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Resumo

o trâmite das infomlações sigilosas no Parlamento, particulmmente
qUaIldo requeridas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito no curso
das investigações que procedem, é de crucial importância sob o ponto
de vista do tratamento a ser dado a elas, especialmente no que diz respeito

à sua eventual divulgação. Esse não é um assunto pacífico, havendo
aqueles que invocam os dispositivos constitucionais que amparam o direito
à infornlação parajustificar a sua divulgação. Atribuir determinado grau
de sigilo a um documento, a uma informação ou algo semelhaIlte significa
que o conhecimento desse conteúdo estará restrito a uma esfera limitada
de pessoas e que há proteção contra divulgação não-autorizada pela
fonte. Todo aquele, particularmente o agente público, que tome
conhecimento de documento ou informação sigilosa torna-se
imediatamente responsável pela maIlutenção do seu sigilo e sujeito à
responsabilização administrativa, penal e civil nos casos de vazmuento
ou de divulgação indevida. Ainda que seja um assunto a polêmico e
muitas discussões possmu ser estabelecidas, sem sombra de dúvida, o

domínio da legislação citada é de crucial importância para os
Parlamentares e para aqueles que têm o dever de assessorá-los na
condução dos trabalhos inerentes às atividades de fiscalização e controle.
Seu conhecimento e maIlejo, indubitavelmente, proporcionarão maior
seguraIlça na condução dos trabalhos que envolvam o trato com dados,
informações, documentos e materiais sigilosos, prevenindo eventuais
dissabores.

Palavras-chave

Sigilo; Comissão Parlamentar de Inquérito; Informação.
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1. GENERALIDADES

Uma questão crucial que cerca o trâmite das informações sigilosas
no Parlamento, particularmente quando requeridas pelas Comissões
Parlamentares de Inquérito no curso das investigações que procedem, é
o tratamento a ser dado a elas, especialmente no que diz respeito á sua
eventual divulgação,

Não é um assunto pacifico, havendo aqueles que invocam os
dispositivos constitucionais que amparam o direito á infomlação para
Justificar a sua divulgação, até mesmo para os órgãos da imprensa, mas
há que ser lembrado que a própria Carta Magna traz nomlas que obrigam
á manutenção do sigilo no interesse da segurança do Estado e da
sociedade e da privacidade dos cidadãos,

Portanto, o espaço de que dispõe o Parlamento e suas Comissões
para o tratamento das informações sigilosas de que são detentores está
limitado pela própria Constituição Federal, não podendo dispor livremente
das infornlações que detém, uma vez que submetidos também às diversas
normas constitucionais, legais e infralegais que disciplinam o trato e a
salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos,

Atribuir determinado grau de sigilo a um documento, a uma
informação ou algo semelhante significa que o conhecimento desse
conteúdo estará restrito a uma esfera limitada de pessoas e que há
proteção contra divulgação não-autorizada pela fonte, Implica, ainda,
que tanto o emissor como o receptor seJanllegítimos e fidedignos para o
trato daquilo que está revestido do grau de sigilo,

Todo aquele, particularmente o agente público, que tome
conhecimento de documento ou informação sigilosa torna-se
imediatamente responsável pela manutenção do seu sigilo e sujeito á
responsabilização administrativa, penal e civil nos casos de vazamento
ou de divulgação indevida,

Em regra, a desclassificação do grau de sigilo só poderá ocorrer
pelas autoridades a quem a lei atribuiu competência legal para tanto ou
pelo transcurso do prazo legal.
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2. DOS DIPLOMAS NORMATIVOS APLICÁVEIS

Dispensando comentários mais longos, porque os trechos que se
seguem nos parecem suficientemente claros na sua redação, é possível
caracterizar os inúmeros dispositivos de diversos diplomas legais e

infralegais que podem ser feridos, no sistema jurídico brasileiro, com a
divulgação indevida de documentos classificados como sigilosos (grifos
nossos):

- CÓDIGO PENAL - Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de
dezembro de 1940

