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Presidência da República
.

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Nº 311, de 13 de maio de 2009. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal de informações para instruir o julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 4212.

Nº 312, de 13 de maio de 2009. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado
de Injunção nº 1054.

Nº 313, de 13 de maio de 2009. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado
de Injunção nº 1055.

Nº 314, de 13 de maio de 2009. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado
de Injunção nº 1057.

Nº 315, de 13 de maio de 2009. Encaminhamento ao Supremo Tri-
bunal Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado
de Injunção nº 1070.

Nº 316, de 13 de maio de 2009. Encaminhamento ao Congresso
Nacional do texto do projeto de lei que "Regula o acesso a infor-
mações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, inciso II do § 3o do art.
37 e no § 2o do art. 216 da Constituição, e dá outras providências".

Nºs 317 e 318, de 13 de maio de 2009. Comunica à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal, respectivamente que se ausentará do
País no período de 15 a 23 de maio de 2009, em viagens oficiais a
Arábia Saudita, nos dias 15 a 17, à China, nos dias 18 a 20 e à
Turquia, nos dias 21 a 23.

CASA CIVIL

PORTARIA INTERMINISTERIAL No- 205,
DE 13 DE MAIO DE 2009

Dispõe sobre a realização de chamada pú-
blica para apresentação de documentos ou
informações produzidos ou acumulados so-
bre o regime político que vigorou no pe-
ríodo de 1o de abril de 1964 a 15 de março
de 1985.

OS MINISTROS DE ESTADO CHEFE DA CASA CI-
VIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, CHEFE DO GA-
BINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊN-
CIA DA REPÚBLICA, DA JUSTIÇA, DA DEFESA, DAS RE-
LAÇÕES EXTERIORES, DA ADVOCACIA-GERAL DA
UNIÃO E O SECRETÁRIO ESPECIAL DOS DIREITOS HU-
MANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso da atri-
buição que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da
Constituição, e

CONSIDERANDO a necessidade de se promover amplo
acesso às fontes de informação e de conhecimento sobre o regime
político que vigorou no período de 1o de abril de 1964 a 15 de março
de 1985;

CONSIDERANDO a possível existência de documentos
pertinentes ao período sob a posse de pessoas físicas ou jurídicas,
servidores públicos e militares;

R E S O LV E M :

Art. 1o Fica determinada a realização de chamada pública para
entrega de documentos e registro de informações referentes ao período
de 1o de abril de 1964 a 15 de março de 1985, e cujo conteúdo:

I - diga respeito a toda e qualquer investigação, perseguição,
prisão, interrogatório, cassação de direitos políticos, operação militar
ou policial, infiltração, estratégia e outras ações levadas a efeito com
o intuito de apurar ou punir supostos ilícitos ou envolvimento político
oposicionista de cidadãos brasileiros e estrangeiros;

II - seja referente a atos de repressão a opositores ao regime
que vigorou no País de 1o de abril de 1964 a 15 de março de 1985; ou

III - inclua informação relacionada a falecimentos ou pos-
sível localização de corpos de desaparecidos políticos.

Art. 2o A presente chamada terá início com a publicação de
edital pelo Arquivo Nacional, cujo texto observará os seguintes prin-
cípios e diretrizes:

I - as informações ou documentos a que se refere esta Portaria
poderão ser apresentados, perante o Arquivo Nacional, por qualquer
pessoa que os detenha, inclusive servidores públicos e militares;

II - respeito ao anonimato daqueles que prestarem infor-
mações ou apresentarem os documentos;

III - será facultado o acesso público às informações e do-
cumentos recebidos pelo Arquivo Nacional, ressalvados os casos de
sigilo previstos na legislação em vigor;

IV - o edital de chamada pública deverá disciplinar os pro-
cedimentos para a coleta das informações e documentos, admitida a
sua apresentação por qualquer meio, e para sua remessa ao Arquivo
Nacional, nos termos do art. 18 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de
1991; e

V - o Arquivo Nacional adotará as providências necessárias
para que se dê ampla publicidade ao edital de chamada pública junto
aos meios de comunicação.

