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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Havendo número 

regimental, declaro aberta a 33ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial 

destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 4.850, de 2016, dos Srs. Antonio 

Carlos Mendes Thame, Diego Garcia, Fernando Francischini e João Campos, que 

estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público 

e combate o enriquecimento ilícito de agentes públicos. 

 Em apreciação a ata da 32ª Reunião Ordinária, cujas cópias estão à 

disposição dos senhores membros da Comissão. 

 Indago ao Plenário se há necessidade da leitura da ata. 

 O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Peço a dispensa da leitura, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O Deputado Aluisio 

Mendes pede a dispensa da leitura. 

 Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Está em votação a ata. 

 Os Srs. Deputados que concordam permaneçam como estão. (Pausa.) 

 Aprovada a ata. 

 Discussão e votação do parecer do Relator, Deputado Onyx Lorenzoni. 

 Está aberta a discussão. 

 Vamos começar a chamar os Parlamentares pela lista de inscrição. 

 Antes de chamar o primeiro debatedor, eu queria fazer, como Presidente, 

uma consideração inicial. Peço um pouco de silêncio. Ontem concluímos o relatório 

— eu queria dar os parabéns ao Deputado Onyx Lorenzoni —, e algumas pessoas 

disseram: “Ah, mas as 17 medidas caíram para 12!” Não eram 17; eram 10. O 

relatório sai de 10, mantém as 10, reformula as 10 e acrescenta 2. Nunca houve 17 

medidas contra a corrupção; sempre foram 10 Medidas contra a Corrupção. Esta 

Comissão trabalhou com muito afinco e, além das 10, estamos acrescentando 2 

medidas de combate à corrupção. 

 Por isso, parabéns a todos os Deputados que participaram ativamente dos 

trabalhos da Comissão e ajudaram a construir esse texto. Parabéns principalmente 

ao nosso Relator, que de forma democrática ouviu a todos e apresentou um 

belíssimo trabalho, para que pudesse ser votado hoje. 
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 Essa é uma consideração inicial. 

 O primeiro Deputado a falar contra é o Deputado Fausto Pinato. S.Exa. tem 

até 15 minutos.  

 Àqueles que não quiserem usar todos os 15 minutos a Presidência agradece. 

 Tem a palavra o Deputado Fausto Pinato. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Presidente, Sr. Relator, eu 

gostaria de agradecer a V.Exas. a paciência e a dedicação ao trabalho, que foi 

árduo, bem como a todos os nossos pares. 

 Esse relatório avançou muito em relação às propostas inicialmente 

apresentadas. Entretanto, entendo que ele pode ser melhorado ainda mais. E os 

membros desta Comissão é que têm a obrigação de apresentar as propostas para 

aprimorá-lo, seja aqui, seja em plenário. 

 De minha parte, quero pedir ao Presidente Joaquim Passarinho autorização 

para fazer uma pergunta simples aos membros desta Comissão. V.Exa. me 

autoriza? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Fique à vontade. 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Só um momento, 

Deputado Fausto Pinato. 

 Demoramos muito e trabalhamos bastante para chegar a este momento. Peço 

silêncio a todos para que possamos ouvir os oradores. São assuntos importantes. 

Precisamos da atenção de todos. 

 Obrigado, Deputado Pinato. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Peço aos colegas que prestem 

atenção. Eu gostaria de saber quais os membros desta Comissão são contra constar 

deste relatório que os membros do Ministério Público e juízes também devem 

responder por crimes cometidos. Quem for contra apenas levante a mão. Eu vou 

aceitar se eu ficar vencido. (Pausa.) 

 Sr. Presidente, nobre Relator, percebemos que é o único ponto de 

divergência que nós temos, neste momento, e foi dito que houve ampla maioria 

entre os Líderes. Aqui respondo pelo meu partido, eu tenho independência, e 
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apresento voto em separado, que pede que conste a responsabilidade dos membros 

do Ministério Público e magistrados. 

 Eu gostaria que os nossos pares, no decorrer dos debates, refletissem sobre 

isso. Quem não tem medo de cometer crime não tem medo de tipificação. Caso 

contrário, nós teremos de mudar a Constituição brasileira e dizer: todos são iguais 

perante a lei — vírgula —, menos os membros do Ministério Público e do Poder 

Judiciário. Aí eu fico com minha consciência tranquila. 

 Sem mais, eu queria só dizer que estou feliz por ter o Relator acatado parte 

do nosso voto na questão da prescrição e da prova ilícita. Parabéns! No Estado 

Democrático de Direito, eu não consigo ver o Estado agindo na obscuridade.  

 Era só isso, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Pinato, por sua capacidade de síntese no voto.  

 Para falar a favor, tem a palavra o Deputado Carlos Sampaio. (Pausa.) 

 Pois não, Deputado Onyx Lorenzoni. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, peço só 1 minuto. 

Vou aproveitar para agradecer ao Deputado Fausto Pinato as referências, além da 

retirada, ontem, do requerimento por S.Exa.  

 Faço só uma consideração. V.Exa. viu que eu não levantei a mão porque eu 

concordo com V.Exa. Eu também acho que não pode haver ninguém além da lei. A 

sociedade brasileira deve ter instrumentos para enfrentar toda e qualquer demanda. 

Esse é um direito da cidadania. V.Exa. está coberto de razão. 

 A ponderação que faço é que esta relatoria, com base nos estudos que foram 

feitos inicialmente, achava firmemente que o caminho era o crime de 

responsabilidade. Nos últimos dias, nós ouvimos alguns constitucionalistas, um 

deles professor de Direito Constitucional da USP, a quem respeito muito e diversos 

Parlamentares o conhecem — inclusive já trabalhou na Casa. Uma ponderação feita 

é que já existem julgamentos do Supremo Tribunal Federal, mas o STJ não tem 

recebido autoridades por crime de responsabilidade quando eles não estão descritos 

na Constituição. Isto faz com que haja um círculo pequeno de autoridades, 

normalmente com a responsabilidade de comandar ou presidir setores, que podem 

sofrer o crime de responsabilidade.  
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Está sendo feito neste momento, Deputado Fausto Pinato, por quem tenho 

imenso respeito — e serve de comunicação a todos —, um estudo no sentido de se 

encontrar, e provavelmente o seja na Lei de Improbidade, um capítulo em que se 

possa trabalhar com o conceito de crimes funcionais de magistrados e procuradores 

ou promotores de justiça. Esse trabalho será feito logo após a votação das dez 

medidas, ao longo deste final de semana. Eu quero chamar a atenção para isso. Eu 

retorno domingo da minha terra, onde vou ver meus filhos, para já na segunda-feira 

de manhã fazer um pente-fino. O Deputado Joaquim Passarinho está plenamente 

informado disso.  

 Nós pretendemos ter esse projeto pronto até terça-feira, com a capitulação 

adequada, tipos adequados, penas estabelecidas, filtros. Nós também sabemos que 

o cidadão deve ter o direito de pedir, mas nem sempre o pedido é passível de ser 

processado, vide os crimes de responsabilidade que nós recebemos dos 

mandatados aqui. Nós recebemos centenas de pedidos de impeachment ao longo 

dos anos em cada legislatura, que passam pelo crivo da Presidência ou são 

sumariamente negados por falta de fundamentação. 

 Eu não quero usar muito tempo. Eu só quero dizer que esta preocupação nós 

vamos atender. Com que nós tivemos o cuidado sempre — e eu quero pedir esse 

cuidado a todos? Ontem, nós vimos a aprovação de um requerimento de urgência 

para uma lei sobre abuso de autoridade. Eu acho que é preciso se debruçar sobre 

isso. Eu vejo aqui o Delegado Edson Moreira e o Delegado Aloysio Nunes Ferreira. 

Ali, há questões de constrangimento da ação policial. Isso é um absurdo, na minha 

opinião. Pode ser até que não seja a opinião dos senhores, mas eu acho que a 

Câmara deveria se diferenciar disso.  

 Nós estamos fazendo um trabalho legislativo que o Brasil vai reconhecer. 

Temos as nossas limitações, mas o Brasil vai reconhecer todo o esforço que nós 

estamos fazendo. Nós podemos concluir as 10 Medidas e logo após criar uma 

comissão especial para tratar desse ponto que V.Exa. aborda, como eu acho que 

deva ser feito no Parlamento. Mas isso — eu brinco —, com a luz acesa, às claras, 

com a imprensa acompanhando, com a vigilância da sociedade. Chamem aqui os 

representantes dos promotores; chamem aqui os representantes dos magistrados. 

Nós debateremos com eles: “Isso está certo. Isso está errado. Isso não pode valer”.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 5 

 Até isso ficar pronto, informo que, ontem, nós apresentamos a indicação da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 291, de 2013. Como a tramitação é 

acelerada, essa proposta já retira a aposentadoria dos condenados, separando o 

joio do trigo; já existem alguns instrumentos que o Senado Federal preparou para 

permitir o questionamento da ação de promotores e magistrados. Então, vamos 

dizer assim, transitoriamente, a PEC 291 já avança bastante. E nós, legitimados, 

teremos uns 4 meses, provavelmente, ou 3 meses numa Comissão Especial, para 

construirmos um projeto firme, porque nós analisamos as dez medidas, nós 

respondemos à sociedade, nós trouxemos o equilíbrio de todos perante a lei. 

 Então, para a reflexão de V.Exa., do Deputado João Rodrigues, do Deputado 

Vanderlei Macris, do Deputado Fernando Francischini, do Deputado Aloysio Nunes 

Ferreira, de todos, eu ofereço essa linha de condução, para que nós consigamos 

chegar lá. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Presidente, eu agradeço a 

manifestação do posicionamento do nobre Relator. Mas eu insisto em deixar claro 

para toda a imprensa que nesta Comissão o seu relatório não tem o apoio da 

maioria, que gostaria que incluísse, sim, a previsão de crime de responsabilidade 

para juízes e promotores. 

 Eu fico muito preocupado, porque nós vimos alguma imposição de parte de 

membros do Ministério Público para votarmos rapidamente. Eu quero dizer o 

seguinte: aqui quem vota e vê o tempo necessário somos nós Parlamentares. Não é 

promotor nem procurador, não. E nós temos que saber que o equilíbrio tem que ser 

conquistado. Nós sabemos que hoje grandes abusos são cometidos, e muita coisa 

nos chega pela Internet. Mas a maioria dos Prefeitos, ex-Prefeitos, Vereadores, os 

políticos sérios que estão no interior dos nossos Estados são vítimas do abuso de 

perseguição de um Poder querendo interferir em outro Poder. 

 Quem não deve, não teme. Promotor e juiz têm que ter medo é do bandido, 

não de nós aqui. Quem é bandido nem está nesta Comissão, com certeza. Eles são 

pagos para nos proteger e fazer as leis, e não para ficar, de certa forma, nos 

perseguindo. 

 Eu insisto nisso e gostaria que os membros da Comissão se posicionassem a 

respeito. 
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 Qual é o meu medo? Eu confio no Presidente e no Relator, mas o meu medo 

é depois sofrermos pressão popular em não inserirmos a previsão de crime de 

responsabilidade. Na minha opinião, a hora é agora, porque essa categoria 

desobedece o teto constitucional; há várias matérias jornalísticas, com provas, sobre 

juízes que estão envolvidos com tráfico de drogas e são aposentados 

compulsoriamente, e eles recebem muito acima do teto. Isso, na minha opinião, Sr. 

Presidente, é crime, e crime grave. 

 Chegou o momento do hoje! Hoje, nós estamos fazendo a nossa parte. O 

Parlamento brasileiro fez a parte dele, e eu espero que os Poderes façam a parte 

deles também. 

 Vários oradores virão ainda, mas eu insisto nisso. Na minha opinião, nós 

deveríamos aumentar o debate acerca do assunto, porque a hora é agora. Depois, 

fica difícil. Pode ser realizada uma operação em que ex-Deputado é preso, 

Deputado é denunciado, e a pressão vai ser muito grande. 

