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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Bom dia! 

 Antes de começar os trabalhos propriamente ditos, até atingirmos o quórum, 

quero dar ciência a esta Comissão de que eu e o Relator da Lei de Migração 

estivemos no VII Fórum Social Mundial das Migrações, onde reencontramos muitas 

pessoas que nos ajudaram na construção dessa lei.  

 Quero agradecer aos presentes pela sua disponibilidade de se deslocar dos 

seus Estados para acompanhar conosco este momento importante.  

 Aqui está o Paulo Amâncio, que gostaria de nos entregar um manifesto de 

apoio das entidades e organizações sociais que cuidam dos imigrantes. Como não 

se faz referência a tal procedimento no Regimento, receberemos o documento antes 

de iniciar a nossa audiência.  

 Então, Paulo, por favor, venha até a Mesa e nos entregue o manifesto antes 

de começarmos a reunião. 

 O SR. PAULO AMÂNCIO - Bom dia a todos!  

 Como a Deputado Bruna Furlan falou, na semana passada ocorreu o VII 

Fórum Social Mundial das Migrações, em São Paulo, onde nós fizemos um abaixo-

assinado — colhemos mais de 600 assinaturas — manifestando apoio ao texto do 

PL, que foi lido na sessão passada. Viemos hoje manifestar esse nosso apoio. 

 Eu queria registrar, em nome da sociedade civil, o nosso apoio à Deputada 

Bruna Furlan e ao Deputado Orlando Silva por todo o trabalho feito durante esses 10 

meses, ouvindo a sociedade civil e as pessoas que realmente trabalham na ponta 

com imigração. O trabalho foi muito bem feito e muito democrático. 

 Muito obrigado.  

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Muito obrigada, Paulo 

Amâncio. É muito importante para nós receber esse manifesto.  

 Estamos tentando produzir uma lei de caráter humanitário, que atenda e 

contemple os imigrantes. O apoio das pessoas que trabalham com os imigrantes — 

que está sendo demonstrado com esse manifesto — significa que o nosso trabalho 

foi importante e, de fato, vai ajudar na transformação da realidade e na obtenção de 

justiça social. 

 Meninas, vocês são guerreiras e nos ensinaram muito. Sem a Irmã Rosita, 

que está aqui, nada disso seria possível. O Pe. Paolo não está aqui, mas, de algum 
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lugar, ele nos acompanha. Muito obrigada, meninas!  Que Deus abençoe e proteja a 

nossa luta. (Palmas.) 

 Vamos começar, pois já atingimos o quórum. Espero que seja uma reunião 

mais tranquila do que o nosso último encontro, já que as arestas foram aparadas. 

 Agradeço à Polícia Federal e ao Ministério da Justiça pela presença. 

 Havendo número regimental, declaro aberta a 14ª Reunião da Comissão 

Especial destinada a proferir parecer ao PL 2.516, de 2015, do Senado Federal, que 

institui a Lei de Migração, e seus apensados. 

 Encontra-se à disposição das Sras. Deputadas e dos Srs. Deputados cópias 

da ata da 13ª Reunião, realizada no dia 6 de julho de 2016. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Peço a dispensa da leitura da ata, Sra. 

Presidente. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Obrigada, Deputado Milton. 

 Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata, a pedido do 

Deputado Milton Monti. 

 Pergunto se algum Parlamentar gostaria de propor retificação à ata. (Pausa.) 

 Não havendo quem queira retificá-la, coloco-a em votação. 

 Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Comunico que foi recebido — e considero lido — o seguinte expediente: 

Ofício nº 161/16, da Liderança do Solidariedade, recebido no dia 6 de julho, que 

indica o Deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná, para a vaga 

de suplente desta Comissão Especial. 

 Ordem do dia. 

 Passamos, então, à Ordem do Dia, com a apreciação da seguinte pauta: 

discussão e votação do parecer do Relator Deputado Orlando Silva ao PL nº 2.516, 

de 2015, e apensados. 

 Presto agora alguns esclarecimentos acerca dos procedimentos que 

nortearão os trabalhos de discussão e votação do parecer do Relator desta 

Comissão. 

 Os Deputados que desejarem se inscrever para a discussão deverão fazê-lo 

previamente junto à Mesa antes do início da discussão. 
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 A lista de inscrição para o debate encontra-se à disposição dos Srs. 

Deputados na mesa de apoio. Os Srs. Deputados terão a palavra na ordem de 

inscrição, alternadamente contra e a favor do parecer. 

 É permitida a permuta de inscrição, porém aqueles que não se encontrarem 

presentes na hora da chamada perderão definitivamente a sua inscrição. 

 O prazo para discutir a matéria é de 15 minutos para os membros da 

Comissão e para os Líderes, e de 10 minutos para os Deputados que a ela não 

pertençam. 

 Os Deputados que desejarem fazer a leitura de voto em separado deverão 

fazê-lo de acordo com a lista de inscrição e pelo prazo já estabelecido, não sendo 

permitido falar novamente. 

 O Presidente disciplinará a distribuição de tempo, de sorte que todos os 

inscritos possam se manifestar. 

 Os autores de voto em separado que não estiverem inscritos deverão 

encaminhar o seu voto à Secretaria para inclusão de publicação do avulso. Os 

requerimentos de destaque serão apresentados até o início da votação. 

 Comunico que em nossa última reunião foi concedida vista coletiva do 

parecer do Relator, o Deputado Orlando Silva, por duas sessões. 

 Vou aguardar mais alguns instantes, para que todos possam fazer suas 

inscrições, porque no próximo passo tenho que encerrá-las. Então, quando todos 

estiverem inscritos eu continuarei a leitura. (Pausa.) 

 Todos já estão inscritos? Ainda não? (Pausa.) 

 Passo a palavra ao Relator, Deputado Orlando Silva, para suas 

considerações. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Bom dia a todos e a todas! 

Cumprimento a Presidente da Comissão Especial, Deputada Bruna Furlan, as Sras. 

e Srs. Deputados e, em particular, os representantes da sociedade civil que 

acompanharam o debate, desde a formação da comissão de especialistas, de 

autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, a votação no Senado e, agora, o debate 

na Câmara dos Deputados. 

 Solicito que seja disponibilizada aos Deputados a cópia da complementação 

do voto.  
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 Agradeço ao Fórum Social Mundial das Migrações a manifestação e aos 

consultores da Casa e aos representantes do Governo a colaboração para 

produzirmos esse relatório. 

 Senhoras e senhores, na última sessão, concedemos vista coletiva àquele 

relatório que foi apresentado na Comissão. De lá para cá, uma série de sugestões 

foram apresentadas, o que estimulou a elaboração de uma complementação do 

voto. Portanto, o texto que examinamos agora possui pequenos ajustes e boa parte 

é ajuste de redação que nós construímos ao longo do último período.  

 Passo à leitura do complemento de voto, que peço seja distribuído a todos os 

Deputados: 

 “Após a leitura de meu parecer na reunião desta Comissão Especial, ocorrida 

no último dia 6 de julho, ainda nos chegaram sugestões de modificação do texto que 

julgo serem pertinentes quanto ao acolhimento.  

 Essas propostas são oriundas, sobretudo, do Governo Federal, que, através 

do Ministério da Justiça, enviou-nos emendas que apresentamos nesta nova versão 

do substitutivo. Também acolhi as recomendações do Ministério das Relações 

Exteriores. 

 Acrescento, ainda, algumas outras sugestões que foram apresentadas pela 

Procuradoria-Geral da República que bem aprimoram a proposição. 

 No mesmo sentido, a irmã Rosita Milesi, pelo Instituto de Migrações e Direitos 

Humanos — IMDH, fez justas considerações quanto à proteção de menores 

desacompanhados. Inseri todas elas neste complemento. 

 Em tempo, agradeço à Procuradoria-Geral do Trabalho pelas contribuições 

que nos foram enviadas e que já estavam em grande parte contempladas na versão 

original deste parecer. 

 Seguem abaixo os dispositivos alterados, além do texto final do substitutivo já 

consolidado.” 

 Sras. e Srs. Deputados, considero que, no conjunto, as modificações tiveram 

mais aprimoramento de forma. Há temas que são de mérito, e até aqui a polêmica 

ainda existe. Mas teremos que discutir essa polêmica de mérito nesta Comissão e 

resolver finalmente no plenário, pois são temas de mérito que demarcam posições 
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políticas, posições até ideológicas, e não é um assunto para solução do Relator, é 

um assunto para solução deste Plenário e do Plenário da Casa. 

 No art. 1º, por exemplo, fizemos uma modificação no conceito de apátrida: 

 Art. 1º....................................................................... 

VI - apátrida: pessoa que não seja considerada 

como nacional por qualquer Estado, segundo a sua 

legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto 

dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 

4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecido pelo 

Estado brasileiro. 

 Nós acrescentamos a expressão “ou assim reconhecido pelo Estado 

brasileiro”. Esse é um exemplo de ajuste praticamente de forma, para permitir um 

entendimento mais amplo que possibilite a apatridia, reconhecida pelo Brasil, e 

permita a garantia de direitos.  

 Então, estou dando um exemplo de como uma modificação de redação, que 

tem o sentido garantista, que é o sentido principal desse projeto, pode ter um 

impacto, digamos assim, de melhor precisão.  

 Na versão anterior, o art. 14 tinha a seguinte redação:  

  Art. 14....................................................................... 

  X- beneficiário de acordos e tratados internacionais 

em matéria de vistos. 

 Nós excluímos a palavra “acordos”, porque acordo é um tipo de tratado. A 

redação passa a ser:  

  Art. 14....................................................................... 

  X- beneficiário de tratado internacional em matéria 

de vistos. 

 Então, estou dando dois exemplos e vou passar, por economia processual, a 

fazer a leitura das modificações dos artigos seguintes, de modo a, formalmente, 

complementar o voto e, em seguida, podermos abrir a discussão. 

 O art. 19, parágrafo único, passaria a ser: 

  Art..19...................................................................... 
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  Parágrafo único. Condições específicas poderão 

ser estabelecidas em regulamento, convenção ou tratado 

internacional. 

 Esse é o capítulo relativo a vistos. Aqui também retiramos a palavra “acordo” 

da redação para ficar apenas “tratado”, já que acordo é tratado. 

 No art. 25, a redação do inciso X seria:  

  Art. 25....................................................................... 

  X - beneficiário de tratado internacional em matéria 

de residência e livre circulação. 

 O art. 25 refere-se à autorização de residência. O inciso XIV ficaria assim:  

  Art. 25....................................................................... 

  XIV - beneficiário de refúgio, de asilo ou de 

proteção ao apátrida ou aos menores nacionais de outros 

países ou apátridas, acompanhados ou abandonados, 

que se encontrem nas fronteiras brasileiras ou em 

território nacional. 