Violação de sigilo funcional
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo
e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a
revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o
fato não constitui crime mais grave.
§ 12 Nas mesmas penas deste artigo incorre quem: (Incluido
pela Lei n° 9.983, de 2000)
I permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de
pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco
de dados da Administração Pública; (Incluido pela Lei nO
9.983, de 2000)
II se utiliza, indevidamente, do acesso restrito. (Incluido
pela Lei n° 9.983, de 2000)
§ 22 Se da ação ou omissão resulta dano à Administração
Pública ou a outrem: (Incluido pela Lei n° 9.983, de 2000)
Pena reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. (Incluido
pela Lei n° 9.983, de 2000)

- LEI N° 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991, que dispõe sobre
a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras
providências.

Art. 4° Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo
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ou geral, contidas em documentos de arquivos, que serão
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujos sigilo seja imprescindfvel à

segurança da sociedade e do Estado, bem como à
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e
da imagem das pessoas.
(.)
Art. 6° Fica resguardado o direito de indenização pelo dano
material ou moral decorrente da violação do sigilo, sem
prejuízo das ações penal, civil e administrativa.
(.)
Art. 23. Decreto fixará as categorias de sigilo que

deverão ser obedecidas pelos órgãos públicos na
classificação dos documentos por eles produzidos.
§ 1° Os documentos cuja divulgação ponha em risco a
segurança da sociedade e do Estado, bem como aqueles
necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem das pessoas são
originariamente sigilosos.
(.)
Art. 24. Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância,
determinar a exibição reservada de qualquer documento
sigiloso, sempre que indispensável à defesa de direito próprio
ou esclarecimento de situação pessoal da parte.

- LEI N° 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, que dispõe sobre as
sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na
administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras
providências.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta
contra os principios da administração pública qualquer ação
ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente:
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I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento
ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
(..)
111 - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão
das atribuições e que deva permanecer em segredo;

(..)
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o
Ministério Público, de oficio, a requerimento de autoridade
administrativa ou mediante representação formulada de
acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a
instauração de inquérito policial ou procedimento
administrativo.

- LEI N° 11.111, DE 5 DE MAIO DE 2005, que regulamenta a
parte fmal do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 5° da Constituição
Federal e dá outras providências.

Art. 2° O acesso aos documentos públicos de interesse
particular ou de interesse coletivo ou geral será ressalvado
exclusivamente nas hip6teses em que o sigilo seja ou
permaneça imprescindtvel à segurança da sociedade e do
Estado, nos termos do disposto na parte final do inciso XXXIII
do caput do art. 5" da Constituição Federal.
Art. 3° Os documentos públicos que contenham informações
cujo sigilo seja imprescindtvel à segurança da sociedade e
do Estado poderão ser classificados no mais alto grau de sigilo,
conforme regulamento.

- DECRETO N° 4.553, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2002, que
dispõe sobre a salvaguarda de dados, informações, documentos e
materiais sigilosos de interesse da segurança da sociedade e do Estado,
no âmbito da Administração Pública Federal.

Art. 2.11 São considerados originariamente sigilosos, e serão
como tal classificados, dados ou informações cujo
conhecimento irrestrito ou divulgação possa acarretar
qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado, bem
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como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade
da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das
pessoas.
Parágrafo único. O acesso a dados ou informações sigilosos
é restrito e condicionado à necessidade de conhecer.
(..)
Art. 52 Os dados ou informações sigilosos serão classificados
em ultra-secretos, secretos, confidenciais e reservados, em
razão do seu teor ou dos seus elementos intrinsecos.
(..)
§ 3" São passiveis de classificação como confidenciais dados
ou informações que, no interesse do Poder Executivo e das
partes, devam ser de conhecimento restrito e cuja revelação
não-autorizada possa frustrar seus objetivos ou acarretar
dano à segurança da sociedade e do Estado.
(..)
Art. 32. A reprodução do todo ou de parte de documento sigiloso
terá o mesmo grau de sigilo do documento original.
§ ]Jl A reprodução total ou parcial de documentos sigilosos
controlados condiciona-se à autorização expressa da
autoridade classificadora ou autoridade hierarquicamente
superior competente para dispor sobre o assunto.
(..)
Art. 37. O acesso a dados ou informações sigilosos em órgãos
e entidades públicos e instituições de caráter público é
admitido:
I - ao agente público, no exercicio de cargo, função, emprego
ou atividade pública, que tenham necessidade de conhecê
los; e
II - ao cidadão, naquilo que diga respeito à sua pessoa, ao
seu interesse particular ou do interesse coletivo ou geral,
mediante requerimento ao órgão ou entidade competente.
§ 1" Todo aquele que tiver conhecimento, nos termos deste
Decreto, de assuntos sigilosos fica sujeito às sanções
administrativas, civis e penais decorrentes da eventual
divulgação dos mesmos.
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(..)