 Essa é a sugestão que faço a V.Exa., mas respeito sua posição e digo: confio 

em V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Fausto Pinato, que falou contra. 

 Para falar a favor, eu havia chamado, mas, como ainda não passei para o 

segundo orador, concedo a palavra ao Deputado Carlos Sampaio. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente, eu serei bastante 

breve nesta minha intervenção. 

 Em primeiro lugar, cumprimento V.Exa., que conduziu com maestria esses 4 

meses de sessões e mais de cem audiências públicas. De fato, V.Exa. primou pelo 

bom senso, pela coerência, pelo equilíbrio, e chegamos a este fim em grande parte 

pela sua condução. 

 Em segundo lugar, cumprimento o Relator, Deputado Onyx Lorenzoni, por ter 

sido também criterioso, paciencioso e, mais do que isso, por ter ouvido a família 

forense como um todo: ouviu promotores, ouviu juízes, ouviu advogados, ouviu 

delegados, ouviu defensores públicos, preocupou-se em ouvir a sociedade civil. 

S.Exa. formatou, ao final, um projeto que tem a cara da população brasileira no que 
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tange àquilo que mais se esperava, que era um verdadeiro projeto de combate à 

corrupção. 

 De fato, ontem, foram mais de 9 horas de conversas ininterruptas com 

Líderes e Deputados, e todas essas conversas culminaram com um relatório final. O 

grande mérito foi que, em momento algum, feriu-se de morte a espinha dorsal da 

proposta. O arquétipo genérico e a base de sustentação das dez medidas de 

combate à corrupção estão intactas, e as modificações só foram feitas no sentido de 

aprimorá-las. 

 Portanto, esse foi um trabalho, repito, hercúleo, mas que teve um final 

positivo, não só para esta Comissão, não só para a Câmara Federal, que dá o 

exemplo, mas para o País, que estava ávido pela aprovação dessas dez medidas, 

que, repito, de fato combatem a corrupção como deve ser combatida. 

 No que tange à ponderação feita pelo Deputado Pinato, eu não divirjo muito 

de S.Exa. quanto à importância da responsabilização. Eu só concordo com o Relator 

no sentido de que talvez este não seja o momento de fazermos isso. 

 Nós estudamos e hoje estamos aprovando um relatório com medidas de 

combate à corrupção. Não tem por que, neste mesmo relatório, falarmos sobre 

eventuais acusações ou responsabilidades que possam recair sobre aqueles que 

investigam a corrupção. 

 O tema tem que ser debatido? Tem que ser debatido. Eu tenho 30 anos de 

Ministério Público, sou promotor há 30 anos, e reconheço que é preciso ter, sim, 

responsabilidade funcional de promotores e juízes, mas isso deve ser abordado no 

seu devido tempo, como sugere o Relator, numa revisão ampla da Lei nº 1.079, de 

1950, que já foi toda modificada por uma decisão do Supremo. 

 Nós podemos, neste momento, inclusive como sugerido pelo Relator, debater 

a matéria em uma Comissão Especial. Tenho certeza de que os promotores e juízes 

entenderão que a sociedade também aguarda que aqueles que se excedam se 

responsabilizem pelos seus atos. 

 Portanto, não se trata, Deputado Pinato, de defender uma tese contrária à de 

V.Exa. Trata-se única e exclusivamente de aferir qual o momento e a melhor 

oportunidade de fazê-lo. 
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 Acho que, se em 4 meses nós discutimos dez medidas de combate à 

corrupção com uma eficiência ímpar, nós temos condições de, numa Comissão 

Especial, em outros 4 meses, definirmos um novo modelo de Lei nº 1.079 e, 

portanto, um novo modelo de Lei de Responsabilidade, incluindo a responsabilidade 

funcional de promotores e juízes. 

 Parabéns, mais uma vez, Relator, pela sua paciência, pelos seus critérios e 

pela forma como V.Exa. se conduziu, pautado pelo bom senso. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Deputado Carlos Sampaio, eu 

gostaria de parabenizar V.Exa. São pessoas como V.Exa. que nos fazem acreditar 

nas instituições. Nós sabemos que a maioria dos membros do Ministério Público é 

correta, como é esta Casa, mas em toda regra há exceção, e isso seria para 

combater esse abuso. 

 Mas eu discordo de V.Exa. em um ponto: aqui, nós temos membros efetivos, 

e deveríamos decidir no voto. Com certeza, se eu ficar vencido, nós vamos discutir 

isso. E há um voto em separado meu lá.  

 Agora, se a maioria desta Comissão achar por bem que tem de inserir essa 

previsão, nós vamos inserir agora. Se acharem que a tese de V.Exa. sobre o Relator 

é a melhor, eu, como um grande democrata, vou acatar a decisão e vou cobrar isso 

lá na frente. Queria dizer como é importante o debate. 

 Eu vi o Deputado Francischini aqui. Tenho de parabenizá-lo, V.Exa. tirou a 

mordaça da Polícia Federal. Nessa questão, V.Exa. realmente honrou aqueles que 

investigam lá na ponta, que fazem um trabalho árduo e muitas vezes não têm o 

reconhecimento, pois quem mais aparece são os promotores e juízes. Parabéns, 

Deputado Fernando Francischini, pela sua coragem. 

 Mas eu acho, nem que seja de maneira informal, que nós tínhamos de fazer 

essa votação, até pela minha consciência. 

 Se o Deputado Onyx Lorenzoni e o Deputado Carlos Sampaio realmente 

forem vencedores, eu até abro mão do meu voto. Agora, nós temos de ver pela 

maioria. Foi assim que esta Casa sempre se pautou, e é assim que funciona a 

democracia. 
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 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Peço para fazer uma última 

argumentação, se me permitir, Sr. Presidente, ainda na linha de buscarmos uma 

unidade de propósitos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Apenas porque 

V.Exa. não gastou o tempo todo. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Deputado Fausto Pinato, o Relator 

vai propor a alteração que deve ser feita na Lei nº 1.079 e uma Comissão Especial. 

Isso se deve tão somente pela oportunidade, Deputado Pinato, porque nós estamos 

aqui construindo as dez medidas de combate à corrupção no País. Não me parece 

oportuno, no mesmo tema, abordarmos crime de responsabilidade de juízes e 

promotores, que, de fato, são aqueles que, na linha de frente, ao lado dos delegados 

federais, combatem a corrupção. É única e exclusivamente um senso de 

oportunidade. 

 Mas cumprimento-o por ter sido o autor desse voto em separado e por 

aceitar, diante de uma eventual votação, acompanhar o voto do Relator, tal como 

estamos propondo agora. Agradeço a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Eu gostaria de fazer uma última 

sugestão: se formos vencedores, daremos andamento; mas, se formos vencidos, 

que conste do relatório o comprometimento de se fazer esse estudo, até porque 

cabe emenda de plenário. Eu faço essa sugestão, porque sabemos que, até a 

Comissão Especial estar em funcionamento, pode haver grande pressão. E agora a 

panela de pressão chegou a um momento imprescindível, importantíssimo. Até as 

brigas e as divergências que aconteceram aqui foram importantes, pois este é um 

momento histórico para o País.  

 Mas costumo dizer, Deputado Carlos Sampaio, principalmente quando a 

questão é Ministério Público, que temos de ficar muito atentos, porque a pressão é 

muito grande. Eu, por exemplo, gosto de encarar os problemas. Para mim, palavra 

dada é palavra empenhada.  

 Entendo o seguinte: nós fazemos duas propostas de acordo, fazemos a 

votação formal, se é na proposta de V.Exa. e do Relator. Se eu for vencido, gostaria 

que constasse do relatório esse compromisso, até porque, se não houver esse 
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compromisso, tem que voltar tudo atrás. Agora, se eu não for vencido, que entremos 

nessa discussão e sugiramos ao Relator e à maioria da Comissão a inserção no 

texto da questão da responsabilidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado. 

 Com a palavra o Deputado Rogério Marinho. 

 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - Quero 1 minuto só, Sr. 

Presidente. 

 Eu não posso deixar de me pronunciar, e peço a benevolência de V.Exa., que 

já me concedeu a palavra, pois esse episódio, para todos nós, está sendo 

pedagógico. Esta Comissão estabeleceu-se em função de uma provocação feita 

pelo Ministério Público, que amealhou 2 milhões de assinaturas — inclusive sou um 

dos signatários —, mas boa parte da sociedade não acompanhou nossos trabalhos, 

e houve muita desinformação. 

 A matéria, da forma como chegou a esta Casa, por mais bem intencionada 

que fosse, e o era, estava com certos vícios na sua apresentação, os quais foram 

sanados pelo próprio Parlamento. O Parlamento é isto: ele recepciona as leis, 

discute, aperfeiçoa, faz a mediação entre os extremos e tenta chegar a um final. E 

quero aqui elogiar o Relator, o Deputado Onyx Lorenzoni, pelo trabalho.  

 O dia de ontem foi estressante para todos nós. Vimos muita desinformação 

nas redes sociais. Até o nome das medidas é midiático. Na verdade, são mais de 

170 artigos; isso é um código, não é um assunto simples sobre o qual nos 

debruçamos. Estamos virando de ponta-cabeça o nosso sistema penal. É muito 

importante o que estamos fazendo aqui, e não pode ser feito de forma açodada.  

 Mas, Deputado Onyx, em especial para V.Exa., que está com toda uma carga 

de estresse sobre sua cabeça e seus ombros, mas que está se saindo muito bem, o 

Parlamento é o lugar onde as leis são consentimentos comuns. É isso que rege a 

nossa sociedade. E o consentimento comum só pode ser ultrapassado por outra lei, 

que precisa significar a média do pensamento da população. Nós vamos aqui chegar 

não ao céu, mas ao que é possível na mediação e nos interesses que estão sendo 

contemplados, que, em última instância, são os interesses da sociedade brasileira.  
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 Eu não poderia deixar de fazer esta manifestação, Sr. Presidente, já 

agradecendo de antemão a sua benevolência, porque nós conseguimos chegar aqui 

a uma espécie não de consenso... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Da maioria. 

O SR. DEPUTADO ROGÉRIO MARINHO - ...mas pelo menos a uma posição 

que se aproxime da maioria. Espero que tenhamos aqui uma boa votação e 

possamos responder à altura as aspirações da sociedade, que quer menos 

corrupção e um Estado mais saudável. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Rogério Marinho. 

Pela lista, para falar contra, concedo a palavra ao Deputado Delegado Edson 

Moreira. 

V.Exa. dispõe de 10 minutos. 

O SR. DEPUTADO DELEGADO EDSON MOREIRA - Bom dia a todos! 

Primeiramente, esclareço que nem sou da Comissão, mas tenho que participar 

deste debate. É um debate histórico, não é, Presidente?  

Esta lei não pode ser feita de forma açodada, como entendo que está sendo 

feita. Está sendo criado um verdadeiro código de combate à corrupção. Mas esse 

código tem que ser legal, tem que seguir os preceitos constitucionais.  

Faço algumas observações: maquiaram o anonimato, dizendo que o 

investigador, no caso, o Ministério Público, pode resguardar o sigilo da fonte. Isso 

fere de morte o direito à ampla defesa. O PL também propõe dar amparo ao 

informante, que passa a ser chamado de “informante confidencial”. Isso é só uma 

maquiagem, porque... 

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Delegado Edson Moreira, 

o senhor sabe do respeito que tenho por V.Exa. Eu quero lhe dizer que o “informante 

confidencial” foi retirado plenamente do relatório.  

O SR. DEPUTADO DELEGADO EDSON MOREIRA - Mas o art. 35 está aqui. 

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Nós substituímos a expressão por 

“reportante”. Não é um sistema para ser utilizado pelo Ministério Público, mas para 

utilização nos processos de correição. As corregedorias dos órgãos públicos 

recebem a comunicação de uma pessoa do povo sobre ilegalidades, irregularidades 
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ou até suspeitas de corrupção. O Ministério Público só entra numa fase bem 

adiantada do processo. A identidade da pessoa é protegida, sim, mas não é 

desconhecida. Isso não é alcaguete ou — entre aspas — “informação confidencial”. 

