CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO ESPECIAL DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

Ata da 28ª (vigésima oitava) Reunião
da Comissão Esp e cial de Documentos Sigilosos (CEDOS)

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de
dois mil e cinco, às nove horas e trinta minutos, na Sala de
Reuniõ e s do DEAPA (Departamento de Apoio Parlamentar), térreo
do Anexo IV, da Câma ra dos Deputa dos, reuniu-se a Comissão
Especi a l de Documentos Sigilosos
(CEDOS) . Compareceram o
Deputado CARLOS MELLES , Presidente , o Deputado BENEDITO DE
LIRA,
a
Dep utada
ELAINE
COSTA,
membros
titulares;
os
a ssistentes: Lamberto Ricarte Serra Júnior, Diretor do Arquivo
da Câmara dos Deputados,
Fernando Sabóia Vieira, Chefe da
Assessoria
Técnico-Jurídica
ASTEJ.
Havendo
número
regimental,
o Presidente declarou abertos os trabalhos,
passando ao exame da pauta. I - Leitura e aprovação da ata da
27 ~ reunião realizada em 4-08-2005: Dispensada a leitura,
foi
a ata aprovada . II - Apreciação de expedientes recebidos: 1)
Processo n2 101.850/2005 (Ref.: Ofício CCJ nº 394-D / 2004, de
28-12-2004, do Deputado Estadual PAULO MELO, Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, Assembléia Legislativa do
Rio de Janeiro . ) que "solicita as fitas contendo diálogos
entre os emissários de Carlos Cachoeira e o Deputado Federal
ANDRÉ LUIZ , conforme solicitação do Relator do Processo ALERJ
n º 13492 / 2004 (Processo de Representação contra o Deputado
Alessandro Calazans)". Decisão: Considerando que o Projeto de
Resolução n º 968 / 2005, que "decreta a perda de mandato do
Deputado
Alessandro
Calazans
por
quebra
de
decoro
parlamentar",
foi rejeitado por aquela casa legislativa
estadual, no dia 15 de abril de 2005, fica prejudicado o
pedido constante do Ofício CCJ n º 394-D / 2004. No entanto, 2sta
Comissão poderá, em nova reunião, apreciar solicitação de
mesmo teor, desde que a Assembléia Legislativa do Rio de
Janeiro renove o interesse no env io do referido documento. 2)
Of. N 2 028/2005 , de 9-3-2005, do Deputado RENILDO CALHEIROS,
Líder do PCdoB, que "solicita relação de todas as solicitações
recebidas nessa Comissão,
requerendo acesso a documentos
sigilosos sob a sua guarda,
especificando a decisão da
Comissão a respeito de cada uma delas (se concedeu ou não o
acesso a tais documentos)" . Obs: Após consulta à assessoria da
Comissão, foi expedido, pela Secretaria-Executiva da CEDOS, o
Mem. n. 01 / 2005-CEDOS-Sec, ao Diretor da COARQ, encaminhando,
em anexo , listagem contendo a identificação das solicitações,
de 1995 a 2005, e as respectivas decisões tomadas pela CEDOS.
Decisão:
A
CEDOS
manifestou-se
favoravelmente
ao
encaminhamento adotado pela Secretaria-executiva . 3) Processo
n 2 010. 748/2005-CD , de 30-3-2005, (Ref.: Aviso nº 066 / MME, da
Sra. Dilma Roussefe, Ministra de Estado das Minas e Energia . )
que "responde ao Ofício SGM / P n º 5 / 2005, de 4-1-2005, que
\
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solicitou
a
apresentação
de
argumentos
motivadores
à
classificação
de
dados
e
documentos
encaminhados
pelo
Ministério de Minas e Energia, referente ao RI n º 2.042 / 2004,
do Deputado ANTONIO CARLOS MENDES THAME" . Encaminhamento : O
Presidente, Deputado CARLOS MELLES, como o objetivo de melhor
orientar
a
decisão
da
CEDOS,
formulou,
à
Consulto ria
Legislativa da Câmara dos Deputados,
consulta sotre a
legalidade da classificação das informações enviadas pela
Petrobrás em resposta ao Requerimento de Informação nº 2.042,
de 2004, e sobre a possibilidade de aplicação do artigo 13, da
Resolução nº 29, de 1993, da Câmara dos Deputados, no caso em
análise. Foi, ainda, encaminhado memorando ao Deputado ANTONIO
CARLOS MENDES THAME dando notícia dos procedimentos adotados
pela CEDOS. 4) Processo nº 113. 731/2005-CD (Ref.: Ofício n º
589 / 2005-NUCART / SR / DPF / DF,
de
16-3-2005,
do
Sr.