 O § 1º do art. 25 foi retirado. 

 O parágrafo único passa a ter a seguinte redação:  

  Art. 25....................................................................... 

  Parágrafo único. Os procedimentos conducentes... 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem.  

 Dá para o Relator ler novamente como vai ficar o art. 25? 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Vou ler o caput do art. 25 pela última 

vez, porque, nos próximos, não lerei mais, certo? Ele fala sobre residência:  

  Art. 25. A residência poderá ser autorizada 

mediante registro à pessoa que se encontre em uma das 

seguintes situações: (...) 

 O inciso XIV do art. 25 ficou assim:  

  Art. 25....................................................................... 

  XIV - beneficiário de refúgio, de asilo ou de 

proteção ao apátrida ou aos menores nacionais de outros 
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países ou apátridas, desacompanhados ou abandonados, 

que se encontrem nas fronteiras brasileiras ou em 

território nacional. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Desculpe-me, Deputado, mas foi 

porque V.Exa. havia lido “acompanhados”. É por isso que eu fiz esse 

questionamento. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Não, a palavra é 

“desacompanhados”. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Mas V.Exa. havia lido “acompanhados”. 

Por isso, eu fiz a pergunta. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Ah, sim. Está bem.  

 O parágrafo único do art. 25 passaria a ter a seguinte redação: 

  Art. 25.................................................................... 

  Parágrafo único. Os procedimentos conducentes 

ao cancelamento de residência ou o recurso contra a 

negativa de concessão devem respeitar o contraditório e a 

ampla defesa. 

 É a lógica garantista que tem marcado todo o texto. 

 O art. 32, § 11, ficou assim: 

  Art. 32..................................................................... 

  § 11 Implicará perda da proteção conferida por esta 

Lei:  

  I - a renúncia;  

  II - a prova da falsidade dos fundamentos 

invocados para o reconhecimento da condição de 

apátrida; ou  

  III - a existência de fatos que, se fossem 

conhecidos quando do reconhecimento, teriam ensejado 

uma decisão negativa. 

 Essa é a Seção relativa à apatridia ou à redução da apatridia. 

 O art. 40, inciso V, do capítulo referente à entrada ou saída do território. 
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 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Sr. Presidente, desculpe-me. Com 

relação ao art. 33, V.Exa. entrou no art. 40 ou eu ouvi mal? 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Art. 40. 

 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - E o art. 33, no caso da alteração do 

art. 33, que nós fizemos um acordo? 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Quando eu encerrar a apresentação 

do relatório, vários Deputados aqui já apresentaram destaques. O art. 33 faz 

referência a gênero e orientação sexual. O Deputado Carlos Gomes já apresentou 

um destaque, será feita a discussão, os Deputados vão apresentar as suas razões e 

o destaque, para que possamos discutir aqui. 

 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Eu havia entendido que V.Exa. 

acataria, no texto, a nossa colocação e que a Deputada Jô Moraes faria uma... 

Desculpe-me, eu posso estar equivocado. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Deputado Pastor Eurico, V.Exa. me 

permite? Eu estou fazendo a leitura da complementação do voto, que é a posição da 

relatoria. Espero que as manifestações feitas a mim sejam feitas no microfone. A 

partir daí, conduziremos o encaminhamento do entendimento feito.  

 No art. 40, relativo à entrada e saída do território nacional, o inciso V fica 

assim:  

  Art. 40...................................................................... 

  V - seja criança ou adolescente desacompanhado 

de responsável legal ou sem autorização expressa para 

viajar desacompanhado, independentemente do 

documento de viagem que portar, com imediato 

encaminhamento ao Conselho Tutelar ou, em caso de 

necessidade, a instituição indicada pela autoridade 

competente. 

 O art. 44, relativo ao impedimento de ingresso, teria o seu caput com a 

seguinte redação:  

  Art. 44. O portador de visto ou a pessoa de 

nacionalidade beneficiária de convenção, tratado 

internacional ou comunicação diplomática que acarrete 
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dispensa de visto poderá adentrar o território nacional, 

ressalvadas as hipóteses impeditivas previstas nesta 

Seção. 

 O art. 47, que também foi objeto de polêmica que vamos discutir aqui, é 

relativo à repatriação. O texto do § 2º seria assim:  

  Art. 47....................................................................... 

  § 2º Condições específicas de repatriação podem 

ser definidas por regulamento, convenção ou tratado 

internacional, observados os princípios e garantias 

previstos nesta Lei. 

  E o § 3º seria:  

  Art. 47...................................................................... 

  § 3º Não será aplicada medida de repatriação à 

pessoa em situação de refúgio ou de apatridia, de fato ou 

de direito, aos menores de 18 (dezoito) anos 

desacompanhados ou separados de suas famílias, exceto 

nos casos em que se demonstrar favorável para a 

garantia de seus direitos ou para a reintegração a sua 

família de origem, ou a quem necessite de acolhimento 

humanitário, nem, em qualquer caso, de devolução para 

país ou região que possa apresentar risco à sua vida, 

integridade pessoal ou liberdade. 

 E o § 6º passaria a ter a seguinte redação: 

  Art. 47....................................................................... 

  § 6º O prazo previsto no § 1º poderá ser reduzido 

nos casos que se enquadrem no inciso IX do art. 45. 

 Reitero que esse tema foi pautado pelo Deputado Fernando Francischini, vai 

ser objeto de um destaque e de votação em separado, de modo que construamos o 

entendimento para votação do texto principal. 

 O art. 49 é relativo à Seção de Deportação, que ficou assim: 

  Art. 49...................................................................... 
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  Parágrafo único. A Defensoria Pública da União 

deverá ser notificada, preferencialmente, por meio 

eletrônico, para prestação de assistência ao imigrante em 

todos os procedimentos administrativos de deportação. 

 Esse artigo também é matéria a ser debatida pelo Deputado Fernando 

Francischini. 

 O art. 51 é relativo a medidas vinculadas à mobilidade. O texto passa a ser: 

  “Art. 51. Nos casos de deportação ou expulsão, o 

Delegado de Polícia Federal representará perante o juízo 

federal, respeitado, nos procedimentos judiciais, o direito 

à ampla defesa e ao devido processo legal. 

 O parágrafo único foi recolocado nas Disposições Gerais. Também é matéria 

de debate que será feito, a partir do Deputado Fernando Francischini. 

 O art. 52 é também relativo à expulsão:  

  Art. 52...................................................................... 

  § 4º A determinação do prazo de vigência da 

medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão 

observará a proporcionalidade em relação ao prazo total 

da pena cominada e nunca será superior ao dobro de seu 

tempo. 

 O art. 59 estabelece disposições gerais das medidas de retirada compulsória. 

O parágrafo único passa a ter a seguinte redação:  

  Art. 59..................................................................... 

  Parágrafo único. Entende-se por repatriação, 

deportação ou expulsão coletiva aquela que não 

individualiza a situação migratória irregular de cada 

pessoa. 

 Trata-se de uma exposição conceitual para caracterizar essas circunstâncias.  

 Com relação ao art. 65, já falamos sobre a opção de nacionalidade e de 

naturalização. O inciso IV do art. 65 ficou assim, para permitir a concessão de 

naturalização ordinária. 

  Art. 65..................................................................... 
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  IV - não possuir condenação penal ou estiver 

reabilitado, nos termos da Lei. 

 O art. 69 é relativo aos requisitos para concessão de naturalização especial, e 

seu inciso III passa a ter a seguinte redação:  

  Art. 69....................................................................... 

  III - não possuir condenação penal ou estiver 

reabilitado, nos termos da Lei. 

 O art. 81, relativo à extradição, que é uma das medidas de cooperação, 

Capítulo 9, passa a ter o seguinte texto: 

  Art. 81. A extradição é medida de cooperação 

internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, 

pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa 

sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para 

fins de instrução de processo penal em curso. 

 O art. 84 também é relativo à concessão da extradição: 

  Art. 84. Em caso de urgência, o Estado interessado 

na extradição poderá, previamente ou conjuntamente com 

a formalização do pedido extradicional, requerer, por via 

diplomática ou por meio de autoridade central do Poder 

Executivo, prisão cautelar com o objetivo de assegurar a 

executoriedade da medida de extradição, que, após 

exame da presença dos pressupostos formais de 

admissibilidades exigidos nesta Lei ou em convenção ou 

tratado internacional, deverá representar à autoridade 

judicial competente. 

 Nesse artigo, os §§ 2º e 4º passarão a ter a seguinte redação: 

  § 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser 

transmitido à autoridade competente para extradição no 

Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal 

da Organização Internacional de Polícia Criminal 

(INTERPOL), no País, devidamente instruído com a 

documentação comprobatória da existência de ordem de 
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prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de 

ausência de convenção ou de tratado internacional, com a 

promessa de reciprocidade recebida por via diplomática. 

  § 4º Na ausência de disposição específica em 

convenção ou tratado internacional, o Estado estrangeiro 

deverá formalizar o pedido de extradição no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados da data em que tiver sido 

cientificado da prisão do extraditando. 

 No art. 86, também relativo à extradição, a redação inclui o Supremo Tribunal 

Federal: 

  Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o 

Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou 

domiciliar ou determinar que o processo de extradição 

seja respondido em liberdade, com retenção do 

documento de viagem ou outras medidas cautelares 

necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega 

do extraditando, se pertinente, considerando a situação 

administrativa migratória, os antecedentes e as 

circunstâncias do caso. 

 O art. 89 passa a ter a seguinte redação: 

  Art. 89. O pedido de extradição originado de Estado 

estrangeiro será recebido pelo órgão competente do 

Poder Executivo e, após exame da presença dos 

pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta 

Lei ou em convenção ou tratado internacional, 

encaminhado à autoridade judiciária competente. 

 O art. 94 passa a ter a seguinte redação: 

  Art. 94. Negada a extradição em fase judicial não 

se admitirá novo pedido baseado neste fato. 

 O art. 100, parágrafo único, passa a ter a seguinte redação: 

  Art. 100..................................................................... 
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  Parágrafo único. Além das hipóteses previstas no 

Código Penal, a transferência de execução da pena será 

possível quando: (...) 

 Em relação ao art. 101, nós já estamos na fase de transferência de execução 

de pena. O art. 101, § 1º, ficará assim: 

  Art. 101..................................................................... 

  § 1º O pedido será recebido por órgão competente 

do Poder Executivo e, após exame da presença dos 

pressupostos formais de admissibilidade exigidos nesta 

Lei ou em convenção ou tratado internacional, 

encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para 

decisão quanto à homologação. 

 O art. 103 é relativo à transferência de pessoas condenadas: 

  Art. 103. A transferência da pessoa condenada 

poderá ser concedida quando o pedido se fundamentar 

em tratado ou quando governo estrangeiro prometer 

reciprocidade ao Brasil. 