Nada disso. Esse é um sistema usado hoje em 40 países e que foi trazido a esta 

Comissão pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de 

Dinheiro — ENCCLA. 

Assiste razão a V.Exa. quando lê a proposta original e que, por V.Exa. ter 

razão, foi suprimida. 

O SR. DEPUTADO DELEGADO EDSON MOREIRA - Bom, então vou partir 

para outra.  

O projeto como um todo fere de morte o direito à ampla defesa, porque, 

segundo o item 4.1, o juiz ou o Ministério Público podem entender que, se o recurso 

for protelatório — essa é uma posição discricionária deles —, ele pode certificar o 

trânsito em julgado, e a sentença fica valendo. Olhem a gravidade do fato: se eles 

entenderem que o recurso é protelatório, eles vão dar o trânsito em julgado, e o 

tribunal não vai nem apreciar o recurso. 

 Eu entendo que se está agindo como numa ditadura, como acontecia no 

Judiciário. Agora se passou à ditadura do Ministério Público. É muito poder para 

pouca responsabilização de quem acha que pode investigar a vida de qualquer 

cidadão brasileiro. Depois, se for descoberto que o cidadão é inocente — não há 

provas contra ele —, o que vai acontecer com ele? Ninguém sabe como é difícil a 

tortura psicológica de haver sobre a sua cabeça uma investigação ou mesmo um 

processo, de ficar sendo processado por anos a fio. Só quem sofreu isso na pele 

sabe o quanto é doloroso, o quanto é difícil querer fazer uma coisa e ter sempre 

aquela pecha de estar sendo processado. E essa sensação fica por anos e anos.  

 Por exemplo, a prescrição retroativa nada mais é do que o seguinte: há um 

tempo para se denunciar, para se julgar, e esse tempo não é respeitado por quem 

tem que fazê-lo. Com isso, perdem-se prazos. E, quando se chega à condenação, já 

se passaram, vamos supor, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a pena é inferior a isso. Aí 

se tem a prescrição retroativa. Por que acabar com a prescrição retroativa, tão 

arduamente conquistada na Lei nº 7.209, de 1984, que Júlio Fabbrini Mirabete 

conseguiu inserir na Lei de Execução Penal? 
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 Eu sou favorável às 10 Medidas de Combate à Corrupção, mas que sejam 

medidas de combate constitucionais. Há muitos artigos abertos aqui, de várias 

interpretações. São quase 130 artigos, Deputado João Campos, de legislação penal 

e legislação processual, sendo que há uma Comissão em paralelo, da qual V.Exa. é 

Relator. V.Exa. sabe que essas medidas têm que ser bem estudadas, e não ser 

essa correria que está havendo, essa pressão que está havendo. 

 Não pode ser assim. Nós tratamos de vidas humanas, de pessoas. Não é só 

a parte referente à Lava-Jato. A Lava-Jato é só um ramo da investigação. Nós temos 

várias investigações. Várias pessoas sofrem investigações cotidianamente. A 

maioria é culpada? Sim, mas há gente inocente sendo investigada. Processar uma 

pessoa inocente é cruel, é trágico.  

 A meu ver, o projeto tem que ser totalmente revisto, todos os seus artigos. 

Para mim, ele é ilegal, inconstitucional e não há nele boa técnica legislativa. Esse é 

o meu parecer simples: é inconstitucional, ilegal e não tem boa técnica legislativa. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Delegado Edson Moreira. 

 Continuando a lista de Deputados inscritos a favor, concedo a palavra à 

Deputada Angela Albino. S.Exa. dispõe de até 15 minutos. 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Sr. Presidente, meu bom dia a 

todos e a todas. 

 Eu mencionei com a família que essa noite não deu tempo nem de recarregar 

a bateria do celular antes de vir para cá, que dirá recarregar a “bateria” pessoal. 

 Quero começar minha intervenção, Sr. Presidente, cumprimentando toda esta 

Comissão, que apresentou, ao longo desse tempo, uma disposição de ouvir e, ao 

mesmo tempo, de respeitar as muitas concepções diferentes que temos todos os 

integrantes desta Comissão. 

 Cumprimento, em particular, V.Exa., Sr. Presidente, que não era do meu 

convívio aqui na Casa. Aprendi a respeitá-lo pela serenidade na condução dos 

trabalhos, pela capacidade de ouvir. 
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 Também quero apresentar meus cumprimentos ao Deputado Onyx Lorenzoni, 

segundo ele, um florianopolitano de meio período, mas que soube conduzir muito 

bem essa discussão. 

 Queria dar um testemunho, Deputado Onyx Lorenzoni, em particular, da sua 

disposição de ouvir todas as pessoas que aqui vieram, independentemente da 

posição que tinham sobre o tema, e também da sua disposição de ouvir esta Casa 

nos dias que sucederam o fim dos depoimentos, o fim das oitivas aqui na Casa. Isso 

mostra, inclusive, a qualidade do trabalho que foi feito. 

 Espero não usar os 15 minutos, Sr. Presidente. Trouxe a minha intervenção 

por escrito — pela relevância do tema e do momento que nós vivemos nesta Casa 

— para compartilhar da melhor forma possível o acúmulo que espero poder 

contribuir com esta Comissão. 

 Nós recebemos, em 29 de março deste ano, nesta Casa, o projeto que agora 

será votado. Em sua versão original, conforme proposta pelos eminentes Deputados 

Antonio Carlos Mendes Thame, do PV de São Paulo; Diego Garcia, do PHS do 

Paraná; Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná; e João Campos, do 

PRB de Goiás, o texto normativo, que possuía 67 artigos e versava sobre as 

denominadas “10 Medidas contra a Corrupção”, assim estruturadas: prevenção à 

corrupção, transparência e proteção à fonte de informação; criminalização do 

enriquecimento ilícito dos agentes públicos; aumento das penas e crime hediondo 

para corrupção de altos valores; eficiência dos recursos no processo penal; 

celeridade nas ações de improbidade administrativa; reforma no sistema de 

prescrição penal; ajuste nas nulidades penais; responsabilização dos partidos 

políticos e criminalização do caixa dois; prisão preventiva para assegurar a 

devolução do dinheiro desviado e recuperação do lucro derivado do crime. 

 O projeto, fruto do trabalho e da articulação do Ministério Público Federal, 

concretizava uma proposta inicial de trabalho para os Parlamentares do Congresso 

se debruçarem e aprimorarem em prol do combate à corrupção, em todas as suas 

formas. A ideia sempre foi, e permanece sendo, responder aos anseios da 

sociedade brasileira, que tem sido vítima de más práticas e más gestões de agentes 

do sistema político e da administração pública. 
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 Nesse cenário, esta Comissão Especial foi criada em 14 de junho e 

constituída em 7 de julho, para estudar as alterações legislativas apontadas, escutar 

especialistas na área e pensar possíveis novas medidas. Para isso, adotando o 

trabalho do Ministério Público Federal como ponto de partida, foram realizadas 31 

reuniões e ouvidos 103 convidados e convidadas, totalizando mais de 119 horas de 

audiências públicas. Em menos de 5 meses, com uma intensa rotina de trabalho, foi 

construído, com algumas idas e vindas, o substitutivo que ora se discute e que ainda 

está em fase de aprimoramento. 

 Importa dizer de pronto que as dez medidas, apesar do nome, nunca foram 

dez medidas, mas sim um conjunto substancial de propostas legislativas com 

diversos artigos e desdobramentos que podemos chamar inclusive de submedidas. 

 Da mesma forma, as 10 Medidas contra a Corrupção nunca versaram 

exclusivamente sobre os crimes de corrupção e seus correlatos. Em verdade, 

apenas quatro, de dez, intentam alterar o ordenamento jurídico tão somente para 

essas condutas. Outras tantas realizam verdadeira reforma parcial do Código Penal 

e do Código de Processo Penal, que exige nossa atenção em função da correta 

condução da Comissão de reforma do Código de Processo Penal, capitaneada pelos 

Deputados Danilo Forte, Presidente, e João Campos, Relator. 

 Digo isso para deixar clara a complexidade que o trabalho desta Comissão 

envolveu, mas também, e principalmente, para ser transparente com a população 

brasileira sobre o objeto a ser votado aqui.  

 Antes de seguir à declaração de voto propriamente dita, considero de extrema 

relevância e considerável respeito parabenizar as evoluções e o processo de 

maturação vivenciados ao longo dos diferentes textos normativos apresentados. 

Diversas melhorias puderam ser notadas, seja em adequações formais e de técnica 

legislativa, seja no mérito, com a retirada de medidas que não se coadunavam com 

o Estado Democrático de Direito e com a Constituição Federal, ou que não estavam 

plenamente consolidadas.  

 Dentre essas adequações, é possível citar a retirada do sigilo da fonte de 

informação ou, como depois denominada, a preservação da identidade do noticiante 

que deu causa à investigação, posto que gerava grave prejuízo ao direito 

constitucional de defesa; a não inclusão, no relatório final, do Sistema Nacional de 
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Combate à Corrupção — a medida 13 —, que padecia de vícios de iniciativa ao 

atribuir competências para órgão de outros Poderes, apesar de louvável a ideia 

concebida de ação articulada e permanente; a não aceitação de nova hipótese de 

prisão preventiva, incompatível com a função assecuratória da cognição ou da 

execução penal que o instituto representa, incompatível também com o direito 

constitucional de liberdade; o cabimento da ação e distinção de domínio, apenas 

com a condenação civil ou criminal transitada em julgado, em respeito à 

necessidade de formação de culpa para a decretação de perdas de bens; a inclusão 

dos treinamentos anuais relacionados a procedimentos e rotinas a serem adotados 

diante de situações propícias a ocorrência de atos de improbidade administrativa e 

crimes contra a administração pública e lavagem de ativos. 

 O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Sr. Presidente, peço silêncio para 

que possamos ouvir a nossa companheira. É uma falta de respeito para com a 

Deputada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Desculpe-me, 

Deputada Angela Albino. Eu vou reforçar o que eu disse ontem: “O melhor lugar 

para conversar é o corredor”. Aqui é muito difícil, aqui é ruim até para falar de frente, 

não é? 

 Então, quem quiser conversar, quiser olhar, olho no olho, como o Deputado 

Carlos Marun fez ontem, tem o corredor aqui ao lado. Ali vai ser muito tranquilo para 

se conversar, sem nenhuma perturbação. Assim, continuaremos ouvindo, com muito 

respeito, a Deputada Angela. 

 Eu espero que os convidados continuem fazendo isso, e que os Deputados 

também respeitem a Deputada Angela. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Da porta para fora e longe da porta, 

Sr. Presidente. 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Sr. Presidente, eu inclusive vou 

pedir à equipe técnica do som que aumente o volume do microfone, porque, pelo 

menos, não concorro com quem conversa e não preciso me esforçar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não. Peço à 

equipe técnica do som que aumente um pouco o volume, porque o timbre de voz 

das mulheres não é tão alto assim. O Deputado Carlos Marun não precisa. 
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 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Ontem, um Deputado me disse que 

as feministas — foi assim que ele me enquadrou — não perdem a oportunidade de 

alfinetar. (Risos.) Os microfones são feitos para os homens, e aí nós mulheres temos 

que gritar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não para todos, mas 

para pessoas como o Deputado Marun. 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - É para o Deputado Marun, em 

particular, é verdade. Mas na hora em que S.Exa. falar podem diminuir o volume. 

 Sr. Presidente, eu tratava do ponto de evolução, do prazo razoável para a 

conclusão do processo, tanto na instância originária recursal entre outras.  

 Quanto às preocupações, e já finalizo a minha intervenção, apesar de o 

esforço concentrado desta Comissão e do eminente Relator ter resultado em 

aprimoramento crescente do projeto, de forma a ensejar a sua aprovação, é preciso 

apontar que determinadas preocupações persistem, as quais se voltam a 

repercussões das propostas amplas na concepção de estado persecutório e 

principalmente na vida de cada cidadão e cidadã deste País. 