Art. 63. Os agentes responsáveis pela custódia de documentos
e materiais e pela segurança de áreas, instalações ou sistemas
de informação de natureza sigilosa sujeitam-se às normas
referentes ao sigilo profissional, em razão do offcio, e ao seu
código de ética especfjico, sem prejufzo de sanções penais.
Art. 65. Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de
documento sigiloso, nos termos deste Decreto fica,
automaticamente, responsável pela preservação do seu sigilo.

Por sua vez, a Câmara dos Deputados também tem suas nonnas
intemas para o trato de assuntos de natureza sigilosa.

- REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
- Resolução n° 17, de 1989.

Art. 61. Ajiscalização e controle dos atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta, pelas Comissões, sobre
matéria de competência destas, obedecerão às regras
seguintes:
(..)
§ 4° Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso,
reservado ou confidencial, identificados com estas
classificações, observar-se-á o prescrito no § 5° do art. 98.
(..)
Art. 98 O Diário da Câmara dos Deputados publicará a ata
da sessão do dia anterior, com toda a seqüência dos
trabalhos.
(..)
§ 5° Não se dará publicidade a informações e documentos
oficiais de caráter reservado. As informações solicitadas por
Comissão serão confiadas ao Presidente desta pelo Presidente
da Câmara para que as leia a seus pares; as solicitadas por
Deputado serão lidas a este pelo Presidente da Câmara.
Cumpridas essas formalidades, serão fechadas em invólucro
lacrado, etiquetado, datado e rubricado por dois Secretários,
e assim arquivadas.
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- RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 29, de
1993, que dispõe sobre documentos sigilosos, na Câmara dos Deputados,
não tendo sido encontrado, durante nossas pesquisas, documento
equivalente no âmbito do Senado Federal (grifos nossos):

Art. 1° Os documentos de natureza ostensiva e sigilosa
produzidos ou recebidos pela Cdmara dos Deputados, no
exercicio de suas funçàes parlamentares e administrativas,
serão tratados na forma desta Resolução.
§ 10 Ostensivo é o documento emitido, recebido ou apresentado
que tramita e é arquivado sem qualquer marca de sigilo.
§ 2° Sigiloso é qualquer material impresso, datilografado,
gravado, informatizado, desenhado, manuscrito ou
fotografado, classificado como tal e que deva ser de acesso
restrito, por motivo de segurança e interesse da sociedade,
do Estado ou do cidadão.
Art. 2° Classificar é atribuir grau de sigilo a um documento,
em virtude de seu conteúdo.
Art. 3° São graus de sigilo:
I - secreto: para documentos que requeiram elevadas medidas
de segurança e cujo teor ou caracteristicas só possam ser do
conhecimento de pessoas que, embora sem ligação intima com
seu conteúdo e manuseio, sejam autorizadas a deles tomarem
conhecimento em razão do desempenho de cargo ou fimção;
II - confidencial: para documentos cujo conhecimento por
pessoa não autorizada possa dificultar o trâmite e o
desenvolvimento da ação administrativa ou ser prejudicial
aos interesses nacionais, de entidades, ou de individuas;
111 - reservado: para os documentos que não devam ser do
conhecimento do público em geral, no interesse do serviço.
(..)
Art. 7° Não se dará publicidade a informações e documentos
oficiais recebidos como sigilosos pela Câmara dos Deputados,
observado o grau e prazo de sigilo imposto pela fonte.
(..)
Art. 12. Poderão ter acesso a documento classificado, na
vigência do prazo de sigilo:
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I - O parlamentar em exercicio ou funcionário, em razão de