 O § 1º diz: 

  Art. 103..................................................................... 

  § 1º O condenado no território nacional poderá ser 

transferido para o seu país de nacionalidade ou país que 

tiver residência habitual ou vínculo pessoal, a fim de 

cumprir a pena a ele imposta pelo Estado brasileiro, por 

sentença transitada em julgado, necessitando expressar 

seu interesse em ser transferido ao Brasil ou ao seu 

Estado de nacionalidade. 

 O § 3º foi retirado. 

 O art. 104 também é relativo à transferência de pessoas condenadas: 

  Art. 104. A transferência de pessoa condenada 

será possível quando:  
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  I - o condenado no território de uma das Partes for 

nacional ou tiver residência habitual ou vínculo pessoal no 

território da outra Parte que justifique a transferência; 

  II - a sentença tiver transitado em julgado;  

  III - a duração da condenação a cumprir ou que 

restar para cumprir for de pelo menos 1 (um) ano, na data 

da apresentação do pedido ao Estado da condenação;  

  IV - os fatos que originaram a condenação 

constituírem infração penal perante a lei de ambos os 

Estados;  

  V - houver manifestação de vontade do condenado 

ou de seu representante, quando for necessário; e 

   VI - houver concordância de ambos os Estados. 

 O art. 105 diz: 

  Art. 105. A forma do pedido de transferência de 

pessoa condenada e seu processamento serão definidos 

por regulamento. 

  § 1º. Nos casos previstos nesta Seção, a execução 

penal será de competência da Justiça Federal. 

  § 2º. Não se procederá transferência quando 

inadmitida a extradição. 

  § 3º. Compete ao Superior Tribunal de Justiça a 

homologação da sentença dos casos previstos nesta 

Seção. 

 Alteramos o inciso VII do art. 109, relativo à infração sujeita à sanção, 

infrações e penalidades administrativas: 

  Art. 109..................................................................... 

  VII - furtar-se ao controle migratório, na entrada ou 

saída do território nacional.  

  Sanção: multa. 

 Art. 113 é o artigo relativo a emolumentos consulares: 

  Art. 113..................................................................... 
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  § 1º Os valores dos emolumentos consulares 

poderão ser ajustados pelo órgão competente da 

administração pública federal, de forma a preservar o 

interesse nacional ou a assegurar a reciprocidade de 

tratamento. 

  § 4º São considerados grupos vulneráveis: os 

solicitantes de refúgio, os requerentes de visto 

humanitário, as vítimas de tráfico de pessoas, as vítimas 

de trabalho escravo, migrantes em cumprimento de pena 

ou que respondem criminalmente em liberdade, os 

menores desacompanhados. 

 Diz o art. 114: 

  Art. 114 (sic). Isto aqui estabelece que regulamento 

poderá estabelecer competência para órgãos do Poder 

Executivo disciplinarem aspectos específicos desta Lei. 

 Não, não. Aqui está errado o artigo. É o art. 115. Minha complementação de 

voto está errada. É uma alteração no art. 115, que é relativo à criminalização do 

tráfico de pessoas.  

 O § 1º passa a ser: 

  Art. 231-A................................................................ 

  § 1º Na mesma pena incorre quem promover, por 

qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, 

a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar 

ilegalmente em país estrangeiro. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não está no texto, Relator? 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - É que o artigo, no meu complemento 

de texto, está errado; é uma mudança no art. 115 e aqui está 114.  

 O art. 232 é do Código Penal, onde nós incluímos, Deputado Ivan Valente, a 

criminalização do tráfico de pessoas, o que vulgarmente se chamou de coiotes. Por 

exemplo, muitos haitianos foram trazidos, pelo Acre, até outros centros do Brasil. 

 O art. 119 diz: 
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  Art. 119. Será concedida a residência aos 

imigrantes que, tendo ingressado o território nacional até 

06 de julho de 2016, assim o requeiram no prazo de 1 

(um) ano, após o início da sua vigência, 

independentemente de sua situação migratória prévia. 

  Esse texto é relativo à anistia concedida aos que vivem no Brasil 

irregularmente. 

 O § 7º diz assim: 

  Art. 119..................................................................... 

  § 7º O processo de revogação de residência 

observará as garantias de ampla defesa e contraditório, 

podendo ser iniciado de ofício por autoridade competente 

do Poder Executivo federal ou mediante representação 

fundamentada, assegurado o prazo para recurso de 60 

(sessenta) dias contado da notificação da decisão, 

observadas as regras gerais de revogação constantes 

desta Lei. 

 Os arts. 123 e 124 afirmam: 

  Art. 123. A aplicação desta Lei não impede o 

tratamento mais favorável assegurado por tratado em que 

a República Federativa do Brasil seja parte. 

  Art. 124. Ninguém será privado de sua liberdade, 

por razões migratórias, exceto nos casos previstos nesta 

Lei. 

 Feita a complementação do voto, altero o texto originalmente apresentado na 

semana passada. Registro que a revisão desse texto, assim como o texto original, 

foi feita em diálogo com o autor, em diálogo com a sociedade civil, em diálogo com o 

Governo. Há temas que eu considero que são de natureza política ou até mesmo 

ideológica e creio que o debate que deve ser feito nesta Comissão e no Plenário 

deve solucionar. 

 Assim, o Deputado Carlos Gomes havia levantado uma questão. Eu sugiro 

que o Deputado apresente o destaque, para que seja feito o debate aqui nesta 
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Comissão. Os Deputados Fernando Francischini e Lincoln Portela apresentaram 

sugestões que são temas de fundo. Sugiro que sejam apresentadas aqui para que 

possamos avaliar o destaque após a discussão. 

 Concluo, Deputada Bruna Furlan, dizendo que esse foi um trabalho que 

procurou ouvir. O Deputado Eduardo Barbosa, ainda ontem, passou horas em uma 

reunião, tratando dessa matéria, buscando construir consensos. Essa é uma lei 

garantista que considera a migração como um direito. Eu, inclusive, defendi, 

Deputado Fernando Francischini, que toda a parte relativa à cooperação 

internacional no campo penal, na minha perspectiva, deveria ser objeto de uma lei 

própria. Deveria ser excluída dessa lei e tratada como uma lei específica.  

 Infelizmente, não consegui convencer os meus colegas nem o Governo nem 

os Senadores, porque esse projeto voltará ao Senado, de que esse seria melhor 

procedimento. Eu creio que seria melhor porque excluiríamos matéria penal de uma 

lei sobre migrações. Mas a própria sociedade civil, em debate conosco, reconheceu 

que é melhor dar um passo atrás, mantendo essa matéria nessa lei, e aprovar a 

nova lei do que ficarmos num debate infinito sobre se cabe ou não na lei cooperação 

em matéria penal. 

 Então, agradeço a todos que colaboraram com esse esforço e me coloco à 

disposição para que possamos encaminhar a votação desse parecer.  

 Eu defendo o voto favorável ao Substitutivo apresentado com a 

complementação do voto, ressalvados os destaques que já sei que serão 

apresentados.  

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. Eu queria cumprimentar a Presidente da Comissão, Deputada Bruna Furlan, 

pela condução dos trabalhos. Saúdo os membros da Comissão e também o 

Deputado Orlando Silva.  

 Nós fizemos aqui vários debates. Esta Comissão fez um trabalho muito 

intenso e muito produtivo, visitando vários pontos do País, ouvindo todos os 

segmentos envolvidos nesse tema. Agora, há poucos minutos, juntamente com os 

Deputados Fernando Francischini, Carlos Gomes e Lincoln Portela, tratamos de um 

entendimento para que possamos ter uma votação simbólica desse parecer e 

aprová-lo. 
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 Então, de antemão, quero cumprimentar a Deputada Bruna Furlan pela 

condução dos trabalhos e o Deputado Orlando Silva pela flexibilização e pela forma 

aberta de encarar o debate.  

 Vamos, então, ouvir outras posições dos nossos colegas, mas a nossa 

intenção é colaborar no sentido de aprovarmos hoje o relatório, para que essa 

matéria possa seguir adiante. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sra. Presidente, peço a 

palavra para uma questão de ordem, que não é muito usual, mas para que 

conduzamos um acordo.  

 Inicialmente, antes da proposta, quero dizer à Deputada Bruna Furlan que me 

orgulho de ver o seu idealismo ao defender o que acredita. Parabéns! Todos os 

embates que nós tivemos dentro da Comissão e até no debate da questão só 

engrandece a posição de V.Exa. e demonstra como V.Exa. luta com o coração por 

esses estrangeiros que estão no País.  

 Então, fica a minha referência e da instituição que eu represento, a Polícia 

Federal, pelo idealismo, pela firmeza de V.Exa., pelo jeito com que V.Exa. vem 

conduzindo os trabalhos aqui, sempre com vista a trazer proteção para os 

estrangeiros. 

 Eu tinha que fazer essa referência, porque ninguém conduziu tão bem os 

trabalhos desta Comissão, que já trabalha nessa matéria há 1 ano, pela minha 

instituição para que ela veja o trabalho aguerrido de V.Exa. 

 Para o Deputado Orlando Silva, independente de diferenças ideológicas entre 

nós, só tenho elogios. V.Exa. aceitou 90% de todos os pedidos que fizeram vários 

órgãos que debatiam o tema. A maioria deles não tinha nada que mudasse o 

posicionamento de garantir os direitos dos estrangeiros, mas, sim, adaptações que 

deixaram o texto mais claro e mais fácil de ser aplicado.  

 Então, Deputado Orlando Silva, o nosso reconhecimento pela tentativa de 

costurar um acordo completo, mas esta é uma Casa de debate, é uma Casa 

democrática. Nós temos três pontos que o Deputado Orlando Silva conhece: o 

destaque do art. 45, o destaque do art. 47, para finalizar esse acordo, do Deputado 

Milton Monti, e uma questão de redação no art. 51. O Deputado Orlando Silva já 

escutou as entidades e S.Exa. mesmo poderia fazer. 
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 Então, em função desse acordo amplo que estamos costurando e da boa 

vontade do Deputado Orlando Silva e da Deputada Bruna Furlan, que nos traz a 

esperança de que ainda há gente idealista aqui dentro, eu retiro todo aquele kit de 

requerimentos que poderiam obstruir a votação para que possamos construir agora 

um entendimento. E o próprio Deputado Orlando Silva, talvez com pequenas 

alterações, possa nos levar a não votar esses destaques que podem até derrubar a 

sessão. 