 Como dito inicialmente na minha fala, as alterações realizadas no Código de 

Processo Penal e na parte geral do Código Penal serão aplicadas a todas e todos 

brasileiros, e não apenas aos agentes políticos e administrativos. 

 A questão que se apresenta aí é que tais proposições extrapolam o objeto da 

medida, com o foco específico no enfrentamento à corrupção, trazendo 

consequências que afetam todo o sistema processual penal aplicado a todas as 

condutas penais. 

 Estamos falando, assim, de reforma de códigos basilares da vida em 

sociedade, e preocupa-me que esta Comissão atue, portanto, além da sua 

competência originária. 

 Destaca-se, além disso, que estão em andamento neste Congresso 

Comissões justamente com o escopo de reforma desses Códigos: o Penal, no 

Senado Federal, e o de Processo Penal, na Câmara dos Deputados. 

 Diversas audiências públicas têm sido feitas, juristas estão sendo ouvidos, 

contribuições sendo recebidas, Relatores trabalhando. 
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 Por essa razão, seguir dispondo sobre tais alterações parece-me 

inapropriado. Por sua relevância, essas medidas precisam ser discutidas na 

Comissão competente e em tempo adequado, sem açodamento e de forma 

harmonizada, de preferência com estudos aprofundados e dados sobre a realidade. 

 Por respeito ao trabalho de nossos pares, o que foi aqui discutido deve ser 

encaminhado como indicação às respectivas comissões. 

 As medidas a que me refiro são: nº 4, aumento da eficiência e da justiça nos 

recursos do Processo Penal; nº 6, reforma no Sistema de Prescrição Penal; nº 7, 

ajuste nas nulidades penais; nº 10, recuperação do lucro derivado do crime, na parte 

que se refere ao confisco alargado (alteração da parte geral do Código Penal); e nº 

12, acordo penal. 

 Dessas, apresento especial preocupação quanto ao regime de nulidades, pois 

o substitutivo, esse a que tivemos conhecimento ontem à noite, realiza importação 

de institutos da área civil, o que pode se mostrar inadequado para a seara penal, 

posto que o direito afetado aqui é o de liberdade. Ademais, o novo regime gera a 

convalidação dos atos inadmissíveis e violadores de direitos e garantias 

fundamentais do acusado. 

 Outra especial preocupação, ainda no assunto CPP, são as alterações ditas 

processuais no habeas corpus. O recurso sem efeito suspensivo para a seção, 

órgão especial ou tribunal pleno da decisão concessiva de habeas corpus que direta 

ou indiretamente determinou a anulação de prova, constitui verdadeira 

desnecessidade e afronta. Para tais situações, o MP já dispõe de recurso especial. 

Esse dispositivo vai contra o próprio espírito do projeto que estamos construindo, 

posto que se busca a celeridade. 

 Preocupa também o incentivo ao reportante. Afronta, na minha opinião, a 

moralidade administrativa: paga-se ao funcionário público por algo que é seu dever e 

princípio imposto pela Constituição e pode até mesmo ser considerado 

enriquecimento sem causa. 

 O teste de integridade volta a possibilitar o uso para ação civil e criminal, e as 

medidas de proteção às prerrogativas dos advogados foram retiradas.  

 A esse título, Sr. Presidente, peço a especial sensibilidade do Relator para 

que devolva ao texto o que já havia no seu segundo relatório, que é considerar crime 
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a violação de direito ou prerrogativa de advogado, para que tenhamos igualdade de 

ferramenta para todos os atores que vivem o Direito Penal brasileiro. 

 Por fim, Sr. Presidente, feitas essas ressalvas, manifesto aqui que tenho 

profundo desejo de votar com o conjunto das medidas apresentadas pelo nosso 

Relator, amplamente discutidas nesta Comissão; que, sob a sua Presidência, 

acredito que chegaremos a bom termo e que é possível esta Comissão construir um 

texto que, à unanimidade, possamos aprovar; que, a par das preocupações que 

demonstrei aqui, Sr. Presidente, que são obviamente pontuais, o conjunto do 

trabalho merece louvor e merece aprovação desta Casa. 

 Finalizo, portanto, cumprimentando novamente o Sr. Presidente, o Sr. Relator 

e todos os Parlamentares que construíram este momento. 

 Obrigada, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputada 

Angela Albino. Tenho certeza de que, pela sua participação nos debates, inclusive 

internos, da Comissão, parte deste texto merece a sua participação.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu também quero agradecer, em 

nome da Relatoria, as contribuições importantes. 

 À nossa consultoria eu pedi atenção especial às ponderações feitas por 

V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Continuando a lista 

de inscrição, concedo a palavra ao Deputado Fernando Francischini, que é o autor, 

para falar contra. 

 V.Exa. tem 10 minutos. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Eu queria, Presidente, 

estou inscrito para debater contrariamente à proposta do Deputado Fausto Pinato 

em relação à antiga medida supostamente chamada 18, já que há um debate entre 

Deputados no sentido de inserir ou não a responsabilização do Ministério Público e 

do Poder Judiciário nas dez medidas. Então, esse é o motivo. 

 Sr. Presidente, quero dizer a V.Exa. e ao Relator que eu sou teimoso. Mesmo 

expulso por alguns setores da Comissão — nada a ver com os demais membros 

aqui —, eu continuo aqui, teimoso que sou, e vou permanecer. 
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 Eu vou aqui render elogios ao Deputado Mendes Thame, um dos Deputados 

mais antigos e respeitados desta Casa, que, por questão de saúde, esteve 

impossibilitado de comparecer nos últimos dias. 

 Logo no começo, quando coletaram dois milhões de assinaturas, fui 

convidado pela Frente Parlamentar de Combate à Corrupção a assinar, junto com o 

Deputado Mendes Thame, a autoria do Projeto de Conversão das 10 Medidas de 

Combate à Corrupção, para que ele pudesse tramitar regimentalmente na nossa 

Casa. Então faço essa referência ao Deputado Mendes Thame, porque ele foi um 

dos que lutou por esse projeto. Juntamente com ele, assinei, a seu pedido, o 

requerimento de criação desta Comissão Especial. 

 E mesmo passando, o Thame e eu, por problemas de saúde própria ou 

familiar nos últimos meses — um dia antes da votação da matéria, perdi minha avó 

—, ainda assim, por respeito a todos vocês que estão aqui, independente da opinião 

de cada um, fiz questão de estar presente para fazer este debate, e um debate de 

alto nível. 

 E quero dizer ao Relator, ao Presidente e aos demais membros que, com 

certeza, a votação de hoje, se não por unanimidade, por grande quantidade de 

membros desta Comissão, vai coroar o trabalho muito sério feito pela maioria, por 

pessoas de bem do nosso País, que estão querendo tirar do Brasil esse carimbo de 

país envolvido em corrupção, de país que está perdendo investimentos 

internacionais por falta de estabilidade jurídica nas suas relações, de país que vê 12 

milhões de desempregados nas ruas e vê que foi sangrado nas suas maiores 

empresas públicas, nas autarquias, nos fundos de pensão. E, com certeza, as 10 

Medidas, mais do que um carimbo, representam um momento simbólico para o 

nosso País. 

 Tenho certeza de que a aprovação da matéria hoje nos trará um grande 

avanço na questão do combate à corrupção, mas, mais adiante, nós teremos que 

debater a inserção ou não da suposta medida 18, que já não existe mais no 

relatório, mas existem propostas para sua reinserção. 

 Sr. Presidente, vejo este momento como uma oportunidade de debate, porque 

pode ser feita uma nova Comissão Especial, mas seria extremamente inoportuno, 

inadequado nós comemorarmos neste momento uma legislação para combate à 
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corrupção, estando nela inseridos o Ministério Público e o Judiciário. Não digo que 

nós não podemos debater a questão em uma Comissão Especial ou inseri-la em 

outra legislação — quem não deve, não teme. 

 Tanto no Ministério Público, como no Poder Judiciário, no Legislativo, na 

Polícia Federal, a maioria dos integrantes é gente honesta que se sente atingida 

quando uma maçã podre a contamina, porque, quando a mídia divulga que nós... 

que existe alguém apodrecido no nosso sistema, isso acaba afetando todos nós.  

 Tenho certeza de que o Ministério Público e o Poder Judiciário não temem 

que façamos esse debate, mas acredito realmente que o momento é inadequado 

para fazermos isso. Seria como mandar um recado aos investigadores que fazem 

um trabalho sério, como na Operação Lava-Jato, como em operações de combate 

ao tráfico internacional, porque há autoridades envolvidas, de que nós estamos 

colocando um freio neles. Estaríamos dizendo para eles: “Se você investigar, se 

você denunciar, se você condenar e se as provas de um tribunal superior não forem 

suficientes para manutenção de uma condenação, você vai ser punido, a sua família 

vai ficar desamparada”. 

 Então, nós temos que debater o assunto com muito cuidado, separando, tanto 

no Ministério Público e no Poder Judiciário, as maçãs podres das boas, como nós 

fazemos na Polícia Federal, como nós estamos tentando fazer aqui no Congresso 

Nacional, entre os Deputados e os Senadores, para que isso não contamine todos. 

 Eu peço aos demais Deputados Federais que aqui estão que acompanhem o 

Relator e acompanhem a proposta que eu faço, neste momento, como um dos 

autores do projeto de conversão, pelo respeito que tenho pelo Deputado Fausto 

Pinato, que é um estudioso e tem conhecimento jurídico para fazer esse debate. 

Que nós possamos abrir uma Comissão nova. Que possamos colocar no relatório do 

Deputado Onyx Lorenzoni a proposta do Deputado Fausto Pinato de que esse 

debate seja realizado no plenário ou em outro local, mas não entre as dez medidas. 

Eu não quero que pareça para a opinião pública, para as entidades representativas, 

para as pessoas que estão nas redes sociais e na televisão que nós estamos 

querendo fazer uma vingança privada contra a Lava-Jato. Eu tenho a impressão de 

que esse não é o objetivo de nenhum dos Deputados que estão aqui.  
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 Nós estamos aqui hoje para criar medidas de combate à corrupção em todos 

os níveis — Municipal, Estadual, Federal —, para funcionários públicos e para 

empresários e até mesmo, como o Deputado Onyx bem colocou, para o eleitor que 

vende o seu voto, não é só para quem compra o voto. Se existe a corrupção ativa, 

por que não existiria a passiva? 

 No âmbito eleitoral, nós estamos estabelecendo medidas que já existiam em 

outros países, principalmente na Europa, para proteger a identidade do denunciante. 

Não estamos indo contra a Constituição Federal ao dizer que a denúncia anônima 

agora é permitida, se um inimigo, um adversário faz uma denúncia caluniosa e te 

coloca num veículo de comunicação ou nas redes sociais como bandido, mas 

propiciando a proteção, através de mecanismos estatais, da identidade de uma 

pessoa que assiste a um caso grave de corrupção e que vai lá denunciar, mostrando 

a cara, perante a Polícia Federal ou o Ministério Público ou depor no Judiciário. Ele 

terá essa proteção adequada, que poderá ser feita. 

 Eu agradeço a todos os membros da Comissão que aqui estão, junto com os 

Deputados Carlos Sampaio, o Fausto Pinato, João Campos e outros, por terem nos 

ajudado a fazer o debate sobre a questão da Polícia Federal e do Ministério Público 

Federal. Nós não poderíamos aceitar o debate, na Comissão Especial sobre as dez 

medidas de combate à corrupção, de um assunto que precisaria de uma Comissão 

Especial própria para debater detalhadamente as atribuições e competências desses 

dois órgãos, que têm trabalhado com um nível de excelência gigantesco no combate 

à corrupção, até na esfera internacional, buscando informações no exterior e 

compartilhando com os demais órgãos. Traríamos para o âmbito desta Comissão 

uma possibilidade de conflito entre membros do Ministério Público e da Polícia 

Federal. Não era esse o objetivo. Tenho certeza de que o objetivo do Deputado 

Onyx e de quem propôs as dez medidas era aperfeiçoar a legislação. 