oficio;
II - Comissões Parlamentares de Inquérito e outras que, por
resolução da Câmara dos Deputado, sejam investidas de igual
poder;
III - a Justiça, toda vez que requisitado.
Parágrafo único. Toda pessoa que tomar conhecimento de
documento ou assunto sigiloso fica responsável pela
manutenção do sigilo.
Art 16. Os documentos sigilosos não poderão ser copiados
sem prévia permissão da autoridade que lhes atribuiu o grau
de sigilo.
Parágrafo único. Qualquer reprodução de um documento
sigiloso receberá a classificação correspondente à do original.
Art. 17. O parlamentar que violar o sigilo de que trata esta
resolução incorrerá nas sanções previstas nos incisos III e
IV do art. 246 da Resolução nO 17, de 1989, e, nos casos

previstos no art. 5°, inciso V, da Constituição, obrigar-se-á à
indenização à pessoa que teve seu interesse atingido, sem
prejuizo de outras penalidades.
Art. 18. O funcionário que violar ou der acesso irregular a
documentos classificados sofrerá as penas da lei.

Além dos dispositivos anteriores, poder-se-á, ainda, traçar
algumas considerações sob a ótica constitucional, buscando, na Magna
Carta, em um primeiro momento, o caput do seu art. 37:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municipios obedecerá aos principias de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
Vê-se que a expressão "administração pública"tem que ser aqui

tomada em sentido mais amplo do que as atividades exclusivas do Poder
Executivo, na medida em que a norma constitucional é expressa em
dizer "de qualquer dos Poderes da União ... ", fazendo com que os
princípios ali insculpidos alcancem também o Poder Judiciário, o Poder
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Executivo e, evidentemente, os órgãos autônomos que estão fora da
visão tripartite montesquiana.

Os tópicos seguintes destacarão os princípios da publicidade e da
legalidade.

3. O DEVER DE MANTER O SIGILO DAS INFORMAÇÕES
OBTIDAS

Sobre a possibilidade de a divulgação de material de natureza
sigilosa obedecer ao princípio da publicidade, sob o manto do art. 37 da
Carta Magna, e ao interesse da sociedade, de modo que todos os atos
praticados pelo Poder Público devem ter a mais ampla divulgação oficial,
há que se observar que a própria Constituição elenca, de forma expressa,
as hipóteses que representam exceções ao princípio da publicidade (grifos
nossos):

CF, art. 5° ('I
(..)
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercicio
profissional;
(..)

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse
social o exigirem;
(..)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabi lidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja
imprescindivel à segurança da sociedade e do Estado;
Portanto, o princípio da publicidade não é absoluto, havendo

responsabilidades de segredo inerentes à entidade originalmente detentora
das informações buscadas e também à entidade receptora, pois:

1. a entidade que receber a ordem de quebra de sigilo, antes
de liberar as informações, deve:
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- ve-rificar se todos os requisitos foram preenchidos para
im-primir legalidade à medida excepcional deferida;

- oficiar, solicitando esclarecimentos, na hi-pótese da ausência
de algum requisito.

2. a entidade receptora, depois de recebidas as informações
solicitadas, deve:

- ficar responsável pela manutenção do sigilo, não sendo lícito a
qualquer de seus membros violar o se-gredo, sob pena de
responsabilidade civil e penal;

- manter o segredo em relação ás pessoas estranhas ao fato
determinado que se está investigando;

- utilizar as informações obtidas somente para a investigação
que deu cau-sa à quebra do sigilo.

