CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO ESPECIAL DE DOCUMENTOS SIG ILOSOS

Ata da 29 ª (vigésima nona) Reunião
da Comissão Especial de Documentos Sigilosos (CEDOS)
Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil
e cinco, às dez horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do
DEAPA (Departamento de Apoio Parlamentar), térreo do Anexo IV,
da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão Especial de
Documentos Sigilosos (CEDOS) . Compareceram o Deputado CARLOS
MELLES,
Presidente;
o Deputado BENEDITO DE LIRA,
VicePresidente; a Deputada ELAINE COSTA, membro efetivo; os
assistentes :
Lamberto Ricarte Serra Júnior,
Diretor da
Coordenação de Arquivo da Câmara dos Deputados, Fernando
Sabóia Vieira, Chefe da Assessoria Técnico-Jurídica - ASTEJ;
o Sr. Mauro Barbosa da Silva, Assessor da Procuradoria
Parlamentar
da
Câmara
dos
Deputados.
Havendo
número
regimental,
o Presidente declarou abertos os trabãlhos,
passando ao exame da pauta. I - Leitura e aprovação da ata da
28ª reunião realizada em 24-08-2005: Dispensada a leitura, foi
a a ta aprovada . II. Apreciação de expedientes recebidos: 1 .
Informação técnica elaborada pela Consultoria Legislativa em
atendimento à Consulta formulada pela CEDOS (Processo n 2
153.104 / 2005), que indaga sobre a legalidade da classificação
das informações enviadas pela Petrobrás em resposta ao
Requerimento de Informação n º 2.042, de 2004, e sobre a
possibilidade de aplicação do artigo 13, da Resolução n º 29,
de 1993, da Câmara dos Deputados, no caso. Encaminhamento:
Após análise da referida informação técnica,
decidiu-se
formular nova consulta indagando sobre a legalidade da
classificação das informações enviadas pela Petrobrás
em resposta ao Requerimento de Informação nº 2 . 042, de
2004,
à
luz da Lei
9 . 452,
de 1997,
da Instrução
Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional n º 01, de
15 de janeiro de 1997, do Decreto nº 5. 482, de 30 de
junho de 2005, e demais atos normativos em vigência. A
Comissão, desde ]a, autoriza o Consultor Legisla !":: ivo
que o Diretor da Consultoria indicar para ter acesso,
perante esta Comissão,
às
informações
encaminhadas
pelo Ministério de Minas e Energia / Petrobrás, para que
possa ele analisar e avaliar o caso concreto das
informações
classificadas
como
sigilosas
(recursos
transferidos
voluntariamente
pela
Petrobrás
a
entidades
governamentais
e
não-governamentais)
em
relação à consulta formulada por esta Comissão. 2 .
Processo nº 158. 743/2005-CD , de 12-9-2005 ,
(Ref. : Of. Nº
3003 / 05 - Proc. Nº 2807 / 03 - DIPO 5.1.1 rfr, da Dra. Ivana
David Boriero, Juíza de Direito Corregedora, Poder Judiciário
do Estado de São Paulo), solicitando "que sejam remetidas
cópias do procedimento de quebra de sigilo bancário efetivado
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pela CPI da Pirataria, envolvendo os Delegados de Polícia,
Ettore Cabalbo Sobrinho e Aldo Galiano Júnior. Parecer: Em
razão de constar do ofício termo polissêmico, decidiu-se pelo
envio de ofício do Presidente da Câmara
solicitando à
requerente que sejam especificados os
documentos e / ou as
informações a que se refere o ofício nº 3 003 I 05 e que seja
apresentada a
fundamentação
do pedido.
3.
Processo nº
158.816/2005-CD , de 13-9-2005 , (Ref . : OfÍCIO PGR / GAB / Nº 1154,
de
8-9-2005,
do
Procurador-Geral
da
República,
Antunio
Fernando Barros e Silva de Souza), que encaminha o Ofício n º
20.164,
de 31-8-2005,
do Procurador da República,
Luiz
Fernando Gaspar Costa,
que solicita copla dos seguintes
documentos :
"Documentação referente às
informações sobre
importação de córneas, classificadas como sigilosos pela CPI,
inclusive cópia integral do anexo VI, em que constam dados
relativos aos pacientes que se valeram da importação".
Parecer: Ao apreciar o pedido constante do mencionado ofício
verificou-se que a autorização para o envio da lista constante
do anexo VI, sigiloso, do Relatório Final da CPI do Tráfico de
Órgãos Humanos, consta do i tem "5. 7) Caso da Importação de
Córneas", página 169, do mesmo relatório,
nos seguintes
termos: "Esta CPI encaminha ao Ministério Público a lista
constante no anexo VI,
sigiloso,
contendo os nomes de
pacientes que importaram córneas, recomendando o INDICIAMENTO
de pacientes, médicos e funcionários do Ministério da Saúde
que autorizaram a importação com compra e venda das córneas,
que é CRIME conforme o Art. 15 da Lei n 2 9. 434, de 4 de
fevereiro de 1997 . Também é preciso apurar a regularidade dos
atos dos Ministros que possibilitaram tal prática." Assim,
considerando os termos constantes do mencionado relatório, a
Comissão Especial de Documentos Sigilosos decidiu encaminhar
cópia do Anexo VI do referido relatório para que se envie ao
solicitante. Cabe ressaltar, no entanto, que o Parágrafo
Único, do Artigo 16, da Resolução da Câmara dos Deputados n º
29,
de 1993, estabelece que "qualquer reprodução de um
documento sigiloso receberá a classificação correspondente à
do original" . E, conforme disciplina o Parágrafo Único, do
Artigo 12, da mencionada resolução, "toda pessoa que tomar
conhecimento de documento ou assunto sigiloso fica responsável
pela manutenção do sigilo". 4 . Processo~ 159.171/2005-CD , de
15-9-2005 ,
(Ref. :OFÍCIO PGR / GAB / Nº 1118, de 1 º -9-2005, do
Procurador-Geral da República, Antonio Fernando Barros e
Silva de Souza), que "encaminha o Ofício nº 19.354 / 2005, de
17-8-2005, da Procuradora da República no Estado de São Paulo,
Ana Carolina Alves Araújo Roman, que solicita "cópia do Anexo
VI, sigiloso, do Relatório Final da CPI sobre Tráfico de
Órgãos". Parecer: A Comissão Especial de Documentos Sigilosos
decidiu nos mesmos termos do item 3 da pauta desta reunião.
Após a apreciação da pauta, passou-se a discutir os segui:1tes
I