 Temos pouca gente para votar, Deputado Orlando Silva, e uma verificação 

nominal pode colocar a perder tudo isso. Então, acho que nós podemos votar o 

projeto como um todo, e há acordo para isso, Deputada Bruna Furlan, ressalvados 

os destaques dos arts. 45 e 47 e uma questão de redação no art. 51, que o 

Deputado Orlando Silva está vendo. Depois, se S.Exa. mesmo puder escutar, antes 

dos destaques, porque daí não precisaríamos votar nenhum destaque, poderão ser 

retirados por mim ou pelo Deputado Milton Monti, e a votação seria simbólica. 

 Então, essa é a minha proposta, mas, para demonstrar boa vontade, 

reconhecendo a presidência e a relatoria, eu gostaria de pedir à Secretária da Mesa 

que retirasse meus requerimentos que poderiam causar obstrução na votação. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Deputado Fernando 

Francischini, gostaria de agradecer a V.Exa. pela referência e a todos que 

trabalharam nesse projeto. Certamente, nós sairemos maiores e melhores depois da 

conclusão dessa lei que tem caráter humanitário e, portanto, está acima de partidos 

políticos. 

 A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Deputada Jô Moraes, gostaria só de 

registrar que o texto do art. 51, apresentado pelo Deputado Fernando Francischini, 

melhora o texto.  

 Aqui está dito assim:  

  Art. 51. Nos casos de deportação ou expulsão, o 

Delegado de Polícia Federal representará perante o 

juízo... 

 A sugestão é que se inclua a expressão “poderá representar perante o juízo”. 

Isso relativiza e reduz a obrigatoriedade. 
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 Eu estou de acordo. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Também há uma proposta 

de acordo, para evitar que tenhamos uma verificação nominal, com vários 

Deputados, porque cada um representa segmentos, instituições. Seria o chefe da 

unidade da Polícia Federal, o que evitaria também um pedido de verificação nominal 

de outros Deputados que representam também outras categorias. A proposta feita 

ao art. 51 também facilitaria o acordo. 

 A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem, apenas para fazer um encaminhamento. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Com a palavra a Deputada 

Jô Moraes. 

 A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Deputado Orlando Silva, antes do início 

dos trabalhos, V.Exa. fez uma construção no sentido de que seriam apresentadas e 

absorvidas no seu complemento de voto as propostas. V.Exa. disse: “Assim que eu 

terminar, os Srs. Deputados leem em plenário a proposta”. E V.Exa., imediatamente, 

acataria o complemento, porque estava havendo um mau entendimento. Mas V.Exa. 

vai ler, a partir de agora, com a autorização da Presidente — e aos Deputados que 

quiserem fazer a emenda e a complementação, S.Exa. já assegurou que vai 

absorver —, e, depois, eu, que vou questionar, teria a palavra. Eu seria mais 

urgente, em vez de cada um. 

 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Sra. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. Quero falar sobre a questão de redação. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Quero dizer que estamos 

na discussão do parecer. 

 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - É questão de ordem. 

 Na página 34, no art. 53, Sr. Relator, eu acho que faltou a seguinte digitação: 

“Se procederá à expulsão”. Acho que está faltando digitação aí. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Deputado, se V.Exa. observar o final 

do § 4º, há um erro de impressão, e o caput do art. 53 está ali. 

 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - É um erro de impressão. Ok. Achei 

aqui. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Está bom? 
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 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - É a velhice. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Com a permissão da Presidenta 

Bruna Furlan, eu queria colher a sugestão da Deputada Jô Moraes. 

 O Deputado Francischini apresentou emenda de redação, que nós 

assimilamos. Está feito um destaque aos arts. 45 e 47, que é um tema de mérito, e 

que merece aprofundamento nesta discussão e, eventualmente, uma votação. 

 Eu queria ouvir o Deputado Carlos Gomes, para que expresse qual é a 

diferença que ele sugere com relação ao texto, para que nós possamos avaliar a 

incorporação no relatório. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Com a palavra o Deputado 

Carlos Gomes. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS GOMES - Sra. Presidente Bruna Furlan e nosso 

Relator, Deputado Orlando Silva, primeiro eu quero parabenizá-los pelo trabalho e 

agradecer também a sensibilidade de V.Exas. de terem ido ao Rio Grande do Sul 

para ouvir milhares de imigrantes que estão em situação de grande vulnerabilidade 

naquele Estado. 

 Deputado Orlando, a minha questão — nós havíamos até falado sobre ela 

com a Presidente — é sobre a alteração, nos arts. 33 e 53, da expressão “distinção 

de gênero ou de orientação sexual” por “sem qualquer discriminação”. Trata-se de 

colocar no texto “sem qualquer discriminação” em vez do detalhamento “gênero ou 

orientação sexual”, porque ela já contemplaria todos, e assim nós realmente não 

teríamos nenhum tipo de discriminação, que é o que nós queremos. 

 A questão maior é a seguinte: como a palavra “gênero”, principalmente, tem 

gerado muita polêmica nesta Casa, eu acho que nós obstruirmos e impedirmos a 

votação de um projeto tão importante, um relatório tão bem construído, por causa 

dessa palavra, problema que pode ser sanado com essa nova redação... Por isso, 

nós estamos solicitando que se faça essa alteração. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - A Deputada Jô Moraes pediu a 

palavra. Na sequência, falará o Deputado Milton Monti. 

 Eu queria fazer uma sessão de encaminhamento. Gostaria que nós nos 

concentrássemos agora no debate em torno dessa questão de mérito apresentada 

pelo Deputado Carlos Gomes, para ver se nós resolvemos essa matéria. 
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 A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Sr. Relator, cara Presidenta, é evidente 

que a dimensão que tem esse texto legal na apresentação à humanidade do que é o 

sentido novo da convivência humana vai me fazer abrir mão, neste momento, na 

Comissão, de debater esta questão. Vou requerer um destaque para que esse 

processo seja apreciado. 

 Não vou gastar tempo, porque nós temos urgência na votação. Faço uma 

demarcação e vou mostrar todos os institutos internacionais que absorvem, que 

entendem esses dois termos. Mas, como haveria a ameaça de se pedir votação e 

isso prejudicaria, eu vou entrar com um requerimento de destaque sobre as palavras 

“gênero” e “orientação sexual”, substituindo-as por “contra discriminação”, contra 

qualquer preconceito — arts. 33 e 53. 

 E há uma proposta dos servidores da Justiça, Relator Orlando, que eu queria 

que V.Exa. apenas registrasse. Houve falha da orientação. No art. 119, está 

disposto que os imigrantes que requererem residência estarão isentos do 

pagamento de multas e de quaisquer outras taxas. O § 2º dispõe que haverá 

cobrança de 25% do valor do fixado para expedição de primeira via do documento 

de identificação correspondente ao Registro Nacional Migratório. Eu queria apenas 

que V.Exa. registrasse isso e, até o fim da sessão, estudasse e visse se é possível. 

Foi uma falha de entrega para isso. Deixo registrado, no caso de gênero, a minha 

posição de destaque. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Está registrado. Deputada 

Jô e Deputado Carlos Gomes, obrigada pela contribuição. 

 Com a palavra o Deputado Pastor Eurico. 

 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Eu não entendi bem a colocação da 

Deputada Jô Moraes.  

V.Exa. está questionando... Quero esclarecer isto para não termos dificuldade 

no período de vista. Eu entendi que V.Exa. quer manter o texto, é isso? 

 A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Deputado Pastor Eurico, V.Exa. me 

conhece muito bem e sabe que a intolerância e a intransigência não fazem parte da 

minha tradição.  

 A pedido da Presidente Furlan, que fez um enorme esforço, do Deputado 

Orlando Silva e de inúmeras entidades aqui presentes que querem ver esse instituto 
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aprovado, uma grande conquista civilizatória, acabei de fazer o entendimento de que 

eu abriria mão — não vou pedir vista, porque já foram solicitadas vistas coletivas, e 

não há esse instrumento regimental — de querer a aferição da opinião dos membros 

da Comissão para que se votasse esse instrumento. 

 Vou registrar o destaque, Deputado, para ser apreciado em plenário — em 

plenário. Não quero ampliá-lo, porque eu acho que este campo, esta discussão, 

contém uma intolerância, e as convenções internacionais todas contemplam isso. 

Mas abro mão de pedir que ele seja apreciado, em nome dos direitos dos imigrantes 

ameaçados aqui. Vou brigar em plenário e em todos os lugares em que eu puder. 

 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - O.k. Eu entendi, Deputada. 

  Eu quero agradecer as suas colocações e dizer do respeito que tenho por 

V.Exa., mas não aceito V.Exa. me chamar de intolerante. Respeito a sua posição, 

até porque, quando nós estamos defendendo a expressão “qualquer discriminação”, 

nós estamos protegendo todos os seres humanos, independentemente da questão 

de gênero. Eu acho que esse foi o consenso aqui entre todos nós. 

 Mas, se V.Exa. quer que o destaque vá a plenário, eu vou até respeitar, 

porque eu poderia pedir vista aqui também. 

 A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Não poderia, porque já foram pedidas 

vistas coletivas. 

 O SR. DEPUTADO PASTOR EURICO - Aliás, pedir votação nominal. 

 A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Para quê? Não há mais matéria! Para 

quê? 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sras. e Srs. Deputados, eu fiz 

questão de que o Deputado Carlos Gomes manifestasse sua posição, porque eu 

quero ter a oportunidade de manifestar a minha posição como Deputado e como 

Relator. 

 A referência a “sem distinção de gênero ou de orientação sexual” foi incluída 

no texto que veio do Senado. Não foi uma proposta elaborada por mim, mas eu 

concordo com ela. Aqui, Srs. Deputados, nós estamos registrando quando se 

concede visto para reunião familiar. Quando se conceder visto para reunião família, 

não vai haver nenhuma distinção de gênero ou de orientação sexual. 
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 O art. 53 dispõe sobre as possibilidades em que não se procederá à 

expulsão. Não pode haver esse tipo de distinção. Então, eu quero deixar registrado 

nos Anais desta Comissão que a minha convicção é a de que nós não deveríamos 

permitir, e deveríamos explicitar isso na lei, que houvesse alguma distinção de 

gênero ou de orientação sexual no que diz respeito à autorização de visto para 

reunião familiar e ao debate em torno da expulsão. 

 Porém, eu quero acolher, como emenda de redação, a proposta do Deputado 

Carlos Gomes, exclusivamente para que nós possamos votar essa matéria e 

encaminhá-la ao plenário. Fica registrado — assim como o destaque feito pela 

Deputada Jô Moraes — que esse tema vai a votos no plenário. Vai ser feito o debate 

no plenário, e as diversas posições lá poderão ser expressas.  

Eu acolho essa posição, para que nós possamos votar o relatório no dia de 

hoje. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Vou seguir a ordem de 

inscrição, Deputado Ivan Valente, e conceder a palavra ao Deputado Milton Monti. 