Art. 3o O edital mencionado no art. 2o será publicado no
Diário Oficial da União na mesma data de publicação desta Portaria.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DILMA ROUSSEFF

JORGE ARMANDO FELIX

TARSO GENRO

NELSON AZEVEDO JOBIM

CELSO LUIZ NUNES AMORIM
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PORTARIA No- 204, DE 13 DE MAIO DE 2009

Cria o "Centro de Referência das Lutas Po-
líticas no Brasil (1964-1985) - Memórias
Reveladas", no âmbito do Arquivo Nacional
da Casa Civil da Presidência da República.

A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto nos arts. 1o e 2o da Lei no 10.683, de 28 de
maio de 2003, 1o, incisos I, III, V, VI e VII, e 13 do Anexo I ao
Decreto no 5.135, de 7 de julho de 2004, e

Considerando que o acesso à informação é parte dos direitos
fundamentais assegurados pela Constituição;

Considerando a necessidade de apoiar a formulação e im-
plementação de políticas públicas voltadas para a gestão, preservação
e divulgação do patrimônio documental nacional, valorizando a me-
mória como direito humano fundamental;

Considerando a necessidade de identificar, recensear, orga-
nizar, preservar e abrir à consulta documentos de interesse para o
tema da repressão política, produzidos e acumulados por entidades
públicas ou por pessoas e instituições privadas;

Considerando a oportunidade de fortalecer as instituições ar-
quivísticas públicas, transformando-as em espaços de cidadania aptos
a disponibilizar ou receber documentos relativos à ação repressora do
Estado brasileiro, qualquer que seja sua origem;

Considerando a importância de estabelecer intercâmbio de
dados e informações com programas congêneres, em especial na
América Latina;

R E S O L V E :

Art. 1o Fica criado, no âmbito do Arquivo Nacional da Casa
Civil da Presidência da República, o "Centro de Referência das Lutas
Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas", com o ob-
jetivo de tornar-se espaço de convergência e difusão de documentos
ou informações produzidos ou acumulados sobre o regime político
que vigorou no período de 1º de abril de 1964 a 15 de março de 1985,
bem como pólo incentivador e dinâmico de estudos, pesquisas e
reflexões sobre o tema.

Parágrafo único. O Centro de Referência gerenciará e dis-
ponibilizará dados sobre o regime político mencionado no caput e
suas conseqüências.

Art. 2o O "Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil
(1964-1985) - Memórias Reveladas" tem como objetivo:

I - estimular a organização e a gestão do acervo documental
sobre o regime político previsto no art. 1o, física e eletronicamente,
assim como articular, com os Estados, Distrito Federal e Municípios,
a convergência e difusão de informações e dados sob custódia de
órgãos e entidades públicas e privadas;

II - estimular a pesquisa sobre o regime político de que trata
o art. 1o nas áreas da sociologia, antropologia, história, ciência po-
lítica e direito, mediante a garantia do acesso aos dados e informações
sobre a produção bibliográfica, assim como das fontes primárias sob
a guarda de instituições e entidades públicas e privadas;

III - promover amplo acesso às fontes de informação e de
conhecimento, por meio de banco de dados a ser constituído no
Arquivo Nacional, com sua disponibilização em portal próprio;

IV - contribuir para o debate de natureza acadêmica e po-
lítica sobre o regime político de que trata o art. 1o, mediante a
organização de seminários e eventos de caráter interdisciplinar; e

V - promover concursos monográficos, incentivando a pro-
dução de conhecimento em vários níveis, assim como intercâmbio
com instituições congêneres, nacionais e estrangeiras.

Parágrafo único. Para a plena consecução dos objetivos do
"Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (1964-1985) -
Memórias Reveladas", o Arquivo Nacional poderá firmar acordos de
cooperação técnica com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios,
órgãos e entidades, públicas e privadas, detentoras de acervo de
interesse para a temática daquele Centro, com vistas ao desenvol-
vimento de ações e atividades de interesse comum.

Art. 3o O Arquivo Nacional proverá a infra-estrutura necessária
para promover o gerenciamento do "Centro de Referência das Lutas
Políticas no Brasil (1964-1985) - Memórias Reveladas", dando-lhe su-
porte técnico e administrativo para a realização de suas atividades.

Art. 4o Esta Portaria entrará vigor na data de sua publicação.
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