 Para discutirmos essa proposta, nós temos que ouvir representantes da 

Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da OAB, da Defensoria, do Ministério 

da Justiça, todas as pessoas envolvidas na persecução criminal, para que a 

legislação possa ser aperfeiçoada. 
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 Tenho certeza de que a retirada de todos esses pontos do contexto do projeto 

das dez medidas foi uma questão de justiça. O Deputado Onyx agiu corretamente, 

retirando-os, para que não haja nenhum ponto de divergência. 

 Quero falar também, Sr. Presidente, sobre a questão do acordo penal. Hoje, o 

Poder Judiciário está abarrotado de processos que já poderiam ter sido resolvidos 

em instâncias inferiores, por meio de acordos, realmente, com o próprio condenado 

assumindo a sua condição de culpado perante a sociedade, assumindo a sua culpa, 

assumindo que o inquérito policial ou o processo penal não tem nulidades e pode 

ser encerrado rapidamente, evitando que os tribunais superiores, principalmente o 

Supremo Tribunal Federal, em vez de julgar questões constitucionais que possam 

interferir na vida do País como um todo, fique abarrotado de questões individuais, 

como hoje nós assistimos. 

 Eu fico feliz em ver que, como disse o Relator, 90% de tudo o que havia nas 

Dez Medidas foi acatado. 

 Gostei também de ver o Relator, o Presidente e os demais membros serem 

conscienciosos e retirar do texto os itens em que poderia haver contestação em 

base constitucional, para que pudéssemos debate-los em outros projetos de lei, em 

PECs — já que muitos deles têm previsão constitucional — ou talvez no âmbito de 

uma legislação infraconstitucional. Se contestados, poderiam colocar em risco a 

aplicação efetiva das Dez Medidas. 

 Mas vejo que a maioria das medidas foi mantida: a tipificação do crime de 

enriquecimento ilícito, a questão do caixa dois, a inserção dos crimes relativos à 

corrupção na lei de crimes hediondos. 

 Eu sou autor de um projeto de lei que está parado há mais de 3 anos, 

esperando para ser pautado em plenário. Ele transforma a corrupção em crime 

hediondo. Então, eu me sinto contemplado, embora vão perder o objeto aqueles 

projetos que estão parados, se aprovado este aqui na Comissão e em plenário. 

 Sr. Presidente, agradeço por todas as manifestações de apoio que nós 

recebemos nesse período. E agradeço a V.Exa. Mesmo eu tendo sido retirado da 

Comissão abruptamente a 1 minuto do início da apresentação de relatório, V.Exa. 

me respeitou, como disse o Deputado Marquezelli, não só por ser autor, mas 

também por ser Deputado e seu colega neste Parlamento. V.Exa. me deu a 
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oportunidade, como que deu aos demais, mesmo eu não estando na Comissão, mas 

por ser autor, de me manifestar, de levar à sociedade brasileira através das redes 

sociais, da TV Câmara e dos vários veículos de comunicação que fazem a cobertura 

desta reunião, o posicionamento de alguém que representa uma instituição 

importante para o nosso País. 

 Eu e o Deputado Aluisio Mendes aqui representamos a Polícia Federal. 

Tenho certeza de que esta representação traz, para o coroamento desta legislação, 

uma parceria com meus amigos do Ministério Público Federal, como Dr. Deltan, que 

estava acompanhando a aprovação das Dez Medidas e que conseguiu mobilizar a 

sociedade, para que o projeto obtivesse esses dois milhões de assinaturas, e, para 

além do Ministério Público Federal, com cada pessoa que botou a sua assinatura, 

que entrou nas redes sociais e apoiou esse projeto ou fez cobranças. 

 Eu concordo com vários Deputados que, às vezes, houve cobranças 

agressivas pelas redes sociais e nas ruas, mas vamos contemporizar. As pessoas 

estão cansadas da corrupção, não veem mais luz do fim do túnel, com tudo o que 

tem acontecido no País, e acabam generalizando, atingindo todos nós. Mas tenho 

certeza de que essas pessoas, com o voto positivo de todos nós, vão voltar às redes 

sociais para dizer que nós cumprimos com o nosso dever pátrio, com o nosso dever 

cívico, com o nosso dever ético e fizemos uma legislação que corresponde ao nível 

de responsabilidade com o País que o Congresso Nacional precisava ter há muito 

tempo. 

 Então, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Relator e demais membros desta 

Comissão por esta oportunidade. Eu tenho certeza de que a aprovação desta lei 

será um marco histórico no combate à corrupção. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Francischini. É uma honra tê-lo aqui conosco neste momento, como autor 

da iniciativa. É muito bom contar com a participação firme de V.Exa., como tem sido 

todo o tempo. 

 Como V.Exa. lembrou, quero deixar registrado, em nome da Presidência, a 

nossa tristeza por não estar aqui o Deputado Mendes Thame. Acho que S.Exa. 

simboliza o que foi esta Comissão, simboliza o que foi este projeto. O Deputado 

Mendes Thame tem o respeito desta Casa e desta Comissão. 
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 Infelizmente, por motivo de doença, S.Exa. não está aqui. Tenho certeza de 

que ele deve sentir-se mais doente hoje, por não estar aqui, do que pela própria 

doença por que foi acometido. Mas o resultado desta Comissão vai fazer com que o 

Deputado Mendes Thame esteja de volta logo, aqui, conosco. S.Exa. vai ficar muito 

feliz, e isso vai melhorar muito a sua saúde. 

 Leve ao Deputado Mendes Thame o abraço dos membros da Comissão. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, obrigado. 

 Com certeza, o Deputado Mendes Thame foi um lutador desde a Frente 

Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, que recebeu as assinaturas da 

sociedade civil, do Ministério Público e de outros em apoio ao projeto das dez 

medidas contra a corrupção. 

 Realmente, nós temos que fazer esse registro, porque as pessoas que não 

acompanham o nosso dia a dia podem achar que o Deputado Mendes Thame não 

está presente, mas todos nós sabemos o esforço enorme ele fez para que pudesse 

estar presente, enfim tendo que fazer a substituição. S.Exa. a vários Deputados que 

fizessem esse registro, porque é uma pessoa especial, é alguém que merece essa 

representatividade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com certeza. Eu o vi 

ontem pelas redes sociais. Ele está mais abatido por não estar aqui do que em 

razão da própria doença, tenho certeza disso. 

 A Deputada Angela Albino pediu 30 segundos. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Parabéns, Deputado Francischini, 

pelo seu trabalho. 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Sr. Presidente, por um lapso 

imperdoável, não constou o registro de algo que eu tenho certeza que todos aqui 

compartilham: o nosso profundo agradecimento aos servidores da Casa, em 

particular aos servidores das Comissões, dos nossos gabinetes, das Lideranças. 

 Eu sou servidora de carreira e, como tal, sei que a autoridade maior é que 

aparece, mas o nosso trabalho não existiria se não fossem os servidores. Em nome 

da Marina, da Liderança do PCdoB, da Dani, do meu gabinete, quero cumprimentar 

todos os servidores, que se envolveram muito, particularmente neste debate aqui. O 

nosso trabalho não existiria se não fosse a contribuição deles. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com certeza. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Quero referendar, Deputada Angela 

Albino, a qualidade do trabalho prestado pela Assessoria de V.Exa. e da bancada e 

vou fazer referência às contribuições importantes que a Dra. Marina trouxe para este 

trabalho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muitas vezes, nós 

vamos para casa, mas nossos assessores continuam trabalhando, com certeza. 

Obrigado. 

 Continuando a nossa lista, tem a palavra o Deputado Luiz Carlos Hauly, para 

falar a favor. 

 V.Exa., na qualidade de membro, tem até 15 minutos. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente Joaquim 

Passarinho, inicialmente, presto minhas homenagens a V.Exa. pela excelência do 

trabalho desenvolvido até aqui. Parabéns! A Nação está acompanhando 

atentamente mais este projeto importante na vida deste Parlamento. 

 Quero também parabenizar o Relator Onyx Lorenzoni pelo discernimento, 

pela paciência, pela capacidade, que só os homens públicos verdadeiros têm, de 

negociar à exaustão. Aqui no Parlamento brasileiro se exerce a democracia: o que 

vale é a vontade da maioria, não é a vontade da minoria, de alguns poucos. Então 

quero parabenizar o Deputado Onyx Lorenzoni e todos os que compõem esta Mesa 

e esta Comissão por estes 4 meses de trabalho intenso. 

 Quero fazer uma homenagem especial ao meu amigo, a um dos mais 

competentes Parlamentares do Parlamento brasileiro, o Deputado Antonio Carlos 

Mendes Thame, um homem honrado, competente, eficiente, um modelo de 

Parlamentar para o Brasil. Mesmo estando de licença médica, ele diz: “O meu 

suplente vota comigo”, que é o nosso grande amigo Deputado Arnaldo Jordy. Eles 

votam de forma idêntica, porque são Parlamentares do mesmo nível, da mesma 

estatura. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Diga-se de passagem, não apenas 

nessa matéria, mas também em várias outras. 

 O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Praticamente em todas as 

matérias. 
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 Então eu quero dizer aos membros da sociedade organizada — está aqui a 

Carla, líder de movimento Nas Ruas, a Frente pelo Controle e Contra a Corrupção, o 

Movimento Brasil Livre e tantos outros movimentos, que têm feito um aprendizado — 

que a sociedade brasileira, nesse período do processo de impeachment para cá, 

tem evoluído de maneira extraordinária. Parecia que não existia sociedade antes 

desse processo. Eu chamo isso de estágio civilizatório do desenvolvimento 

brasileiro, de amadurecimento político. 

 Saibam os senhores e as senhoras do País todo que não haverá controle do 

dinheiro público, controle da qualidade do serviço público e de todas as entidades 

que trabalham com dinheiro público — as confederações, tanto de trabalhadores 

quando de empregados, as federações, os sindicatos, as ONGs, as OSCIPs, as 

entidades filantrópicas, todas as entidades do Município, do Estado, da União, dos 

três Poderes — sem que haja fiscalização na base, no Município, no bairro, na 

associação de moradores, nas associações escolares, como a APMI. O processo de 

combate à corrupção, ao desperdício, à incompetência é dever de todos os cidadãos 

brasileiros, principalmente daqueles que são eleitores, são chefes de família, são 

adultos neste País. Não haverá um país melhor se essas instituições não forem 

melhores, se as escolas não formarem cidadãos melhores, se as universidades não 

formarem profissionais melhores, se os servidores públicos dos três níveis, dos três 

Poderes, não forem melhores. 

 Qual é o Poder mais transparente na República? Vocês pararam para indagar 

isso? Qual é o Poder que mais é fiscalizado na República brasileira? Qual é o mais 

investigado? Qual foi o que mais puniu seus elementos? O Legislativo Federal. Nós 

já punimos aqui, nos últimos anos, mais de 30 Parlamentares, fizemos o 

impeachment de dois Presidentes da República; a cada 8 dias, um Prefeito é 

cassado no Brasil; em um número de dias menor são cassados vereadores. 

 O Poder Legislativo tem dado exemplo, e é pouco. É pouco porque a 

sociedade exige cada vez mais lisura, conduta exemplar, aperfeiçoamento, 

profissionalização. É por isso que neste momento, caro Deputado Joaquim 

Passarinho, senhoras e senhores, estamos num processo de evolução, dando 

resposta à sociedade. Essas medidas são apenas uma etapa pequena do combate 
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à corrupção. Nós precisamos ir mais além. Precisamos do controle efetivo de cada 

servidor deste País, seja agente politico seja agente público. 