Já passo a palavra a V.Exa. 

 Tem a palavra o Deputado Milton Monti. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Estão ressalvados os destaques? 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Deputada, o Relator já acolheu isto, 

mas eu só quero registrar que essa é uma posição que eu também defendo. No 

entanto, é preciso tomar cuidado, porque, às vezes, a redação e a colocação desse 

tema surtem o efeito desejado de realmente não haver discriminação. Então, é 

preciso tomar cuidado, porque, às vezes, coloca-se alguma coisa ou se quer excluir 

tudo e o efeito pode ser contrário. 

 Respeito a posição do Deputado Lincoln, do Deputado Pastor Eurico, do 

Deputado Carlos Gomes. Eu também concordo, mas, às vezes, colocar no texto é 

mais educativo e elucidativo do que retirar. 

 Mas esta é uma discussão de mérito, fica para depois. O Relator já aceitou, 

ótimo! 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Obrigada, Deputado Milton 

Monti. É importante que tenhamos tolerância na discussão deste tema. 
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 Deputado Lincoln, vou conceder a palavra conforme a ordem de inscrição. 

 Com a palavra o Deputado Ivan Valente. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sra. Presidente Bruna Furlan, em nome 

do PSOL, eu queria, primeiro, parabenizar V.Exa. e o Deputado Orlando Silva. 

Como membro desta Comissão e pessoa diretamente interessada nesta temática, 

não pude — e peço desculpas aos Deputados — participar do debate com a 

intensidade que eu queria por ser Líder de bancada e estar comandando o processo 

contra um zumbi aqui na Casa: o Deputado Eduardo Cunha. Tudo isso tomou muito 

tempo., mas o relatório final e o debate que foi feito aqui foram muito produtivos. 

 Eu queria dizer o seguinte: o que nós estamos votando aqui é uma coisa 

maior, daí a necessidade de se fazer uma ou outra concessão política. Mas há 

coisas que já estão dadas pelas sociedades modernas, que já estão dadas pelas 

sociedades maduras, e eu acho que nós estamos vivendo um momento que, em 

relação às migrações em especial, é muito grave. 

 Vejam o que aconteceu com a saída da Inglaterra da Comunidade Europeia, 

o Brexit, as migrações do norte da África para a Europa, os candidatos xenófobos, 

como Donald Trump, dos Estados Unidos. Isso tudo está gerando uma enorme onda 

conservadora. 

 Isto é interessante: o Brasil caminha na contramão, porque ele tem uma 

tradição de acolhimento — acolhimento. Nós devemos descaracterizar a ideia de 

que o imigrante ou o migrante, aquele que se desloca, deve causar medo. Não! É o 

contrário. Ele tem que ser acolhido, essa é a palavra. Nós devemos eliminar todo 

tipo de discriminação, inclusive esta que a Deputada Jô Moraes mencionou aqui — 

que fazia parte do texto e, certamente, voltará no plenário —, que é a discriminação 

de gênero, de orientação sexual. Nós temos que fazer, de verdade, um acerto de 

contas com essa questão. Talvez não seja na migração o momento em que essa 

questão deva se dar, mas ela tem que se dar na sociedade. 

 Então, eu concordo com esse acordo, mas marcando e demarcando a 

posição do PSOL a favor da liberdade, da tolerância, do acolhimento e de toda uma 

visão de humanidade, porque nós estamos assistindo, em pleno século XXI, a uma 

desumanização. O Brasil, com a história que tem, não pode tolerar isso. Por isso, eu 
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quero uma lei em que essa ideia da intolerância, do prender, do interrogar, do 

desconfiar, do medo e tal seja eliminada. 

 Então eu quero deixar ao relatório do Deputado Orlando Silva, pelo esforço 

que fez, pela Deputada Furlan e todos os outros Parlamentares que colaboraram 

com isso... Espero que nós possamos votar essa questão no dia de hoje. No 

plenário, nós faremos o debate necessário e apresentaremos os destaques 

necessários. 

 Obrigado, Deputada. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Deputado Ivan Valente, 

agradeço a sua contribuição. Sabemos das suas atividades, mas é importante a sua 

participação nesta Comissão. 

 Com a palavra o Deputado Carlos Gomes. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS GOMES - Quero só fazer um esclarecimento, 

Sra. Presidente. Primeiro, quero dizer que eu sou contra todo e qualquer tipo de 

discriminação. Quero deixar isso bem claro. 

 Em segundo lugar, eu queria um esclarecimento do nosso Relator. Ele disse 

que ia corrigir o texto através de uma emenda de redação ou, simplesmente, que ia 

suprimir e incluir no anexo, retirando a expressão? É só uma questão regimental. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sra. Presidente, posso responder? 

Eu vou repetir, Deputado Carlos Gomes, a expressão que eu utilizei. Eu vou acolher 

a proposta do Deputado Carlos Gomes como se fora uma emenda de redação. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS GOMES - Como se fora. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - E assimilar no texto, nos termos em 

que foi proposta, a substituição de “sem discriminação de gênero ou de condição 

sexual”, e o texto passará a ser sem qualquer discriminação nos arts. 33 e 53. 

 Estou repetindo o que disse: não é a minha convicção, mas vou modificar o 

texto, pelo entendimento e votação na tarde de hoje. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Tem a palavra o Deputado 

Milton Monti. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - O resultado é que vai retirar a 

expressão. É isso. 
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 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Deputado, não é retirar a expressão, 

é substituí-la por outra, proposta pelo Deputado Carlos Gomes. 

 Temos que ter confiança nos nossos pactos, companheiros! 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sra. Presidente, eu 

gostaria de encaminhar uma proposta de acordo, para que não haja a votação dos 

dois destaques. Há consenso em 99% do texto, que é excelente para o nosso País, 

para os estrangeiros, para as instituições do Estado. Não se deve correr o risco de 

não o aprovarmos por consenso, sem verificação. 

 Há dois últimos destaques apresentados. Um refere-se ao art. 45. Na 

verdade, o pedido é de retirada da expressão “garantido o devido processo legal”, 

tendo em vista que sua inclusão acarreta a interpretação de que o processo 

meramente administrativo de impedimento de entrada demanda um processo 

judicial, burocratizando em demasia, a ponto de inviabilizar o subsequente ato de 

repatriação. Tal prática está em descompasso com a disposição do Anexo 9 da 

Convenção de Chicago, do qual o Brasil é signatário desde 1946. 

 O segundo, para avaliação do nosso Relator, é relativo ao § 1º do art. 47. Ele 

propõe alteração para que a comunicação da repatriação seja feita apenas às 

empresas transportadoras e ao consulado, retirando a Defensoria Pública da União 

desse rol. Entendemos que a previsão de imediata comunicação à DPU em todos os 

casos de repatriação revela-se medida exacerbada e inadequada, haja vista que 

acarreta judicialização de um processo meramente administrativo, que deve ser 

cumprido com a celeridade imposta pela Convenção de Chicago, da qual o Brasil é 

signatário. 

 Essa burocratização dos casos de impedimento acarreta também significativo 

ônus às empresas aéreas e operadores aeroportuários, que vão transferir esse 

custo para o consumidor. Na nossa visão, cuidar do estrangeiro dentro do País, em 

hotéis e em outros locais, é uma atividade típica de Estado, que não pode ser 

repassada a pessoas dentro do País. 

 A proposta de acordo é manter o destaque, Sr. Relator. Mantemos o destaque 

— que possa ser votado —, mas V.Exa. aceita os pedidos de alteração, que seriam: 

a retirada da DPU em todos os casos e da expressão “devido processo legal”. E nós 

fazemos a mesma coisa: não votamos os destaques. Eles ficam consignados, e 
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V.Exa. pode debatê-los em plenário novamente, mas o texto seria alterado por uma 

votação de consenso unânime, de todos os membros. Acho que todos votariam com 

V.Exa. com essas duas pequenas alterações. Fica mantido o destaque, para que 

V.Exa. possa fazer o debate do assunto em plenário. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Com a autorização da Presidenta 

Bruna Furlan, eu quero fazer um diálogo com o Deputado Francischini. 

 Eu insisto em que o debate que nós fazemos não tem corte político nem 

ideológico. O autor da lei foi o Senador Aloysio Nunes, que, aliás, neste momento, é 

o Líder do Governo no Congresso. Então, é insuspeito, digamos assim, o autor 

deste projeto. 

 O projeto tem um sentido garantista muito acentuado. Ele tem como objetivo 

restringir toda e qualquer forma de arbitrariedade. Quando se permite que fique no 

campo da ação do agente público, a impessoalidade sempre pode ser posta em 

xeque. Daí, quando falamos de devido processo legal, o sentido é exigir que haja 

instrução, que não se dependa do mero arbítrio daquele que recebe. 

 Recordemos que muitas vezes chegam ao Brasil pessoas que não dominam 

o idioma da nossa Pátria, não dominam o português, têm dificuldade de se 

comunicar com as pessoas. Portanto, o sentido, Deputado Francischini, é de 

salvaguardar, de permitir que haja a possibilidade de instrução de determinado 

processo, de que ele possa ser visto por uma autoridade, de não ferir, digamos 

assim, aquilo que o projeto de lei prevê, que é o direito à migração. 

 Meu desejo, Sra. Presidente, é o de manutenção da expressão “do devido 

processo legal”. Faço um apelo ao Deputado Francischini. Evidentemente, se for 

impossível que nós firmemos um acordo, eu posso dar um passo atrás. 

  Em segundo lugar, com relação à Defensoria Pública da União, eu quero 

fazer a proposta de entendimento ao Deputado Francischini, de que nós excluamos 

a DPU na seção relativa à repatriação. 

 Na seção relativa à repatriação — entendemos os argumentos apresentados 

pelo Deputado como forma de construir um entendimento, uma mediação —, eu 

proporia, na redação, a exclusão da Defensoria Pública da União, no item de 

repatriação, mantendo a intervenção da Defensoria só em casos graves. Essa é 

uma forma de tentar mediar, de reconhecer o papel da Defensoria, garantir o direito 
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de defesa do migrante, mas impedindo a burocratização e os custos, como eu 

entendi do argumento do Deputado Francischini.  

 Então, esta é a sugestão de entendimento: a exclusão do § 1º, objetivamente, 

da DPU, mantendo as empresas transportadoras e autoridades consulares, mas, 

nos outros casos, sobretudo onde há casos graves, manteríamos a DPU. É a 

sugestão para ver se podemos fazer um entendimento. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Eu acho que começa já 

um entendimento. V.Exa. novamente demonstra que o debate pode ser feito. Nós 

não precisamos atender a todos os pontos, mas esse ponto é primordial para a 

Polícia Federal, em razão da burocratização. V.Exa. entendeu que os casos graves 

são os mais preocupantes. 