Se o sigilo é quebrado para que a entidade receptora, aí incluídas
as Comissões do Parlamento, possa dispor das informações e dados
protegidos pelo segredo, a partir desse momento, a entidade e seus
membros passam a ser responsáveis pela proteção do sigilo, sob pena
de responsabilidade civil e criminal.

O dever de manutenção do segredo obriga à entidade, aos seus
membros e funcionários e a todos os demais agentes públicos que, em
razão do seu cargo ou função, tiverem acesso aos documentos e
infolmações sigilosos.

4. INFORMAÇÕES SIGILOSAS E CPIs

O Supremo Tribunal Federal, apontando especificamente para as
Comissões Parlamentares de Inquérito, corrobora as colocações feitas
no tópico anterior:

... constitui compor-tamento altamente censurável com todas
as conseqüên-cias de ordem penal que dele possam resultar 
a transgres-são, por membros de uma Comissão Parlamentar
de inqué-rito, do dever juridico de respeito e preservação do
sigilo concernentes a dados a ela transmitidos.

(STF-MS 23.452, Rei. Min. Celso de Mello, julgo em 16-9-99 
CPI do Sistema Financeiro)
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Ovídio Rocha Barros Sandoval, acompanhando o pensamento
jurisprudencial, assim registrou (grifos nossos):

Trata-se de dever imposto, até mesmo, por um principio ló-gico:
se o sigilo foi quebrado, exclusivamente, para que a Co-missão
Parlamentar de Inquérito tomasse conhecimento de informações
protegidas pelo segredo, no exato momento em que recebe tais
informações ou dados passa a ser responsá-vel pela proteção
do sigilo, não lhe cabendo, sob pena, até mesmo, de
responsabilidade civil e criminal de seus membros, a sua
divulgação pública.

SANDOVAL, Ovídio Rocha Barros. CPI ao pé da letra. Campinas:
Millennium, 2001. p. 134

Portanto, o dever de guardar sigilo pela CPI e pelos seus membros
não é absoluto, mas deverá existir umajusta causa que motive a revelação

dos dados e informações sigilosos sob a sua guarda, que só será legitimada
mediante decisão do colegiado, devidamente motivada (razões de fato e
de direito) e atendendo a relevante interesse público, como nos casos
elencados a seguir:

- por serem elas necessárias à adoção de medidas a serem
implementadas pelo Poder Público, inserido-as no relatório final

dos trabalhos;
- para os fins a que se refere o art. 58, § 3°, da Constituição,

inserindo-as em comunicações destinadas ao Ministério Público

ou a outros órgãos do Poder Público;
- por outras razões imperiosas ditadas pelo interesse social.
Nesse sentido, basta acompanhar o que reza a jurisprudência

emanada do STF (grifos nossos):

A QUESTÃO DA DIVULGAÇÃO DOS DADOS RESERVADOS
E O DEVER DE PRESERVAÇÃO DOS REGISTROS
SIGILOSOS. - A Comissão Parlamentar de Inquérito, embora
disponha, "ex propria auctoritate ", de competência para ter
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acesso a dados reservados, não pode, agindo arbitrariamente,
conferir indevida publicidade a registros sobre os quais incide
a cláusula de reserva derivada do sigilo bancário, do sigilo fiscal
e do sigilo telefônico. Com a transmissão das informações
pertinentes aos dados reservados, transmite-se à Comissão
Parlamentar de Inquérito - enquanto depositária desses
elementos informativos -, a nota de confidencialidade relativa
aos registros sigilosos. Constitui conduta altamente censurável
- com todas as conseqüências jurídicas (inclusive aquelas de
ordem penal) que dela possam resultar - a transgressão, por
qualquer membro de uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
do dever jurídico de respeitar e de preservar o sigilo concernente
aos dados a ela transmitidos. Havendo justa causa - e achando
se configurada a necessidade de revelar os dados sigilosos,
seja no relatório final dos trabalhos da Comissão Parlamentar
de Inquérito (como razão ]ustificadora da adoção de medidas
a serem implementadas pelo Poder Público), sela para efeito
das comunicações destinadas ao Ministério Público ou a outros
órgãos do Poder Público, para os fins a que se refere o art. 58,
§ 3~ da Constituição, seja, ainda, por razões imperiosas ditadas
pelo interesse social - a divulgação do segredo, precisamente
porque legitimada pelos fins que a motivaram, não configurará
situação de ilicitude, muito embora traduza providência revestida
de absoluto grau de excepcionalidade.