 Essa definição de agente político e público nada mais é do que um disfarce: 

somos todos servidores do povo, somos pagos pelo dinheiro do povo, tanto 

Deputados, quanto juízes, promotores, chefes do Poder Executivo, funcionários 

públicos dos três Poderes, dos três níveis. Se um servidor não trabalha o tempo 

integral, se ele não trabalha com amor, com dedicação e profissionalismo, ele é um 

corrupto. Se ele não é competente na função, ele está desviando aquele recurso, 

dinheiro suado do povo brasileiro, que poderia ser mais bem aplicado. São 35% do 

dinheiro arrecadado pelo PIB brasileiro. A sociedade fica com duas partes, e o setor 

público, com uma parte da riqueza nacional. E esse dinheiro é preponderantemente 

usado para o pagamento de servidores dos três níveis, dos três Poderes e a 

aposentadoria de 30 milhões de brasileiros. Esse dinheiro é utilizado para a 

educação, para a saúde, para a assistência social, para a segurança pública, para a 

defesa nacional, para inúmeras atividades públicas. 

 Por isto é preciso ter a legislação da meritocracia, da avaliação de 

desempenho: para que cada um cumpra com a sua obrigação. É preciso combater o 

desperdício, o absenteísmo. Se fizermos o levantamento do absenteísmo, das faltas 

de funcionários públicos às atividades, a sociedade vai ficar estarrecida. Na 

atividade pública, chega a 30% o percentual de absenteísmo permanente. Isso 

significa que, se você tem 100 funcionários, vai precisar de mais 30 para manter 

aquela atividade. Isso é uma forma de corrupção, a corrupção ativa, a corrupção 

passiva, dada a incumbência que cada um tem nos Poderes da República. 

 Quero exaltar aqui também a participação do meu Líder, Deputado Antonio 

Imbassahy, da Bahia, que nos concedeu a oportunidade de participar desta 

Comissão temática, ao lado do Deputado Carlos Sampaio, do Deputado Domingos 

Sávio, do Deputado Vanderlei Macris, do Deputado Fábio Sousa, do Deputado 

Rogério Marinho, todos do PSDB, que honram o nosso partido e este Parlamento 

com as suas condutas, com a sua capacidade intelectual e com o seu dinamismo. 

 As duas grandes questões levantadas diante da polêmica dos últimos dias 

foram enfrentadas com dignidade pelo Relator. 
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 No que se refere à questão do caixa dois, não há tolerância para quem pratica 

crime, principalmente para quem é político, para quem é homem público e também 

para quem é funcionário público. Não há tolerância, e não deve haver tolerância.  

 Com relação à responsabilização criminal de juízes e promotores, essa 

matéria deverá ser encarada à frente. 

 Eu sei que este projeto visa ao aperfeiçoamento e ao combate da corrupção. 

Eu entendo que S.Exas. não desejariam estar nesse projeto, mas, com certeza, 

esse debate vai continuar dentro do Parlamento brasileiro e há que haver uma 

isonomia. Todos são iguais perante a lei, esse é o meu modesto entendimento. E fui 

daqueles que trabalharam para não se misturarem os assuntos nessa medida de 

aperfeiçoamento da legislação. 

 Eu falo “aperfeiçoamento” porque já temos um arcabouço jurídico legal, que 

começa na Constituição Federal, para o combate á corrupção: as leis que o Brasil 

tem. Se não fosse isso, não haveria tantas pessoas presas em Curitiba e em todo o 

Brasil, não haveria tantos políticos presos. Se não houvesse essa legislação, nós 

não teríamos isso. 

 Por isso, esta é uma legislação de aperfeiçoamento. Com o tempo, que a lei 

possa significar que cada homem público, cada agente político ou público devem 

temer a lei. 

 O Brasil sempre precisou da eficácia do poder legal. O Brasil é um dos países 

que têm estrutura legal e jurídica muito vastas e até extremamente complexas. O 

que é preciso é que esta legislação tenha eficácia no combate ao desperdício e à 

corrupção. 

 Eu mesmo fui vítima de um processo moroso da Justiça Eleitoral brasileira. O 

meu adversário em 1998 foi cassado na primeira instância, referendado por 7 a 0 no 

Tribunal Regional Eleitoral. Quando o processo veio para o Tribunal Superior 

Eleitoral, S.Exas. do TSE à época não tiveram tempo de julgar no primeiro turno, 

não tiveram tempo de julgar no segundo turno. Quando terminou o segundo turno, 

perdi a eleição por 1,2% dos votos. Dois dias depois, cassaram o candidato que 

venceu a eleição. O que chama isso? Quem paga essa conta? Eu paguei sozinho, 

porque S.Exas., sábios, donos da verdade, ao invés de me dar o mandato, 
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mandaram fazer uma nova eleição. Houve um terceiro turno inédito na história 

política brasileira. 

 Eu, que já disputei quatorze eleições e dois segundos turnos, fui obrigado a 

disputar um terceiro turno. E, por óbvio, juntou-se o candidato cassado ao terceiro 

colocado, e não houve como. 

 Eu digo: quem paga esta conta? Quem paga o dano moral e intelectual a 

minha família e aos meus eleitores? O que esses juízes do Tribunal Superior 

Eleitoral pensavam na época? Não é esse um caso concreto, Sr. Presidente, 

Deputado Joaquim Passarinho? 

 Então, a irresponsabilidade, a leniência, a falta de assiduidade ao trabalho e 

sabe Deus o que mais tinha por lá, precisam acabar. 

 Eu volto a insistir, na minha fala, que se aproxima do fim: a luta deve 

continuar em prol do aperfeiçoamento das instituições. Nós não somos uma nação 

de Primeiro Mundo. Nós chegamos a ser Segundo Mundo e voltamos ao Terceiro 

Mundo. 

 O Brasil tem o serviço público de pior qualidade entre os oito países ou dez 

maiores países do mundo, uma carga tributária ineficiente e intolerante, um sistema 

tributário iníquo, injusto e caótico. Temos que melhorar isso, temos que reformar. 

 Esta reforma no que se refere ao combate à corrupção, assim como a lei do 

teto, é apenas um item pequeno da luta que temos pela frente: reforma da 

previdência, reforma tributária, reforma do Estado, reforma trabalhista. Se quisermos 

dar respostas à sociedade, não bastará prender; precisaremos combater o 

incompetente e o corrupto permanentemente, porque o incompetente é tão danoso 

quanto o corrupto. 

 Eu sou autor de uma proposta que cria o Banco Nacional de Preços e do 

projeto de uma nova Lei da Ficha Limpa, ampliando-a para todos, porque a ficha 

limpa alcançava apenas os ocupantes de cargos públicos. E os dos demais cargos?  

 Precisamos concentrar todo nosso esforço nesta luta. 

 Srs. Deputados, se essa pressãozinha das ruas incomodou os senhores, 

imaginem daqui a 2 anos, se a economia estiver em frangalhos; se, em vez de 12 

milhões de desempregados, houver 14 milhões, 15 milhões; se, em vez de 60 
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milhões de pessoas inadimplentes, sem crédito na praça, houver 70 milhões. O que 

vai ser do mundo político? 

 Senhores, não tenham medo nem da crítica daqueles que saíram do poder e 

não fizeram nada nem do cooperativismo: vamos fazer as reformas e ajustar o 

Brasil. Se nós não tivermos coragem de fazer isso, iremos para o lixo da história! 

 Obrigado. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Hauly, nosso Vice-Presidente. Agradeço a V.Exa. a contribuição durante todo o 

processo. 

 Vamos dar continuidade às inscrições. 

 Para falar contra, tem a palavra o Deputado Nelson Marquezan Junior. 

(Pausa.) Ausente. S.Exa. fez um discurso grande ontem. 

 Para falar contra, tem a palavra o Deputado Leonardo Monteiro. S.Exa. 

dispõe de 15 minutos. 

 O SR. DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO - Sr. Presidente, Deputado 

Joaquim Passarinho, Sr. Relator, Deputado Onyx Lorenzoni, quero cumprimentar 

V.Exas. e todos os demais colegas da nossa Comissão. 

 Quero parabenizar o nosso Relator pelo trabalho e dedicação. Foram vários 

dias de reunião, de conversas e acordos no sentido de construir um relatório que 

pudéssemos discutir e votar na nossa Comissão. 

 Eu gostaria, além de parabenizar o Relator pelo trabalho e pela prudência, 

quero também cumprimentá-lo por ter recusado algumas medidas que 

considerávamos ser importante retirar do relatório preliminar, como a criação do 

Sistema Nacional de Combate à Corrupção; a criação da Comissão Mista 

Permanente de Combate à Corrupção, que inclusive é inconstitucional; a criação da 

Base de Dados de Atenção Qualificada; a instituição do Fundo Nacional de Combate 

à Corrupção; da equipe conjunta de investigação e persecução do crime organizado 

e a alteração do Código de Processo Penal para criar novas regras de provas 

ilícitas. 

 Quero lamentar, contudo, Sr. Presidente, que o Relator tenha mantido 

medidas flagrantemente inconstitucionais e rechaçadas pela maioria dos juristas que 

estiveram nesta Comissão Especial. Falo do teste de integridade; do sicofanta ou 
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informante confidencial; e também das recompensas pecuniárias para os delatores, 

os chamados reportantes ou informantes confidenciais. Na verdade, os delatores 

poderão receber 20% do valor recuperado e mais 24 meses de salários dobrados 

em razão de sua delação.  

 Criam-se também novas regras para o habeas corpus, mas lamentamos que 

o Relator tenha mantido medidas que podem e devem ser debatidas nos fóruns 

próprios, como as restrições ao livramento condicional; a reforma do sistema de 

prescrição penal; o aumento da pena do crime de estelionato, que altera o Código 

Penal — está lá, na pág. 312 — e amplia os efeitos e a condenação, criando o 

confisco alargado; o ajuste das nulidades processuais penais; a incorporação do 

instituto do acordo penal de reconhecimento de culpa. 

 Lamentamos também, por fim, Sr. Presidente, que o nosso Relator tenha 

retirado do relatório preliminar a tipificação dos crimes de responsabilidade dos 

magistrados e dos membros do Ministério Público — estavam no art. 200, nas folhas 

89 e 91 —, até porque nós estamos praticamente confessando que existem dois 

tipos de elementos. Nós temos dois tipos de membros na sociedade: uns que podem 

ser criminalizados, responsabilizados; outros, não. Como já foi dito aqui em falas 

anteriores, eu tenho quase certeza de que a maioria dos juízes, de promotores, que 

são bons promotores, bons juízes, não teriam restrição a essa tipificação. 

 Portanto, é lamentável que seja excluída do texto a responsabilidade dos 

magistrados e dos membros do Ministério Público no relatório. 

 Mas concordamos e parabenizamos o Relator pelas seguintes medidas: a 

ação de extinção de domínio; a criação do crime de enriquecimento ilícito; o acordo 

de leniência; a prestação de contas dos Tribunais e do Ministério Público; a 

criminalização do caixa dois; os direitos e prerrogativas dos advogados; a 

responsabilidade civil dos partidos. 

 Enfim, nós estamos apresentando isso depois de lermos o relatório 

praticamente nesse restante de noite e nessa manhã, mas gostaríamos que o 

Relator pudesse ainda, a tempo, observar as nossas críticas e sugestões aqui, para 

que pudéssemos, enfim, votar um relatório final que contemplasse toda a nossa 

Comissão e a nossa sociedade. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Leonardo Monteiro, inclusive pela economia do tempo. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Quero agradecer. Eu anotei aqui as 

observações, que vão ser submetidos à Consultoria, Deputado Leonardo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Continuando a nossa 

lista de inscrição, para falar a favor — o Deputado Fábio Sousa está fora, licenciado, 

de viagem —, tem a palavra o Deputado Valdir Colatto, por até 15 minutos. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Sr. Presidente, Deputado Joaquim 

Passarinho, quero parabenizar V.Exa. pela condução dos trabalhos, pela elegância, 

pela competência. Realmente precisávamos de alguém do seu perfil para conduzir 

um assunto tão polêmico como o que nós estamos tratando. 