 Quanto ao devido processo legal, eu vou falar de casos práticos. Eu fui chefe 

de setor de imigração na Polícia Federal, na sede da Inteligência da imigração, na 

sede, por mais de 2 anos, e conduzi essas operações que visavam muito às vítimas, 

que eram os imigrantes legais. Quantas vezes fui ao exterior, principalmente à 

Espanha e a outros países, buscar brasileiros que estavam em condições análogas 

à de escravo, e por aí afora.  

 Mas eu queria chamar a atenção para, por exemplo, um caso prático: 

Aeroporto de Guarulhos, Copa do Mundo, 2 mil barras bravas chegando, e nós 

tendo que dar o devido processo legal ou comunicar à DPU para poderem embarcar. 

Isso era inviável, não só economicamente. Em um aeroporto do País, a quantidade 

de casos que acontecem é enorme. 

 Nós temos que achar uma saída também para o devido processo legal, para 

não criarmos uma regra geral para tudo, prejudicando aquele estrangeiro que não 

fala o idioma e merece o devido processo legal. Talvez nós possamos criar, da 

mesma forma como há uma regra geral, uma regra para o caso específico que 

V.Exa. está querendo proteger. Eu acho que a Assessoria pode criar um texto em 

que o devido processo legal seja destinado a casos em que o estrangeiro não 

domine a língua. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - V.Exa. me permite um aparte, 

Deputado, para tentar fazer o diálogo? 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - É claro. 
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 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Em casos em que são produzidos 

fenômenos como esse dos barras bravas argentinos, quando há um fluxo intenso de 

pessoas que chegam ao mesmo tempo às fronteiras... Isso é típico de grandes 

eventos, que exigem, muitas vezes, uma legislação própria. Para os Jogos 

Olímpicos e Paraolímpicos, houve o Ato Olímpico; para a Copa do Mundo, houve a 

Lei Geral da Copa, que tratou desses temas. Quando há eventos em que há um 

fluxo muito intensivo nas fronteiras do Brasil, e isso é da experiência internacional, 

existe legislação específica para tratar do ingresso no País. 

 Mas o que eu queria propor, Deputada Bruna Furlan, para tentar firmar um 

entendimento era a supressão da Defensoria Pública nesse item relativo à 

repatriação, que continuaria nos casos graves, como está estabelecido aqui. E eu 

manteria o termo “devido processo legal”, com um compromisso político: o mesmo 

entendimento que fizemos até aqui, o mesmo esforço, nós seguiríamos até o 

plenário, e, antes do encaminhamento no plenário — esse é um acordo político 

público —, nós teríamos uma solução de entendimento, com a proposta do 

Deputado Francischini. Na ausência dessa proposta, nós encaminharíamos o projeto 

nos termos propostos pelo Deputado Francischini. Mas eu considero que nós temos 

condição de construir um consenso, garantindo o direito dos migrantes que chegam 

aqui, têm dificuldade de acesso e precisam de um devido processo legal. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, eu queria ponderar com 

o Deputado Francischini que essa questão do devido processo legal é um princípio 

constitucional. Nós não podemos derrubá-lo. Ele é legal, é constitucional e é um 

direito. 

 Então, eu acho que V.Exa. se reporta a questões específicas, mas nós temos 

que pensar no longo prazo. Quem chega ao Brasil? Os imigrantes. Eles chegam 

pela fronteira terrestre, marítima ou aérea, chegam à Polícia Federal. Geralmente, é 

uma família, é uma pessoa, é um grupo, e não uma onda, como se faz na Europa, 

quando há jogos de futebol. Aí, sim, o Deputado Orlando tem razão: é preciso 

estabelecer...  

 Isso aconteceu na Itália. A Itália fez uma legislação específica para impedir a 

entrada de torcidas organizadas que eram predatórias. Mas aqui, não. Nós estamos 

fazendo uma lei de longo curso. Nós estamos fazendo uma lei que interessa à 
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normatização nacional e atende ao devido processo legal, atende à Constituição 

brasileira. Então, eu acho que essa questão não pode nem ser mexida, porque ela é 

um princípio constitucional, Deputado. Eu não poderia abrir mão dessa questão, 

porque a lei permite que a pessoa tenha direito à defesa, e assim por diante. 

No mesmo sentido, eu me refiro à comunicação à Defensoria Pública. Eu 

acho que isso é um avanço. Veja: no que nós pudermos evitar, ou eliminar, a 

arbitrariedade, no que nós pudermos trabalhar coletivamente, garantido o direito de 

defesa, garantida a comunicação, garantido o não isolamento do cidadão, tudo isso 

é uma contribuição para a democracia brasileira, tudo isso faz parte de uma lógica 

positiva, uma lógica que impede tortura, arbitrariedades, cerceamentos, uma lógica 

que não faz mal à democracia, mas sim bem à democracia. 

Eu acho que nós deveríamos sair daqui com o projeto o mais limpo possível, 

um processo que tenha a ver com a legislação internacional mais avançada, com a 

nossa legislação e princípios constitucionais. E um ou outro detalhe pode ser 

remetido a outra normatização legal, em outro momento; aqui, nós estamos tratando 

da lei de migração. 

Então, eu queria fazer essa defesa, fazer essa ponderação com o Deputado 

Francischini, que certamente é uma pessoa com experiência na área da Polícia 

Federal, mas eu acho que nós temos que trabalhar no conjunto da obra. Eu acho 

que o que foi feito aqui foi uma lição de tolerância, porque foram aceitas dezenas de 

propostas e de modificações; parece que apenas duas ou três questões ficaram 

polêmicas. Na maioria dos casos, todas as proposições foram aceitas, ou seja, 

houve um espírito de tolerância. 

É isto que eu peço, então, ao Deputado Francischini: avancemos nesse 

projeto e saiamos com ele aprovado daqui hoje. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Obrigado, Deputado Ivan 

Valente. 

Com a palavra o Deputado Milton Monti. 

O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Primeiro eu queria, cara Presidente 

Bruna Furlan, caro Relator, cumprimentá-los, de novo, pelo esforço e fazer um apelo 

ao Deputado Francischini, porque eu acho que se avançou muito no entendimento, 
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inclusive nas questões trazidas aqui pelo Deputado Carlos Gomes, nas questões 

que foram trazidas pelo Deputado Francischini — ele está levando tudo. 

Então, a questão do processo legal, que o Relator colocou e que foi também 

colocada pelo Deputado Ivan Valente, eu acho que deveria permanecer. Eu acho 

que isso, como diz o Deputado Ivan Valente, é uma questão constitucional e poderia 

permanecer. O Relator já concordou em retirar o ponto da comunicação compulsória 

à Defensoria. Talvez, Deputado Ivan, devêssemos permitir a audiência ou a 

presença da Defensoria Pública. Imagine a burocracia: há milhares de processos. 

Nós vamos criar um monstro burocrático com todas as pessoas que acabam 

imigrando para o País, porque elas vão formar um processo. Nós vamos ter lá uma 

pilha de coisas. Garantir que as pessoas possam ser recebidas com dignidade, 

dentro do espírito da lei, eu acho justo. Mas, também, estabelecer uma comunicação 

compulsória para todos os casos, eu acho que é um exagero. 

Então, eu queria fazer uma pergunta ao Deputado Francischini, uma vez que 

o Relator concordou, em relação ao art. 47, que a outra questão, que nós 

passássemos para a votação e votássemos simbolicamente, sem nenhum destaque, 

esse relatório, que, na minha opinião, é muito bom. 

 E todos sabem aqui que o ótimo muitas vezes é inimigo do bom. Então, eu 

acho que o relatório está muito bom e devemos votá-lo e aprová-lo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Deputado Milton Monti, 

agradeço a participação e a contribuição.  

Apenas registro que o STF tem jurisprudência pacífica sobre a garantia do 

devido processo legal e do contraditório, e é constitucional, como disse o Deputado. 

 Quero lembrar também, antes de passar a palavra para o amigo Deputado 

Marcos Rogério, que este projeto é do Senador Aloysio Nunes, Líder do Governo no 

Senado Federal. 

 As organizações e as instituições que estão aqui — parece-me — não 

entenderam como foi construído esse projeto no Senado Federal. Ele foi construído 

na base de muito diálogo. Foi o Governo, portanto, sendo o Líder do Governo o 

autor do projeto... Tudo que está no relatório do Deputado Orlando Silva foi 

acordado com o Líder do Governo. É importante que as instituições saibam disto: 

nós construímos juntos esse relatório. 
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 Com a palavra o Deputado Marcos Rogério. 

  O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Sra. Presidente, Deputada Bruna 

Furlan, a quem cumprimento pela condução dos trabalhos; Sr. Relator, Deputado 

Orlando Silva, Sras. e Srs. Parlamentares, eu não quero fazer uso da palavra para 

adiar os trabalhos desta Comissão, mas queria apenas manifestar, de forma muito 

sucinta, minhas preocupações em relação ao ponto levantado pelo Deputado 

Fernando Francischini. Eu acho que estamos diante de duas situações que exigem 

de nós responsabilidade: de um lado, há o direito personalíssimo e, de outro lado, há 

o interesse nacional, a questão da segurança, e outros aspectos a ele inerentes. 

 Obviamente, ao se retirar a vinculação à Defensoria num ponto e ao se 

manter no outro, Deputado Orlando Silva, V.Exa. é sabedor de que ela continuará 

sendo instada, porque o devido processo legal pressupõe essa condição. Não há 

devido processo sem a presença de um advogado, não há devido processo sem a 

presença, em se tratando de alguém que naquele momento não tem as condições 

para acesso ao profissional, sem que se lance mão da Defensoria. 

 Mas a questão que eu estou aqui a analisar é mais complexa do que 

simplesmente se colocar ou se tirar palavras. Em relação ao devido processo, dentro 

da linha que levantou o Deputado Francischini, eu tive contato ao longo desses dias 

com representantes da Polícia Federal — hoje pela manhã, o próprio Dr. Daiello fez 

contato comigo —, e é justamente esse ponto a preocupação da instituição, ponto 

com o qual eu também tenho preocupações. Então, o apelo que fez o Deputado 

Francischini é também o que este Parlamentar faz a V.Exa. 

 Acho que, se encontrarmos um ponto de entendimento, é bom para toda a 

Comissão. Mas nós não podemos, em nome de um entendimento, permitir algo que 

pode vir em prejuízo ao interesse nacional, ao interesse do País. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Obrigada, Deputado 

Marcos Rogério. Quero que V.Exa. leve o nosso abraço ao Diretor-Geral da Polícia 

Federal, Leandro Daiello, e quero dizer que ele fica melhor no papel de prender 

político corrupto. Quando ele entra na nossa Comissão para atrapalhar os nossos 

imigrantes ele perde a minha consideração, apenas para registrar. 