\

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO ESPECIAL DE DOCUMENTOS SIGILOSOS

itens : a) Sugestão da CEDOS para se ampliar, no Substitutivo
do Relator da CCJC ao PRC 110 / 2003, o número de membros da
Comissão: o Secretário da CEDOS comunicou aos presentes que,
atendendo à determinação do Presidente da Comissão, esteve
juntamente com o Sr. Mauro Barbosa da Silva e Ranan Capupo de
Farias no Gabinete do Deputado JOSÉ EDUARDO CARDOZO, Relator
do PRC nº 110 / 2003, para prestar esclarecimentos sobre a CEDOS
e sobre a sugestão de ampliação do número de membros. b )
Destinação de cópia de documentos da CPI CBF / NIKE: O Diretor
da Coordenação de Arquivo, Sr. Lamberto Ricarte Serra Júnior,
apresentou à Comissão quatro pacotes lacrados, formando dois
amarrados contendo cópia de documentos da CPI CBF / NIKE. As
referidas coplas foram prod11zidas pelo Serviço de CPI, em
2002, para atendimento a dois pedidos, um fora formulado pela
Procuradora da República em Minas Gerais, Sra. Leane Pevidor
Lança
(Processo
nº
115.682 / 2002-CD),
outro,
pelo
Subprocurador-Geral de Justiça do Ministério Público do
Espírito Santo, Sr. Wolmar Bermudes (Processo n º 117.501 / 2002CD). Em 2003, ao apreciar os referidos pedidos, a CEDOS,
verificou que a CPI CBF / NIKE não concluíra os trabalhos. Em
razão disso, a CEDOS, na reunião realizada em 10-6-2003,
decidiu pelo não atendimento da solicitação e que a sua
manifestação definitiva sobre os pedidos só se daria após o
pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação à consulta que a CEDOS formulou indagando sobre o
critério a ser adotado acerca de encaminhamento de cópias de
documentos sigilosos de comissões parlamentares de inquérito
que assim procedem (Consulta n º 01 / 2003). O parecer à referida
consulta foi aprovado pela CCJC, em 09-03-2005, o qual decidiu
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, os documentos que
necessitam para dar causa às
suas
respectivas
ações".
Encaminhamento : Considerando o exposto a CEDOS autorizou a
Coordenação de Arquivo a proceder à fragmentação das referidas
coplas, desde que seja assegurado que se tratam de cópias,
cujos os originais componham os autos da referida CPI. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalLos às
dez horas e cinqüenta e cinco minutos. Eu, Tarciso Aparecido
Higino de Carvalho, Secretário-Executi v o da CEDOS, lavrei esta
ata, que depois de lida, será assinada por todos os presentes.
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