 Quero cumprimentar também o nosso Relator Onyx Lorenzoni, um guerreiro 

neste processo todo, com paciência ouvindo, discutindo, buscando saídas, mudando 

os relatórios. E se perguntava aí: “Qual será o relatório final do Deputado Onyx?”, 

porque estávamos no primeiro, no segundo, no terceiro, no original. E aí ficou toda 

uma polêmica nesta Casa realmente buscando o relatório final, que veio e que 

realmente avançou bastante em algumas coisas. 

 Eu vou fazer aqui umas colocações ao Deputado Onyx, embora a gente saiba 

do adiantado do encaminhamento do relatório, do processo que está aí e que tem 

todo um trabalho pela frente depois desta Comissão, que é o plenário, que é o 

Senado Federal, enfim, que é todo o processo legislativo pelo qual o projeto vai 

passar e por meio do qual, com certeza, muita coisa ainda vai ser trabalhada e 

questionada. 

 Então, eu queria me dirigir pontualmente ao Deputado Onyx a respeito de 

algumas coisas, que não sei se são mudanças — talvez eu precise de um 

entendimento profundo sobre o que ele está querendo dizer nesse processo. 

Perdoe-me pela falta de conhecimento jurídico, mas, para um agrônomo, não é fácil 

conhecer esse mundo todo, principalmente este mundo técnico jurídico. 

 Eu começaria, Sr. Presidente, Sr. Relator, com a questão do reportante. 

 O projeto original, art. 58, coloca a figura do informante confidencial, que foi 

retirado. Só que nós tínhamos quatro artigos que tratavam disso — quatro artigos. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 34 

Depois que se passou para a questão do reportante, passamos a ter cinco capítulos 

para falar de todo este processo do reportante: como vai ser, como não vai ser. 

 Pela blindagem que se deu a esse reportante, eu temo que criemos a 

institucionalização do tal dedo-duro, daquele que vai fazer acusações, às vezes, 

infundadas. Quanto a isso, nós temos que ter um cuidado muito especial, porque, 

daqui a pouco, vamos criar uma briga interna nas áreas públicas, de modo que 

alguém vai querer a blindagem desse reportante, para que ele tenha as mesmas 

condicionantes ou regalias dos sindicalistas, uma remuneração, o salário dobrado 

por 24 meses — e aí a PEC 241 vai bater de frente. Então, existe todo um processo 

de blindagem em relação a essa situação. 

 Mas, Sr. Relator, quando nós recebemos essa proposta, tivemos todo um 

cuidado, vamos dizer, para blindar esse elemento chamado reportante. Entretanto, a 

proposta inicial simplesmente lhe dava a condição seguinte, conforme o art. 61: 

“comprovada a falsidade dolosa da imputação feita pelo informante confidencial” — 

que agora é o reportante —, “será revelada a sua identidade e poderá...” 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, não, não, Deputado. 

Desculpe-me. Tenho um esclarecimento. V.Exa. toca num assunto que já foi 

comentado por outros Parlamentares. 

 O informante confidencial era aquele que presta uma informação ao Ministério 

Público, e é usado no processo penal ou criminal. Sempre houve uma discussão 

sobre até onde se poderia manter a confidencialidade relativa a ele. Lá na frente, 

quando o juiz determina que se abra a confidencialidade, é uma “escolha de Sofia”, 

porque se aquele que deu a informação que permitiu a persecução penal quiser 

manter todos os atos derivados das comunicações desse informante, eles são 

perdidos. Certo? Então, era uma tentativa de ver se havia condição de fazer o 

aproveitamento. Isso é uma coisa. Isso, sim, é o dedo-duro. 

 Vamos lá. 

 O que nós estamos trabalhando aqui? O reportante, que é o whistleblower, na 

verdade, é qualquer pessoa do povo que, ao tomar conhecimento de uma 

irregularidade, leva a informação a uma comissão — nos órgãos públicos em que 

houver serviço de Corregedoria essas comissões serão instaladas. É um primeiro 
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filtro. Depois disso, se houver fundamento, isso vai ser processado dentro da 

Corregedoria de cada órgão. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - E se não houver? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Se não houver e se, 

eventualmente, a informação for caluniosa, ele vai sofrer uma sanção, ele vai ser 

processado! Aí vai para o Ministério Público para processar o cara! 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - É isto que eu queria colocar, 

Relator: nós não temos pena nesse processo. Ele vai ser processado, mas não tem 

a pena. Pelo que eu li, vi, discuti, eu queria sugerir que se colocasse a pena para 

uma pessoa que faz uma denúncia sem fundamento e acaba trazendo problemas. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Se não tiver, V.Exa. está coberto de 

razão, e nós vamos atrás da pena. Está bom? 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Era essa uma das questões que eu 

levantei e que queria fosse colocada. 

 Agradeço o atendimento à nossa reivindicação de que, na questão do voto, 

tanto o corruptor como o corrupto possam ser enquadrados. Eu quero agradecer, 

porque realmente eu acho que todos nós, que somos políticos, sabemos muito bem 

das pressões que sofremos, das pessoas que nos cobram, das pessoas que querem 

alguma coisa em troca do voto, quando ele é um direito de cidadania, que tem que 

ser exercido gratuitamente e por obrigação do cidadão. Agradeço, portanto, o 

tratamento dado a esse tema. 

 Sr. Presidente, Sr. Relator, outra questão que levantei é que fizessem uma 

regulamentação da questão da escuta telefônica. Eu disse que não há controle 

disso, porque, na Justiça, pelo que eu sei, são 30 dias de escuta telefônica, 

prorrogáveis por mais 30 dias. Não tem havido controle sobre o uso disso, 

principalmente por parte do Ministério Público, que, às vezes — e eu tenho tido 

denúncias disso —, usa escutas anteriores à decisão da Justiça para determinar a 

escuta telefônica. 

 Então, eu gostaria que V.Exas. analisassem esse tema, para ver se nós o 

podemos encaixá-lo aí, pois eu acho que esse é um grande problema que nós 

temos para resolver acerca da questão da escuta. 
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 A outra questão, Sr. Presidente, é a extinção do domínio sobre bens. 

Levando-se em conta todas aquelas condicionantes, o projeto condiciona a 

propriedade à sua função social. 

 Quanto à função social da propriedade, nós temos, na Constituição Brasileira, 

o art. 60, § 4º, inciso IV, combinado com art. 5º, inciso XXII, considerando essa 

questão de propriedade uma cláusula pétrea — portanto, constitucional. Eu pergunto 

a V.Exa. se a lei pode modificar isso, porque a Constituição, no art. 243, só diz que 

você perde o direito de propriedade no caso de cultivo de drogas na propriedade ou 

da utilização de trabalho escravo. E aqui nós estamos enquadrando todos esses 

outros itens como extinção do domínio e da propriedade. Não há um conflito entre a 

lei e a Constituição? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, não. Vou tentar explicar. 

 Eu também achei isso, quando li pela primeira vez. Aí me explicaram que 

esse é um fundamento constitucional para ação de extinção de domínio. E nós 

estamos falando de propriedade adquirida com ilícito, ou seja, dinheiro da corrupção 

ou dinheiro do tráfico de drogas, dinheiro do tráfico de pessoas, dinheiro do jogo, 

que hoje é crime, no Brasil. Ou seja, bens — pode ser um helicóptero, uma lancha 

etc... Vamos pegar como exemplo a lancha do Paulo Roberto Costa, que custa não 

sei quantos milhões de dólares. Está-se falando da decretação da extinção de 

domínio da propriedade... 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Daquele bem. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - ... daquele bem específico. 

 E nós colocamos aí um artigo que dispõe que apenas aquele... Inclusive há 

um certo conflito com o próprio Ministério Público. Há apenas um artigo que permite 

a extinção de domínio sobre bens que percam o valor ou que não tenham como ser 

conservados. Aí haveria o leilão desse bem, que tem que ser vendido por, no 

mínimo, 75% do seu valor de avaliação feita por perito, e esse dinheiro vai para uma 

conta especial, que só será liberada para o vencedor da ação — seja ele a União, 

seja ele o réu — ao final, após o trânsito em julgado. Mas os outros bens não são 

passíveis de serem tomados. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Então não é a propriedade em si. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 37 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, não, a não ser quando se 

comprou uma fazenda com o dinheiro do tráfico. Aí está explicitado que ela não está 

cumprindo a sua função social.  

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Obrigado.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - V. Exa. sabe que eu tenho muitos 

problemas com esse artigo da Constituição, como V.Exa., não é? 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Com certeza. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu tentei tomar todo o cuidado, 

cercar ao máximo, tanto que, por exemplo, a extinção de domínio não pode ser feita 

sobre bem de família. É a outra salvaguarda que nós colocamos na lei. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Realmente, quanto à questão da 

função social da terra, na Constituição está bem claro que você tem que estar 

plenamente dentro das leis trabalhista, ambiental, da produtividade, social e por aí 

afora. E quando você entra com esse outro processo, aí nós estamos abrindo o 

leque para essa questão do direito de propriedade. 

 Mas tenho outra pergunta para esclarecimento. Na proposta original, criou-se 

o teste de integridade dos agentes públicos no âmbito da administração pública. É o 

art. 48.  

  Art. 48 - Fica estabelecido o teste de integridade 

dos agentes públicos no âmbito da administração pública. 

 Isso veio no projeto das 10 Medidas, que agora são 12 — elas aumentaram, 

como disse o nosso Presidente Joaquim Passarinho, e não diminuíram. 

 Na última versão, V.Exa. coloca uma nova redação para o artigo que trata do 

teste de integridade:  

  Art. 7º - Os órgãos e entidades da administração 

direta e indireta dos poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios poderão submeter 

servidores, empregados e agentes públicos, agentes 

políticos e demais ocupantes de função pública a teste de 

integridade, cujos resultados poderão ser usados para fins 

disciplinares e correcionais.  
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 Uma pergunta que eu faço: como é que nós vamos fazer teste de integridade 

para agentes políticos? Quem fará isso? Como será isso? 

 Dentro do processo que nós levantamos, realmente nós temos uma decisão 

do Supremo Tribunal Federal que coloca como agentes políticos os juízes e 

promotores. Talvez aí acabe com a polêmica sobre estarem ou não dentro do 

processo os juízes e promotores. Mas é uma decisão proferida no recurso que foi 

feito ao Supremo Tribunal Federal dizendo que juízes e promotores também são 

agentes políticos.  

 Queria que V.Exa. esclarecesse isso.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Bom, Presidente, quero só informar 

rapidamente ao Deputado Valdir Colatto que, quando o teste de integridade veio, foi 

feito um esforço gigantesco para que ele pudesse ter uma porta de entrada no 

Brasil. Por quê? Porque o teste de integridade é aplicado em várias partes do 

mundo, e locais com culturas diferentes — Hong Kong, Singapura, Polícia de Nova 

York e Polícia de Boston, por exemplo — e produziu efeitos muito positivos, de uma 

forma muito mais ampla do que nós estamos recebendo aqui. 

 Da forma como a matéria veio no projeto das 10 Medidas, ela tinha um 

direcionamento — e o Deputado Aluisio Mendes foi uma das primeiras pessoas que 

disse isso, e corretamente — que estabelecia que os policiais eram servidores de 

segunda classe, e os demais eram servidores de primeira classe, porque era 

obrigatória a aplicação do teste de integridade apenas para os policiais. Chegava-se 

ao ponto de prever a obrigatoriedade de placas ao longo das rodovias, dando o 

número da ouvidoria da Polícia Rodoviária Federal para denúncias, o que era uma 

barbaridade. 

 Tudo foi retirado, e nós tentamos criar um mecanismo que tem um efeito 

administrativo, tem uma salvaguarda: não se pode aplicar qualquer sanção de perda 

de cargo ou função para servidor público, funcionário público, apenas baseado no 

teste de integridade; teria que haver mais de um elemento para que isso pudesse 

ser feito. 