 Com a palavra o Deputado Orlando Silva. 
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 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Eu vou refletir aqui o diálogo feito 

com os Deputados Francischini e Marcos Rogério. 

 Veja, eu estou defendendo que, no § 2º do art. 47, a redação seja: “Será feita 

notificação, preferencialmente por via eletrônica, à Defensoria Pública da União, nos 

casos dos §§ 4º e 5º, ou sempre que a repatriação imediata não seja possível.” Esse 

é um diálogo feito com a Assessoria da Polícia Federal, de modo que nós 

resolveríamos essa polêmica do art. 47. O Deputado Fernando Francischini está de 

acordo. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Nesse ponto, sem dúvida. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - A repatriação, Deputado Marcos 

Rogério, caberia à Defensoria Pública da União em outros momentos, nesta lei, 

quando se tratasse de processos que têm um curso mais longo, como, por exemplo, 

no caso de uma deportação. No caso da repatriação, que é um ato imediato, nós 

relativizaríamos, permitindo apenas em casos graves ou quando o retorno se der no 

mesmo período. O meio eletrônico é mais ágil. 

 Então, eu quero fazer um apelo ao Deputado Marcos Rogério, para que 

aquiesça essa sugestão da assessoria da Polícia Federal que é mais moderada e 

que atenderia, digamos assim, as suas e as nossas preocupações. 

 No caso do art. 45, eu quero fazer uma última tentativa com o Deputado 

Francischini e com os demais Deputados desta Comissão, com autorização da 

Presidenta Bruna Furlan. Sugiro mantermos no art. 45 o devido processo legal, nos 

termos desse relatório, e firmarmos o compromisso político público de construir uma 

solução até a apreciação no plenário desta matéria. 

 Deputado Francischini, caso nós não tenhamos entendimento para manter o 

devido processo legal, eu recuarei no encaminhamento do relatório em relação à 

proposta apresentada pelo Deputado Francischini aqui neste momento. 

 Eu me fiz entender, Deputado?  

 Entendeu, Deputado Marcos Rogério?  

 Se não houver a construção, eu recuo nessa posição e defendo a posição 

sustentada pelo Deputado Francischini, mas quero ter a chance de fundamentar e 

construir um entendimento com o Deputado Francischini nesta matéria, que reputo 

ser central para o projeto que queremos aprovar aqui. 
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 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Relator, quero fazer a 

última ponderação para fechar o acordo. O objetivo são os estrangeiros. Esses 

detalhes que debatemos não são para prejudicar ninguém. Se houver algum 

estrangeiro protegido no nosso País, que haja legislação que garanta a soberania 

nacional, um equilíbrio na balança. 

 Eu queria fazer uma última tentativa de entendimento, Deputado Orlando. Eu 

gostaria que V.Exa. acompanhasse o art. 5º da Constituição, que todos sabemos de 

cor e salteado, mas vou lê-lo porque isso talvez construa o consenso. 

  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País” — e nós 

estamos fazendo uma interpretação extensiva não só aos 

estrangeiros residentes no País — “a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

  (...) 

  LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal; 

 O Deputado Ivan Valente bem colocou: o devido processo legal é 

constitucional. Nós já temos essa previsão. 

 O que eu queria era trazer de volta o texto do próprio Senador Aloysio. V.Exa. 

bem disse que o Senador Aloysio foi garantidor disso. O texto do Senador Aloysio é 

simples e direto, retira todas as possibilidades de fazermos interpretação. Poderá 

ser impedida de ingressar no País a pessoa: (...) 

 Assim, voltamos ao artigo original do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que, 

com certeza vai ser atendido por ele, e fica o registro nas notas taquigráficas do 

nosso reconhecimento de que o art. 5º já prevê que o devido processo legal é 

constitucional, e essas pessoas têm direito. 

 Isso faria com que nós votássemos agora, após a minha fala, com anuência 

da nossa Presidente, e, por consenso, para termos uma grande vitória de todos os 

integrantes desta Comissão, dos estrangeiros e das instituições. 
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 Estamos com o texto original do Senador Aloyzio e o acordo fechado, Sr. 

Relator. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Eu quero, de certa forma, contraditar o 

Deputado Francischini, porque a explicação de S.Exa., na verdade, remete para a 

propriedade da redação dada na lei. Quando S.Exa. diz que a Constituição 

estabelece que é preciso ter o devido processo legal, mostra que a lei coloca isso 

com muita clareza, repetindo os preceitos da Constituição. 

 Eu faço um apelo ao Deputado Francischini — eu não sei a posição do 

Relator, estamos aqui para buscar o entendimento —, porque se avançou muito nas 

reivindicações que o Deputado Francischini trouxe aqui, com toda a propriedade e 

com toda a legitimidade que tem por ser membro da Polícia Federal, o que lhe dá 

acesso a posições dadas pelo Ministério da Justiça e pelo Governo. 

 Eu acho que isso não deveria ser impedimento para que nós votássemos 

esse relatório rapidamente. Então, vamos ouvir o Relator, mas eu acho que V.Exa. 

deveria, se não fosse acatado pelo Relator, concordar com a aprovação do texto, 

porque estou usando o argumento de V.Exa. para dizer que, se isso está no texto, 

ele apenas repete o que está na Constituição. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Deputado Orlando, eu penso que a 

argumentação do Deputado Fernando Francischini tem absoluta pertinência em 

ficarmos com o texto do Aloysio Nunes Ferreira, porque, salvo engano, a persistir o 

devido processo legal, que é uma garantia constitucional, nós vamos ter que inserir 

aí as demais garantias constitucionais, senão estaríamos dizendo que, em fase de 

sede infraconstitucional, apenas essa vale para quem quer ingressar no País. As 

outras não valem — o contraditório não vale, a ampla defesa não vale. Daí em 

diante. E todas as garantias, de fato, estão inscritas na Constituição. Então, 

escreveremos todas no texto ou deixamos o texto do Senador Aloysio tal qual está. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Eu vou fazer a última tentativa, 

porque, na verdade, hoje, às 11h30min, a bancada do meu partido, o PCdoB, 

aprovou a minha candidatura à Presidência da Câmara. (Palmas.) 

 Eu preciso pedir o voto dos Deputados aqui presentes e tenho que pedir o 

voto dos Deputados lá fora. 
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 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Com todo o respeito, os 

nossos imigrantes são mais importantes, Relator. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Mas cumprindo com a minha 

obrigação de Parlamentar e seguindo a orientação da Presidenta, que era para votar 

hoje, estou há duas horas aqui e, em vez de pedir voto, estou aqui preso. Acho que 

deve ser uma articulação dos meus adversários. V.Exas. estão aqui representando 

os meus adversários para me segurar aqui. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Eu estou aqui para isso. 

(Risos.) 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Mas vou fazer uma última tentativa, 

porque o Deputado argumenta que nós estaríamos repetindo o texto da 

Constituição. 

 Em algumas circunstâncias, não há problema em fazer isso. O artigo 38, por 

exemplo, quando fala da entrada e saída do território nacional, repete a abordagem 

da Constituição quanto ao papel da Polícia Federal. Está aqui no texto de novo, 

repetido. Não tem problema nenhum nós repetirmos o texto constitucional, como não 

tem problema nós reafirmarmos a importância do devido processo legal. 

 Então, quero fazer o último apelo. Eu me comprometo, Deputado Fernando 

Francischini, que votemos mantendo a redação tal qual foi proposta, incluindo o 

devido processo legal, com o compromisso de dialogar com o Deputado Francischini 

até o encaminhamento da matéria no plenário e, no encaminhamento, já retirar essa 

expressão, caso nós não tenhamos um acordo. É apenas um esforço. 

 Faço um apelo ao Deputado Francischini. Estou exausto nos argumentos e na 

oportunidade para tratar. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Fechem a porta, que o 

Relator não vai sair. 

 O SR. DEPUTADO MILTON MONTI - Só para dar um entendimento. V.Exa. 

está assumindo um compromisso político, se necessário, de concordar com o 

destaque no plenário para retirar a expressão. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Mais do que isso. Estou propondo 

que, quando se apresentar o relatório, já o fazer com a posição do Deputado 

Francischini, caso até lá eu não o convença da minha posição. 
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 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Presidente, acho que só 

falta o Deputado Marcos Rogério. Ele conversou comigo. Estamos caminhando para 

um entendimento, mas não sei se o Deputado Marcos Rogério concorda. Se um 

pedir verificação, não adianta nada. Tem que haver um acordo global. Eu estou no 

caminho já. 

 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - A sinalização do Deputado Relator 

é politicamente adequada. Agora, é uma situação extremamente grave essa que nós 

estamos lidando aqui. 

 Com todo respeito à Presidente Bruna, por quem eu tenho um carinho 

enorme, que mencionou em relação ao Delegado Diretor da Polícia Federal, eu 

construo as minhas convicções. Obviamente que, em alguns momentos, a partir de 

provocações, mas são convicções jurídicas. 

 Estava conversando com o Milton agora há pouco. Há situações e situações. 

Se pegar alguém que chega aqui que está na lista de investigados, de suspeitos do 

Estado Islâmico, você vai ter que aplicar para esse caso a mesma situação. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Mas está sendo construída 

uma lei antiterrorismo, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Se você não obedecer ao devido 

processo legal, que pressupõe muita coisa, você tem uma nulidade absoluta. Daqui 

a pouco, em vez de resolver um problema, vamos criar um problema maior. 

 Então, eu tenho preocupações com esse ponto. No conjunto, eu concordo 

com V.Exa. Os encaminhamentos são adequados, mas esse ponto é extremamente 

sensível, inclusive ao interesse legítimo daqueles que querem a aprovação da lei. 

 Nós não estamos aqui a legislar apenas para pessoas de bons propósitos, 

que são muito bem-vindos aqui ou em outra parte do mundo, mas nós estamos 

legislando num mundo globalizado onde hoje há células aqui e acolá. Temos que ter 

aqui um pouquinho de cautela com relação a isso. 

 Então, a minha ponderação é nesse sentido. Gostaria de insistir que 

tivéssemos esse cuidado, porque no plenário todos nós sabemos como funciona a 

votação de um projeto. Se na Comissão não estamos conseguindo ter esse 

ambiente, o plenário é muito mais complexo. 
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 É apenas o apelo que faço a V.Exa., porque, especialmente neste momento 

que o mundo está vivendo, nós estamos, de certa forma, abrindo uma janela 

perigosa no Brasil. Coisa que outros países não fizeram estamos querendo fazer no 

Brasil. 

 Presidente, com todo respeito, parece-me muito perigosa essa situação, que 

vulnerabiliza extremamente uma lei que é tão meritória, tão bonita, tão importante 

para o País. É apenas essa a ponderação. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Deputado Marcos Rogério, 

V.Exa. também sabe que é recíproco o carinho, o respeito que tenho por V.Exa. 