(STF-MS 23.452, ReI. Min. Celso de Mello,julg. em 16-9-99 - CPI
do Sistema Financeiro)

A impetrante insurge-se contra a divulgação de dados relativos
à quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico por integrante
da CPAfl dos Correios, por meio da Agência Câmara, segundo
noticiado no sítio eletrônico www.valoronline.com.br. ( ..)
Informa que foram veiculadas informações sigilosas, a elas tendo
acesso a imprensa. (..) Nesse contexto, conclui-se que os dados
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aludidos possuem destinação única e, por isso mesmo, devem
ser mantidos sob reserva, não cabendo divulgá-los. ( ..) O sigilo
é afastável, sim, em situações excepcionais, casos em que os
dados assim obtidos ficam restritos ao processo investigatório
em curso. 3. Defiro a medida acauteladora pretendida,
determinando ao Órgão impetrado que faça cessar a divulgação
de dados a que teve acesso mediante a quebra dos sigilos
bancário, fiscal e telefônico da impetrante. (..) É dado concluir
que os elementos decorrentes da quebra dos sigilos bancário e
fiscal hão de permanecer envelopados, servindo, sim, à
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI dos Correios
para análise e conclusões a respeito, sem que, mediante
relatório, os dados sejl:lm tornados públicos. Uma coisa é contar
com relatório até mesmo conclusivo quanto ao envolvimento da
requerente a partir das informações levantadas; algo diverso é
estampá-las a ponto de abrir, em relação a elas, o acesso em
geral.

(STF-MS 25.750, decisão monocrática, ReI. Min. Marco Aurélio,
julgo em 1-4-06 - CPMI dos Correios)

Ovídio Rocha Barros Sandoval, reproduzindo trechos do Parecer
SR-55/1988 de Saulo Ramos, então Consultor--Geral da República, assim

consignou sobre esse mesmo tema (grifos nossos):

Sugestivo, neste aspecto, estudo empreendido pelo eminente
SAULO RAMOS em que, após fazer remissão a disposi-tivos das
Constituições portuguesa (de 1976) e espanhola (de 1978), bem
como à tradição de nosso Direito Constitucional e
Administrativo, expõe que o "direito de acesso às informa-ções,
embora assegurado a todos, não é pleno ou ilimitado ", pois
"restringem-lhe o exercício razões de interesse públi-co, que
tornam inacessíveis as informações pertinentes à segurança e
defesa do Estado, à investigação penal ou à pri-vacidade

119



Cadernos ASLEGIS
N° 32 - setembro/dezembro de 2DD7

pessoal" e "a nota de sigilo, legalmente imposta, torna
indevassáveis aqueles assentamentos e veda a divul-gaçdo de
seu conteúdo, sob pena de responsabilidade penal,
administrativa e civil do agente público que llle der causa. "

SANDOVAL, Ovídio Rocha Barros. CPI ao pé da letra. Campinas:
Millennium, 2001. p. 85

Em função do exposto, é recomendável que a divulgação de
documentos e informações sigi-losas somente só se dê quando
absolutamente necessário, com todas as cautelas e ainda sob o manto
do sigilo:

- no relatório final da CPI; e
- nas comunicações ao Ministério Público ou a órgãos do Poder

Executivo, quando necessárias para providências cabíveis a
partir o fato investigado.

Fica evidente que nenhuma CPI está revestida de competência
discricionária para o trato dos documentos sigilosos confiados à sua
guarda. A Comissão, por lei, está vinculada a uma só conduta: manter
como sigilosas todas informações que recebe gravadas dessa forma.

