso alegado, impedindo a sua completa
divulgação". Parecer: Aprovado o voto do Deputado MENDES
RIBEIRO FILHO nos s eguintes termos: "Considerando que:
a) a
Lei n~ 8.159, de 8 d e janeiro de 1991, em seu artigo 23, §1°,
estabelece que o d o cumentos originariamente sigilosos são
aqueles
'cuja divu lgação ponha em risco a segurança da
sociedade e do Estado,
bem como aqueles necessários ao
resguardo da inviolab i lidade da intimidade , da vida privada,
da
honra
e
da
imagem
das
pessoas';
b)
os
documentos/informaçõe s constantes da resposta ao requerimento
do Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME se r eferem à aplicação
de recursos públicos ; c) o Decreto n~ 4.553, de 27 de dez e mbro
de 2002 , que regulamenta o artigo 23 da referida lei , atribuiu
a Ministro de Estado competência para classificar como
confidencial 'dados ou informações que, no interesse do Poder
Executivo e das parte s, devam ser de conhecimento restrito e
cuja revelação não-autorizada possa frustrar seus objetivos ou
acarretar dano à segurança da sociedade e do Estado' ; d) o
§ 3°, do artigo 15, da Resolução 29 estabelece que 'a Comissão
(CEDOS)
não descl assificará documento,
sem consultar
a
autoridade ou órgão que o classificou'; voto pelo envio de
ofício da Câmara do s Deputado s ao Ministério de Minas e
Energia, solicitando que se apresentem os argumentos que
fundamentaram a
c lassificação dos referi dos dados,
para
posterior
deliberação
desta
Comissão".
2.2
Processo
n~ 124 .138/2004-CD,
de 05-11-2004 (Ref.: Ofício n~ 995/2004,
de 14-10-2004, da Dr a . Anna Carla Falcão Cunha Lima, Juíza de
Direito da 6• Vara Criminal , Comarca da Capital,
Poder
Judiciário do Estado da Paraíba ) , que solicita as necessárias
providências no sent ido de remeter, com a maior brevidade
possível,
o depoime nto da ré-colaboradora Luciana Souza
Araújo, prestado à CP I do Setor d e Combustíveis, para fins de
instrução criminal, na ação Penal movida pela Justiça Pública
contra Djalma Mendes de Almeida e Outros. Parecer: Aprovado o
voto do Deputado MENDES RIBEI RO FILHO nos seguintes termos:
"Considerando que a referida depoente se encontrava sob a
proteção da Polícia Federal , em razão de ameaça de morte,
conforme consta do requeriment o n~ 33/03, que solicitou a
realização do refer ido depoimento ; voto pelo envio de ofício
da Câmara dos Deputados ao Juízo da 6a Vara Criminal,
informando da situação e solic itando a apresentação de motivos
que indiquem a impo ssibili dade de a referida ré prestar novo
depoimento perante o mencionado Juíz~o para a posterior
deliberação desta Comissão". 3. Expedie tes distribuídos ao
Deputado MENDES

RIBEI RO

FILHO:

3.1

Proc sso

n~

122.841/2004-
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(Ref.: Ofício n2 PRG/GAB/No 1100 , de
15-10-2004, do Dr. Claúdio Lemos Fonteles, Procurador-Geral da
República) , que reque r o atendimento da solicitação constante
do Ofício no 337/04 / PR/RO/GAB, de 29-9-2004, do Procurador da
República no Estado de Rondônia, Dr. Reginaldo Pereira da
Trindade, que requisi ta ao Presidente da Câmara do Deputados
relação de pessoas que trabalham e/ou trabalharam para o
Deputado HAMILTON NOBRE CASARA (PSB/RO)
sendo pagas com
recursos
do
parlame nto,
no
período
de
agosto/2003
a
agosto/2004, mencion a ndo cargo, função, horário de trabalho,
local de trabalho e respectivo salário. Parecer: Aprovado o
voto do Relator no s seguintes termos: "No tocante à dúvida
levantada pelo Sr. Diretor-Geral que suscitou o encaminhamento
do expediente a
esta Comissão,
figura-se
claro que o
requerimento ministe rial apenas solicitou que fosse informado
o
salário dos
fu ncionários
indicados,
assim voto pelo
atendimento nos rest ritos termos constantes da solicitação,
quais
sejam:
're l a ção
de
pessoas
que
trabalham
e/ ou
trabalharam para o Deputado HAMILTON NOBRE CASARA (PSB/RO )
sendo pagas com r e cursos do parlamento,
no período de
agosto/2003 a agost o/2004, mencionando cargo, função, horário
de
trabalho,
local
de
trabalho e
respectivo
salário ' .
Ressalva-se que esse último item deve referir-se à remuneração
auferida,
genericamente,
pelas
pessoas
constantes
da
mencionada lista". 3. 2 Processo n~ 128.432/2004-CD, de 30-112004 (Ref. : Ofício n2 06904/04 , de 07-10-2004, do Dr. Rodrigo
César Rebello Pinho , Procurador-Geral de Justiça, Ministério
Público do Estado de São Paulo), que solicita, para instrução
do procedimento RI 119-PGJ, o encaminhamento de "cópias dos
principais documento s e/ou peças relacionadas com as apurações
efetuadas na CPI
do BANESPA,
relativamente
à
eventual
participação do Deputado LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, ou, de
outra forma, a colocação de tais documentos à disposição para
exame daquele Minis tério Público Estadual". Parecer: Aprovado
o voto do Relator que decide pelo não fornecimento de cópia
dos documentos sigil osos referentes à quebra de sigilo, pois
de acordo com o parecer à Consulta n 2 4, de 1995, a Comissão
da Constituição e Justiça e de Cidadania firmou o entendimento
de que "os document os obtidos pela Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribui ções, pela quebra de sigilo bancário (art.
38 da Lei n o 4.5 95/64) e que informam seus estudos ou
investigações , não s ão disponíveis para requisições pelo Poder
Judiciário ou Minis tério 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 16
horas e trinta mi nutos.
Tarci ~
o
parecido Higino de
Carvalho, Secretário da CEDOS, lavrei esta ata, que
depois ~
erá assinada por todos os present~~ ~

CD,

de

19-10-2004
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