 O mesmo autor da lei do nosso projeto no Senado é também o autor da lei 

antiterrorismo. Então, nós estamos construindo juntos duas leis. É importante que 

haja uma lei de imigrante e uma lei antiterrorismo. Então, vai haver todo esse debate 

numa lei específica, apenas para ponderar isso para V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Eu quero sugerir, então, o 

encaminhamento da votação do relatório. Até o Deputado Marcos Rogério ajudou 

muito aqui no debate, mas há uma parte do debate que nós fizemos ao longo do 

funcionamento da Comissão. 

 Por exemplo, Deputado Marcos Rogério, no artigo 45 deste projeto, o inciso 

IV fala o seguinte:  

  Art. 45. Poderá ser impedida de ingressar no País a 

pessoa: 

 ............................................................................................. 

  IV - que tenha o nome incluído em lista de 

restrições por ordem judicial ou por compromisso 

assumido pelo Brasil perante organismo internacional. 

 Quer dizer, se está na lista da Interpol. 

 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Mas quando V.Exa., lá na frente, 

vai condicionar o devido processo, o outro parâmetro se sobrepõe a esse, que é 

uma regra fundamental. Há alguns que defendem assim. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Não. Eles são correlatos, não se 

sobrepõem um ao outro. 
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 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Relator, a preocupação 

é outra. Acho que a preocupação do Deputado Marcos Rogério... 

 O SR. DEPUTADO MARCOS ROGÉRIO - Não, mas a regra do devido 

processo, o conceito de devido processo está no plano normativo... 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Constitucional. 

 Então, a proposta que eu quero é a seguinte: votar o relatório nos termos que 

nós tratamos até aqui. A minha proposta é manter o tema do devido processo legal 

com o compromisso de, antes do encaminhamento da matéria no plenário, antes da 

prerrogativa de Relator, recuar para a posição do Deputado Fernando Francischini, 

caso não construamos uma solução conjunta. Essa é a proposta de entendimento. É 

possível? 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Deputado, só para 

esclarecermos, porque a Deputada Bruna tem razão: alguns não participaram do 

debate aprofundado. O que se faz com um estrangeiro impedido por crime em outro 

país, independente de ser terrorismo, porque temos a legislação especial, mas, no 

caso de tráfico de drogas, quem vai cuidar dele num hotel nos 30 dias em que está 

judicializado o processo? A segurança privada, através de empresa aeroportuária? 

Quem vai cuidar? 

 Eu vejo o caso prático, Deputado Milton Monti. Essa é a preocupação: o 

devido processo legal de um traficante internacional que deveria ser mandado 

embora na mesma hora. Nós judicializamos e o colocamos num hotel. A empresa 

aérea vai pagar os custos. Não importa. Então, pague os custos porque também não 

cuidou. E a responsabilidade com as pessoas daquele hotel, que vão estar com uma 

pessoa que não é autoridade pública cuidando de um preso, de um procurado 

internacional? Quantos dias ele vai ficar lá? Então, acho que é o último ponto que 

nós temos que chegar. Talvez o texto do Senador Aloysio, que o senhor mesmo 

falou que foi “garantista”, seja o acordo para votar e levar em plenário. Depois 

V.Exa. conduz esse texto que já está destacado para debatermos. Daí um texto 

mais fácil. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Então, estou de acordo com a 

proposta do Fernando Francischini. Então, vamos voltar ao caput. Presidente, 

vamos voltar ao caput, ao texto do Senado, acrescido de algo que foi dialogado com 
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a Polícia Federal, com entrevista e ato fundamentado, excluindo a expressão 

“devido processo legal” e seguirmos debatendo essa matéria, eventualmente 

apresentando um destaque lá. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Fechado, Presidente. 

Depois, em plenário, nós debateremos juntos, tanto no Senado como na Câmara. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - No Senado não mais, que só vai 

ratificar o texto da Câmara. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Fechado o acordo. Acho 

que dá para votar dessa forma. Elogio V.Exa., que fez um megaacordo. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - A proposta é votar imediatamente. 

Por favor, Presidente. Eu queria fazer um apelo: se nós podemos votar o relatório, 

nos termos... 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Tudo bem. Podemos. 

 Com a palavra o Deputado Marcos Reategui. 

 O SR. DEPUTADO MARCOS REATEGUI - Sra. Presidente, obrigado. O 

tema que eu iria tratar foi agora superado com a palavra do Relator. 

 Então, só nos resta aqui partir realmente para a votação e sobrelevar o 

espírito de transigência e de humanidade que vem sendo demonstrado tanto pela 

Presidente quanto pelo Relator no andamento desta Comissão desde o início. Eu os 

parabenizo pelo excelente trabalho, finalizado agora com um grande acordo. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Obrigada, Deputado 

Marcos. 

 Está encerrada a discussão. 

 Consulto o Relator, o Deputado Orlando Silva, se deseja fazer uso da palavra 

para suas considerações finais. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Com a permissão da Presidente 

Bruna Furlan, eu quero agradecer a participação de todos os colegas e aproveitar a 

oportunidade para pedir o voto de cada um de vocês para a minha candidatura à 

Presidência da Câmara, depois desse esforço hercúleo. Após 2 horas de debate, 

V.Exas. têm agora que me ajudar a recompor os votos que eu perdi por não estar 

presente.  
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Eu encaminho a votação do relatório, nos termos do substitutivo, com o voto 

complementar e as emendas de redação aqui acolhidas e expressas no acordo com 

o Relator. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Solicito que a Secretária 

registre, a partir das notas taquigráficas, os acordos feitos. 

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Exatamente. Todos os acordos 

registrados nas notas taquigráficas devem ser incorporados ao texto. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Relator, por favor, sou 

Presidente. Não achei que eu sentiria falta do Ministro da Justiça falando Presidenta. 

(Risos.) 

 Vamos passar à votação do parecer do Relator. 

 Declaro encerrado o prazo para apresentação de requerimentos de destaque 

e informo que foram apresentados à Mesa quatro destaques, cujas cópias 

encontram-se à disposição dos Srs. Deputados. Em votação os Destaques nºs 3 e 4, 

que foram acatados pelo Relator. Portanto, estão prejudicados. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Nós retiramos os 

destaques que estão prejudicados, porque o Relator acatou todos os pedidos do 45, 

47, 33, 53... Acho que todos foram acatados. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Passamos à votação, por 

processo simbólico. 

 Para encaminhar a favor do parecer, concedo a palavra ao Deputado Orlando 

Silva, Relator do parecer desta Comissão Especial, por 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sra. Presidente, peço a 

dispensa do encaminhamento, em razão do acordo entre todos. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - As Deputadas e os 

Deputados que aprovam o parecer do Relator... 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sra. Presidente, antes da votação, eu 

queria fazer um registro. 

 Eu tive que me ausentar para representar a Deputada Luiza Erundina, no 

sorteio, e tinha entendido que havíamos chegado a um acordo, particularmente 

sobre a questão do devido processo legal. 
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 Eu quero deixar registrada a posição do PSOL. Eu não vou interferir 

diretamente no acordo que foi feito, mas o PSOL vai levantar essas questões em 

plenário. Todas essas modificações, na minha opinião, vêm fora de propósito, fora 

de lugar e com intolerância. 

 Atropelar a Constituição com um projeto de lei ordinária? Não vejo como isso 

pode prosperar futuramente. Não há como prosperar, além de não estarmos 

fortalecendo as instituições. A Polícia Federal é uma instituição fortalecida hoje. O 

Ministério Público Federal é uma instituição fortalecida. A instituição mais fragilizada 

é a Defensoria Pública, que trata da defesa do cidadão. Então, nós vamos insistir 

nessa questão. (Palmas na plateia.) Eu acho que é um erro ter cedido em questões 

que devem ser princípios para nós. 

 Eu tenho sempre comigo um texto do Mia Couto, um escritor africano que cita 

muito autores latino-americanos. Eu já defendi isso em outros locais: “Tem gente 

que tem medo que o medo acabe”, porque se beneficia do medo. Nós não podemos 

continuar com essa indústria do medo. Nós temos que nos abrir, temos que acolher. 

A base de uma lei de migração deve ser tolerância, paz, acolhimento. Então, eu 

quero deixar esse registro feito pelo Partido Socialismo e Liberdade. 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Obrigada, Deputado. 

 As Deputadas e os Deputados que aprovam o parecer do Relator 

permaneçam como se encontram. Os contrários queiram se manifestar. (Pausa.) 

 Aprovado por unanimidade. (Palmas.) 

 A SRA. DEPUTADA JÔ MORAES - Concluímos o debate essencial. O 

Relator já está livre para sair. Eu queria fazer alguns registros. Dentre outros, quero 

dedicar essa aprovação à Maria Rosaria Barbato, professora italiana do Estado de 

Minas Gerais, intimidada pela Polícia Federal, por uma denúncia anônima, a se 

apresentar. Esta é uma homenagem a todos e a todas que estão sendo 

perseguidos. Parabéns! 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Deputada Jô Moraes, 

Deputado Ivan Valente, Deputado Milton Monti e todos os presentes, eu estou há 

dois mandatos nesta Casa, que é chamada de Casa do Povo. Não, não é a Casa do 

Povo! Esta é a casa das instituições, das incorporações, das grandes empresas e 
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dos grandes empresários! Deixo aqui o meu registro. Esta não é a Casa do Povo. O 

nome deveria ser trocado. (Palmas.)  

 O SR. DEPUTADO ORLANDO SILVA - Sra. Presidente, quero apenas fazer 

um registro final. O trabalho desta Comissão vai revogar o Estatuto do Estrangeiro, 

um entulho da ditadura militar. Teremos uma legislação moderna e espero que 

inspire o mundo no respeito ao direito de migrar que todos temos. 

 Muito obrigado, Sra. Presidente. (Palmas.) 

 A SRA. PRESIDENTA (Deputada Bruna Furlan) - Obrigada, Deputado. 

 Considerando que nesta fase dos trabalhos esta é a ultima reunião da 

Comissão, que só voltará a se reunir para elaboração da redação no segundo turno, 

após a apreciação do primeiro turno no plenário, consulto se podemos dar por 

aprovada a ata da reunião, uma vez que será redigida em síntese, de acordo com o 

registro do áudio. (Pausa.) 

 Não havendo discordância, vou submetê-la à votação. 

 Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

 Aprovada. 

 Por último faço, faço um registro desse manifesto de apoio que recebemos 

das entidades que cuidam dos migrantes. Esse foi o melhor momento do nosso 

trabalho. Receber o apoio de vocês foi para mim muito especial! 

 Declaro encerrada a presente reunião. (Palmas.) 