Murilo
Almeida
Gimenes,
Delegado
de
Polícia
Federal,
Superintendência Regional no Distrito Federal.) que "sol i c i ta
que sejam fornecidas informações obtidas nos trabalhos da CPI
do Narcotráfico a respeito de Carlos Habibi Chater, com o fim
de instruir os autos do Inquérito Policial IPL 04.465 / 04SR / DPF / DF e melhor apurar os fatos investigados na CPI".
Decisão: Pelo envio de ofício da Câmara dos Deputados ao
solicitante informando que:
1) Não consta,
na guia de
transferência de documentos da CPI do Narcotráfico, registro
de documentos sobre Carlos Habibi Chater; 2) Há, na referida
guia,
registro de documentos sobre Carlos Habib Chdter
referentes à quebra de sigilo. Porém, o Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e Cidadania à Consulta nº 1, de 2003,
firmou o entendimento de que
"a Comissão Especial de
Documentos Sigilosos não deve tornar disponíveis docurr .2 ntos
recebidos de outros órgãos aos quais o Minis cério Público,
setores do Poder Executivo,
que não os detentores dos
originais, e o Poder Judiciário possam obter diretamente da
fonte de informação, os documentos que necessitam para dar
causa às suas respectivas ações". 5) Processo nº 115.127/2005CD (Ref.: Ofício n º 2020 / 05-MPDFT / PRÓ-VIDA, de 29-3-2005, do
Sr. Diaulas Costa Ribeiro, Promotor de Justiça, Promotoria de
Justiça Criminal de Defesa dos Usuários dos Serviços de
Saúde, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.),
que "solicita o envio de cópia dos documentos sigilosos
constantes do anexo VI
(Informações sobre importação de
córneas - does do Ministério da Saúde), do relatório da CPI Tráfico de Órgãos Humanos, para instrução de procedimento
ministerial". Decisão: Pelo envio de ofício da Câmara dos
Deputados ao solicitante informando que o Parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania à Consulta n 2 1, de
2003, firmou o entendimento de que "a Comissão Especial de
Documentos Sigilosos não deve tornar disponíveis documentos
recebidos de outros órgãos aos quais o Ministério Público,
setores do Poder Executivo,
que não os detentores dos
originais, e o Poder Judiciário possam obter diretamen:.:e da
A
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fonte de informação, documentos necessários para dar causa a
suas respectivas ações" . 6) Processo nº 112.318/2005 - CD (Ref . :
Requerimento de 8-3-2005, do Sr. José Maria de Oliveira
Lucena, Desembargador Federal, Tribunal Regional Federal da
5 ~ Região.) que "requer , para fins de defesa de direi tos em
juízo, o forn e cimento, em cópia autenticada, íntegra e sumário
dos depoimentos prestados à CPI - Grupos de Extermínio no
Nordeste, em Fortaleza-CE, na Assembléia Legislativa do Ceará,
em 07 / 06 / 2004, pela Sra. Maria Valdenisa de Souza Bernardo,
Juíz a de Direito da 1ª Vara da Comarca de Limoeiro do Norte-CE
e pelo Sr. Paulo Carlos Silva Duarte, Deputado Estadual do
Estado do Cea rá". Decisão: Pelo não fornecimento de cópia dos
depoimentos mencionados nos ítens "d" e "e" do referido
requerimento,
pois há entendimento na CEDOS de qu':õ· o
fornecimento
de
cópia
a
pessoa
física
assemelha-se
à
desclassificação,
em razão de ser precarlo o controle
concernente à manutenção do sigilo referida no Parárafo Único,
do Artigo 12, da Resolução n 2 29, de 1993, da Câmara dos