Ainda que o relevante interesse social possa ser alegado para o
cancelamento do sigilo, segundo o que preceitua a RESOLUÇÃO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS N° 29, de 1993, que dispõe sobre
documentos sigilosos, na Câmara dos Deputados, essa competência não
cabe à CPI, mas sim à Comissão Especial de Documentos Sigilosos
(grifo nosso):

Art. 13. Os documentos que comprovem o cometimento
de irregularidades e infrações poderão, nos termos da lei,
ter seu sigilo cancelado.

Art. 14. No interesse de pesquisa, quando requerido, o
prazo de sigilo poderá ser reduzido, se assim o admitir o órgão
ou a autoridade que classificou o documento.

Art. 15. Compete à Comissdo Especial de Documentos
Sigilosos decidir quanto a solicitações de acesso a informações

120



o tratamento de informações sigilosas

sigilosas e quanto ao cancelamento ou redução de prazos de
sigilo.

§ 10 A comissão será constituída de três deputados
indicados pelo Presidente da Câmara, a cada dois anos, e
por dois assistentes: um assessor legislativo e o diretor do
Arquivo da Câmara ou pessoa por ele indicada.

§ 2" O assessor será indicado conforme sua
especialização no assunto constante do documento em análise.

§ 3° A comissão não desclassificará documento, sem
consultar a autoridade ou órgão que o classificou.
Art. 16. Os documentos sigilosos não poderão ser copiados
sem prévia permissão da autoridade que lhes atribuiu o grau
de sigilo.

Parágrafo único. Qualquer reprodução de um
documento sigiloso receberá a classificação correspondente
à do original.
Entendemos que o vazamento de infonuações sigilosas por outras

fontes, mesmo quando veiculadas na imprensa, não autoriza que uma
Comissão Parlamentar de inquérito faça o mesmo. Nada isenta a CPI
da responsabilidade que lhe é inerente quanto ao sigilo dos dados
oficialmente recebidos e classificados como sigilosos.

Os próprios dispositivos constitucionais que regem o papel da
imprensa são diferentes daqueles que regem o do Congresso Nacional,
de modo que os Parlamentares, responsáveis que são por funções
políticas do Estado, não podem pretender pautar suas condutas pelo que
faz a imprensa

O regime Jurídico de Direito Público, a que também se submete o
Poder Legislativo, é diferente do regime jurídico de Direito Privado a
que se submetem os particulares, aí incluídos os órgão da imprensa.

Há que se trazer a lembrança que os princípios estão acima da
própria nonna e que estas, quando elaboradas, têm de estar em
consonância com os princípios. Demonstrado assim, o valor superior
dos princípios e invocando o princípio da legalidade, que se encontra
insculpido no caput do art. 37 da Carta Magna, o mesmo orienta as
ações do particular de uma maneira diferente da fonua como rege as
ações do Poder Público.

121



Cadernos ASLEGIS
N° 32 - setembro/dezembro de 2DD7

Em nome do princípio da legalidade, a vontade da Poder Público é
a que decorre da lei, de modo que o Poder Público não tem autonomia
da vontade e só pode fazer o que a lei permite, com o agente público só
podendo, também, em seus atos concretos, fazer o previsto em lei, não
tendo disponibilidade dos interesses públicos submetidos à sua guarda e

custódia.
No outro pólo, o particular pode tudo, desde que não lhe seja

proibido por lei. Para o Poder Público, só lhe é permitido fazer aquilo
que for expressamente previsto em lei. Portanto, o Poder Público,
revestido das prerrogativas e privilégios que lhes são assegurados pelo
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, não pode,

jamais, usar desses mesmos privilégios e prerrogativas para aproximar
se da fomla de proceder do particular e comportar-se igual a este, pois
o princípio da legalidade está a balizar o seu limite de ação.

A mais alta Corte da República é expressa em reconhecer as
limitações de ordem legal e constitucional a que se submetem as CPIs
(grifos nossos).