Deputados . Cabe ressaltar,
no entanto,
que o autor do
requerimento em análise pode peticionar junto ao Poder
Judiciário, fato que asseguraria a manutenção do sigilo . 7)
Processo nº 132 .493/2005-CD (Ref . : Ofício n 2 36 / 2005 - CPCCIA,
de 26-4-2005 , do Sr. Heráclito Vieira de Sousa Neto, Juiz
Coordenador, da Coordenadoria Especial dos Crimes Contra a
Administração Pública, do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará.) que "solicita o envio de cópias integrais autenticadas
do sumário anexado e do inteiro teor do depoimento de Paulo
Carlos Silva Duarte , prestado em 7-6-2004,
na Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará, em audiência reservada . " .
Decisão: Em conformidade com as decisões anteriores desta
Comissão e com a legislação vigente , decide no sentido de
autorizar o Presidente da CPI Extermínio no Nordeste a
proceder ao fornecimento de cópia dos depoimentos constantes
do pedido, desde que tal procedimento não venha a causar
prejuízo ao inquérito parlamentar em curso . 8) Processo nº
140 .187 /2005-CD ( Ref. : Ofício n 2 3 02 6 I 05-MPDFT / PRÓ-VIDl\, de
23-5-2005 , do Sr. Luis Eduardo Marrocos de Araújo, Promotor
de Justiça,
Promotoria de Justiça Criminal de Defesc1 dos
Usuários
dos
Serviços
de Saúde,
Ministério
Público do
Distrito Federal e Territórios . ) que "reitera o Ofício n 2
2020 / 05-MPDFT / PRÓ-VIDA, de 29-3-2005, e requisita nos termos
do artigo 8 2 , incisos II e IV da Lei Complementar n 2 75 / 93 e
das
p rerrogativas
constitucionais,
cópia
dos
documentos
sigilosos
constantes
do
anexo
VI
(Informações
sobre
importação de córneas
does do Ministério da Saúde) , do
relatório da CPI - Tráfico de Órgãos Humanos". Decisão: Pelo
envio de ofício da Câmara dos Deputados ao solicitante
informando que o Parecer da Comissão de Constituição e Justi ç a
e Cidadania à Consulta nº 1, de 2003, firmou o entendimento de
que "a Comissão Especial de Documentos Sigilosos não deve
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tornar disponíveis documentos recebidos de outros órgãos aos
quais o Ministério Público, setores do Poder Executivo, que
não os detentores dos originais, e o Poder Judiciário possam
obter diretamente da fonte de informação, documentos que
necessitam para dar causa a suas respectivas ações". 9)
Processo nº 141.025/2005-CD (Ref.: Requerimento de 8-6-2005,
do Sr. José Maria de Oliveira Lucena, Desembargador Federal,
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Recife-PE.)
que
"requer,
para
defesa
de
direi tos
e
prova
em
juízo,
fornecimento, em cópias autenticadas, a íntegra e sumário dos
depoimentos
prestados
em
Fortaleza-CE,
em
recinto
da
Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, em 7-6-2004, por
Maria Valdenisa de Souza Bernardo e Paulo Carlos Silva Duarte
à CPI sobre grupos de extermínio no Nordeste, nos quais
aqueles dois fazem referências caluniosas e difamatórias ao
postulante". Decisão: Pelo não fornecimento de cópia dos
mencionados depoimentos, pois há entendimento na CEDOS de que
o fornecimento de cópia a pessoã física assemelha-se à
desclassificação,
em razão de ser precar1o o controle
concernente à manutenção do sigilo referida no Parárafo Único,
do Artigo 12, da Resolução nQ 29, de 1993, da Câmara dos
Deputados.
Cabe ressaltar,
no entanto,
que o autor do
requerimento em análise pode peticionar junto ao Poder
Judiciário, fato que asseguraria a manutenção do sigilc. 10)
Processo nº 143.202/2005-CD (Ref.: Ofício nQ 385 / PGJ / MPDFT, de
29 de junho de 2005, do Sr. Rogério Schietti, Procurador - Geral
de
Justiça,
Ministério
Público
do
Distrito
Federal
e
Territórios . ) que "reitera a solicitação constante dos Ofícios
nQ
3. 026 / 05
e
2. 020 / 05
MPDFT / PRÓVIDA,
relativa
ao
fornecimento das cop1as dos documentos sobre importação de
córneas, do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito com
a
finalidade
de
investigar
a
atuação
de
organizações
criminosas quanto ao tráfico de órgãos humanos". Decisão: Pelo
envio de ofício da Câmara dos Deputados ao solicitante
informando que o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e Cidadania à Consulta n2 1, de 2003, firmou o entendimento de
que "a Comissão Especial de Documentos Sigilosos não deve
tornar disponíveis documentos recebidos de outros órgãos aos
quais o Ministério Público, setores do Poder Executivo, que
não os detentores dos originais, e o Poder Judiciário possam
obter diretamente da fonte de informação, documentos que
necessitam para dar causa a suas respectivas ações". 11)
Processo nº 150. 072/2005-CD (Ref. : Requerimento de 8 de junho
de 2005, do Sr. José Maria de Oliveira Lucena, Desembargador
Federal, Tribunal Regional Federal da 5ª Região)que "requer,
para defesa de direitos e prova em juízo, fornecimento, em
cop1as autenticadas, a íntegra e sumário dos depoi~entos
prestados
em
Fortaleza-CE,
em
recinto
da
Assembléia
Legislativa do Estado do Ceará,
em 7-6-2004, por Maria
Valdenisa de Souza Bernardo e Paulo Carlos Silva Duarte à CPI
sobre grupos de extermínio no Nordeste, nos quais aqueles dois
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fazem referências caluniosas e difamatórias ao postulante".
Pelo não fornecimento de copla dos mencionados
depoimentos,
pois há entendimento na CEDOS de
que o
fornecimento
de
cópia
a
pessoa
física
assemelha-se
à
desclassificação,
em razão de ser precarlo o controle
concernente à manutenção do sigilo referida no Parárafo Único,
do Artigo 12, da Resolução nº 29, de 1993, da Câmara dos
Deputados.
Cabe ressaltar,
no entanto,
que o autor do
requerimento em análise pode peticionar junto ao Poder
Judiciário, fato que asseguraria a manutenção do sigilo.
12)
Processo n 2 134.499/2005-CD (Ref.: Ofício nº 4508 / 2005-IPL
0699 / 2004-SR / DPF / SC, do Sr. Luiz Carlos Korff Rosa Filho,
Delegado de Polícia Federal, Superintendência Regional de
Santa Catarina . ) que "solicita o encaminhamento de copla
autenticada do depoimento que teria sido prestado à CPI do
Narcotráfico por Joaquim Hernando Castilla Jimenez, que também
se apresentava com o nome falso de Raul Inácio Castro".
Decisão: Em conformidade com as decisões anteriores desta
Comissão e com a legislação vigente, decide pelo envio de
cópia do depoimento constante do pedido. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às dez horas e
quinze minutos . Eu, Tarciso Aparecido Higino de Carvalho,
Secretário-Executivo da CEDOS, lavrei esta ata, que depois de
lida,
todos os presentes.
Decisão:
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