Registre-se, ainda, por necessário, que, se é certo que a
Constituição atribuiu às CPls "os poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais" (CF, art 58, § 3"), não é
menos exato que os órgãos de investigação parlamentar estão
igualmente sujeitos, tanto quanto os juízes, às mesmas restrições
e limitações impostas pelas normas legais e constitucionais que
regem o "due process of law", mesmo que se cuide de
procedimento instaurado em sede administrativa ou político
administrativa, ...
( ..) A observância dos direitos e garantias constitui fator de
legitimação da atividade estata!. Esse dever de obediência ao
regime da lei se impõe a todos - magistrados, administradores
e legisladores. O poder não se exerce de forma ilimitada. No
Estado democrático de Direito, não há lugar para o poder
absoluto. Ainda que em seu próprio domínio institucional,
portanto, nenhum órgão estatal pode, legitimamente, pretender-
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se superior ou supor-se fora do alcance da autoridade suprema
da Constituição Federal e das leis da República.
(.)

A função de investigar não pode resumir-se a uma sucessão de
abusos nem deve reduzir-se a atos que importem em violação
de direitos ou que impliquem desrespeito a garantias
estabelecidas na Constituição e nas leis. O inquérito parlamentar,
por isso mesmo, não pode transformar-se em instrumento de
prepotência nem converter-se em meio de transgressão ao
regime da lei. Os fins não justificam os meios. Há parâmetros
ético-jurídicos que não podem e não devem ser transpostos pelos
órgãos, pelos agentes ou pelas instituições do Estado. Os órgãos
do Poder Público, quando investigam, processam ou julgam,
não estão exonerados do dever de respeitar os estritos linútes
da lei e da Constituição, por mais graves que sejam os fatos
cuja prática motivou a instauração do procedimento estatal.

(STF-HC 88.015, ReI. Min. Celso de Mello,julg. em 14-2-06 - CPMI
dos Correios)

(.) tenho afirmado, a propósito da competência investigatória
das Comissões Parlamentares de Inquérito, que estas não dispõem
de poderes absolutos, devendo exercê-los com estrita observância
dos limites formais e materiais fixados pelo ordenamento positivo
e com plena submissão à autoridade hierárquico-normativa da
Constituição da República. Na realidade, o sistema constitucional
brasileiro - tendo presente a natureza essencialmente democrática
do regime de governo - não admite e nem tolera que se formem,
no âmbito do aparelho de Estado, núcleos orgânicos investidos
de poderes absolutos. As Comissões Parlamentares de Inquérito,
à semelhança do que ocorre com qualquer outro órgão do Estado
ou com qualquer dos demais Poderes da República, submetem
se, no exercicio de suas prerrogativas institucionais, às limitações
impostas pela autoridade suprema da Constituição.

123



Cadernos ASLEGIS
N° 32 - setembro/dezembro de 2DD7

Tenho salientado, por isso mesmo, que as Comissões
Parlamentares de Inquérito, no desempenho de seus poderes de
investigação, estão sUjeitas às mesmas normas e limitações que
incidem sobre os magistrados Judiciais, quando no exercício de
igual prerrogativa. Vale dizer: as Comissões Parlamentares de
Inquérito somente podem exercer as atribuições investigatórias
que lhes são inerentes, desde que o façam nos mesmos termos e
segundo as mesmas exigências que a Constituição e as leis da
República impõem aos juizes, especialmente no que concerne ao
necessário respeito às prerrogativas que o ordenamento positivo
do Estado confere aos Advogados.

(STF-MS 23.576 MC, ReI. Min. Celso de Mello,julg. em 29-11-99
CPI do Narcotráfico)

5. CONCLUSÃO

Ainda que possam ser estabelecidas discussões, colocando em
questão o posicionamento aqui adotado, sem sombra de dúvida, o donúnio
da legislação citada é de crucial importância para os Parlamentares e
para aqueles que têm o dever de assessorá-los na condução dos trabalhos
inerentes às atividades de fiscalização e controle.

Seu conhecimento e maneJo, indubitavelmente, proporcionarão
maior segurança na condução dos trabalhos que envolvam o trato com
dados, infomlações, documentos e materiais sigilosos, prevenindo
eventuais dissabores.
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