 E aí nós chegamos à seguinte construção: primeiro, tem que haver o 

treinamento de 100% de quem for aplicar o teste — juiz, promotor, nós ou quem 

quer que seja —, para depois passar a ser feita a aplicação, havendo uma única 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 39 

exceção: quando houver suspeita fundada, com comunicação do setor correcional 

de qualquer órgão, e o pedido ao Ministério Público, com autorização judicial, para 

aplicação do teste de integridade em um determinado setor com o fim de obtenção 

de prova, aí ele pode ser feito. Ressalto: com autorização judicial. 

 Aí a gente quebra toda aquela coisa do autoritarismo, do abuso de 

autoridade, da perseguição política. Nós tentamos elidir tudo isso e dar uma 

oportunidade de que o Brasil, tendo disciplinado o teste de integridade, comece a 

aplicá-lo. Com o tempo, vai-se ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, e ele 

pode se transformar num belo instrumento das diversas corporações ou setores que 

o serviço público brasileiro tem. 

 Na verdade, nós fizemos um megaesforço para reduzir danos e permitir que, 

mesmo muito distante daquilo que é feito em outros lugares do mundo, a gente 

possa experimentar o teste, para ver se dá para adaptá-lo à nossa cultura, à nossa 

realidade. Se isso for possível, ele poderá ser um bom instrumento. 

 O objetivo foi esse. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Obrigado, Relator. 

 Eram essas as questões que eu estava querendo esclarecer, até para ficar 

bem claro e transparente o nosso trabalho aqui nesta Comissão, que foi, dentro do 

possível, presencial e participativo. 

 Também aproveito para desmistificar as pessoas que, às vezes mal-

informadas ou mal-intencionadas, ficam julgando essa ou aquela posição de um 

Deputado, qualificando-o como indeciso, dizendo que ele vota contra ou que vota a 

favor. 

 Então, todos aqueles que bateram bastante em nós, nas redes sociais, acho 

que vão morder a língua. Eu vou votar favoravelmente, sim, à matéria. Na verdade, 

eu precisava fazer o que todo Deputado precisa fazer: saber o que está votando. E 

era isso que eu estava buscando, foi nisso que trabalhei, foi isso que fizemos. 

 Parabenizo todos os que nos ajudaram aqui. O Presidente, que foi um craque 

neste processo, o nosso Relator também, todos da Mesa que fizeram esse trabalho, 

e os demais Deputados. 

 Eu acho que nós estamos caminhando, e o Brasil precisa, sim, acabar com a 

corrupção. 
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 Talvez essa questão da compra de votos se torne mais fácil para nós quando 

também o eleitor for penalizado por vender o seu voto. Por quê? Porque ele não 

está só vendendo o seu voto; ele está vendendo, às vezes, o mandato de um 

Prefeito, de um Governador, de um Presidente da República. Às vezes nós nos 

perguntamos como determinado sujeito está lá, mas ninguém vai sozinho, ninguém 

obtém um mandato sozinho. Alguém votou naquela pessoa, e às vezes se vota na 

pessoa errada. Por isso, nós temos que ter consciência do voto, e tanto o eleitor 

como o candidato têm que ter responsabilidade mútua. 

 Eu até, às vezes, faço uma proposta que faz com que as pessoas me acham 

meio maluco, mas eu entendo que, para acabarmos com a hipocrisia do voto, 

teríamos que acabar com o voto secreto em todos os níveis. Aí o eleitor teria 

responsabilidade com a pessoa em quem votou, e quem recebesse o voto teria 

responsabilidade com o eleitor, sabendo quem votou nele, quem o avalizou para que 

ele exercesse o mandato. Isso responsabilizaria os dois lados. 

 Parabenizo V.Exas. e agradeço-lhes pelo espaço que nos deram. Os 

esclarecimentos, com certeza, estão aí. 

 E, claro, também acho que não há ninguém acima da lei. Todos temos que 

ser enquadrados, seja quem for. Do Presidente da República ao mais humilde 

cidadão brasileiro, quem cometer erro tem que ser responsabilizado e tem que 

responder por ele. Então, eu espero que realmente caminhe essa questão do 

enquadramento dos juízes e dos promotores. A maioria é gente honesta e boa, mas 

tem também o lado difícil e ruim dentro desse quadro, como em todos os outros. 

 Obrigado. 

 Parabéns à Mesa pelo trabalho. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Valdir Colatto, a 

Consultoria já tem a resposta para V.Exa. quanto ao reportante do bem e àqueles 

que eventualmente mentirem ou tentarem prejudicar terceiros. Nós vamos enquadrá-

los — e isso vai para o texto — em denunciação caluniosa, que tem pena específica. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Colatto, pelas contribuições. 

 Continuando a lista dos que querem falar contra a matéria, concedo a palavra 

ao Deputado Ivan Valente. Como é Líder, S.Exa. tem até 15 minutos. 
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 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, Deputado Joaquim 

Passarinho, Deputado Onyx Lorenzoni, o PSOL não teve membros nesta Comissão, 

infelizmente, e não foi possível, por causa do processo eleitoral, acompanhar todos 

os debates — embora a nossa assessoria os tenha acompanhado, 

independentemente da presença de membros do partido e do nosso interesse nessa 

questão, Deputado Onyx. 

 Por isso, eu queria a atenção de V.Exa. para as propostas que o PSOL vai 

apresentar. Como eu tenho 15 minutos e vamos fazer alguma troca de informações, 

queria que as respostas fossem dadas posteriormente. Senão, vamos ter que ficar 

debatendo. A não ser que o Presidente Joaquim Passarinho seja tão 

condescendente que queira estabelecer o debate. (Risos.) 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu vou anotando aqui, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Queria, começar parabenizando pelo 

trabalho na Comissão o Presidente e o Relator. 

 Em seguida, quero dizer que, para nós, do PSOL, a luta contra a corrupção 

não é virtude, mas obrigação. Acho que o nosso partido já tem demonstrado que 

essa é uma questão importante. Ela não é tudo, mas é importante para a sociedade 

brasileira, pela simbologia que tem. 

 Queria dizer, quanto ao episódio que gerou uma das questões mais 

polêmicas deste debate, que é a anistia do caixa dois, que nós tivemos a felicidade 

de estar lá no momento em que se tentou voltar o projeto de lei. Fomos nós que 

derrubamos a sessão, contrários a essa proposta, porque ela cria uma sensação de 

impunidade enorme. Quem quiser discutir a teoria do caixa dois — o que é dinheiro 

lícito ou ilícito — pode fazê-lo num debate aberto, franco etc., mas nós sabemos 

que, depois do caixa dois da Odebrecht, da cessão estruturada de dinheiro de 

propinas em Salvador, é difícil falar em doações eleitorais lícitas. 

 Mas nós queríamos dizer o seguinte: este projeto, Deputado, é abrangente. 

Na verdade, ele não trata só das dez medidas contra a corrupção e não atinge só o 

agente público; ele atinge também o cidadão comum. Então, há muita coisa aqui que 

vai parar no Código Penal, concorrendo com a Comissão Especial que está 

debatendo questões do Código Penal. 
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 De cara eu quero dizer que estamos inscritos para falar contra a matéria, mas 

estamos a favor de muitas questões. Eu queria até listar as medidas às quais somos 

favoráveis: a Medida 1, que fala de accountability; a Medida 2; a Medida 5; a Medida 

8, que trata do caixa dois; a medida que trata da questão da prisão preventiva, que 

V.Exa. retirou ontem à noite — e que, na nossa opinião, era um exagero, porque 

falava em evitar a impunidade do investigado, o que não é possível, pois a 

impunidade é uma coisa ampla, a ser provada no processo penal —; e a Medida 11, 

que trata do reportante. Algumas outras nós queríamos discutir. 

 Eu queria começar, Deputado Onyx, com a questão do teste. 

 Na primeira questão, nós temos vários pontos positivos, como o banco de 

dados, o sigilo da fonte resguardado, a celeridade do julgamento, mas o teste de 

integridade, eu e o meu partido entendemos como algo que fere princípios 

constitucionais e direitos dos cidadãos, porque a culpa deve ser aferida pela efetiva 

prática de uma conduta objetiva e subjetivamente típica, ilícita e culpável, apurada 

sobre o devido processo. 

 E mais: nós não podemos ter, evidentemente, a seguinte questão: o que se 

visa com isso? O fundamento da medida é identificar corruptos ou investigar reais 

atos de corrupção? 

 Então, nós queríamos manifestar o nosso ponto de vista: o de que essa 

questão fere o Direito Constitucional. Como no caso desse teste existe um flagrante 

preparado, e o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula que, analogicamente às 

ações policiais, vale também para os agentes públicos, quero sugerir essa 

discussão, para nós a fazermos aqui, com V.Exa., ou no plenário, futuramente. Acho 

que essa questão não deveria constar do relatório. 

 À criminalização do enriquecimento ilícito, nós somos favoráveis. O PSOL tem 

inclusive o Projeto de Lei nº 315, de 2015. Resta aqui discutir melhor a questão de 

se inverter ou não o ônus da prova. Essa discussão nós temos que fazer também.  

 Quero registrar também, Sr. Presidente, que nós temos uma visão 

diferenciada quanto à Medida 3. É evidente que é preciso punir todos os crimes de 

corrupção — e alguns já estão previstos, inclusive —, mas, sobre o aumento 

generalizado de penas e sobre torná-lo crime hediondo, eu tendo a ter outra opinião. 
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 Por exemplo: por que estabelecer o valor de 88 mil reais para o crime de 

corrupção se tornar hediondo? Esse valor, que representa hoje mais de cem salários 

mínimos, é um número cabalístico. Nós não podemos banalizar o que é o crime 

hediondo. 

 Deputado Onyx, a sonegação fiscal no nosso País é enorme: é de bilhões de 

reais. Esse crime é hediondo? Não é hediondo! A pena para homicídio é de 6 a 20 

anos. Nós estamos levando a pena para quem pratica a corrupção classificada como 

crime hediondo — a que envolve mais de cem salários mínimos — para algo 

bastante semelhante. 

 É preciso analisar as situações. Um assessor nosso levantou que, se uma 

pessoa fraudar o auxílio-creche por 5 anos, uma mãe, uma professora, a soma pode 

dar 89 mil reais, Deputado Marun. Isso vira crime hediondo! 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não. Não é o caso de pena de morte, 

eu a acho pesada. 

 Então, sobre esse tipo de debate eu acho que a Comissão deveria se 

debruçar. Eu acho que nós deveríamos ver melhor isso, passar um pente-fino, para 

saber se basta dizer que é crime hediondo. Eu acho que não, porque senão nós 

deveríamos botar, por exemplo, a sonegação fiscal também. São bilhões de reais 

sonegados no nosso País.  

 Eu queria levantar também, Presidente — e vale para o aperfeiçoamento do 

sistema penal —, que é importante aumentar a celeridade da Justiça. Muitas das 

medidas aqui são positivas, mas algumas estão dependendo — por exemplo, no 

tocante aos recursos — apenas da subjetividade da análise do juiz. Eu acho que 

isso é conceder poder demais. O juiz é que diz se há embargo, se não há embargo, 

se há protelação, se não há protelação. É evidente que a sociedade está cansada 

de protelações, etc. Mas não podemos, a esse pretexto, ferir o devido processo legal 

e o direito de defesa. Então, nós temos que melhorar essa questão, o ponto 4.  

 A mesma coisa vale para a maior eficiência na ação de improbidade 

administrativa — com a qual nós concordamos.  

 Queria dizer ao Deputado Onyx que existem ajustes a serem feitos no texto 

— eu pediria a atenção de V.Exa. 
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 Mesmo quanto aos ajustes na prescrição penal, há ajustes a serem feitos. 

Veja que a intenção é que a pessoa seja punida por agir contra o Estado. A medida 

expande prazos. Mas há outro dado, também: o Estado não pode dispor de 30 anos, 

ou de tempo indefinido, para julgar uma pessoa. Aí entra o problema da ineficiência 

do próprio Poder Judiciário. Vai-se estendendo o prazo prescricional, e o crime não 

prescreve? É óbvio que tem gente que quer que o crime prescreva! Veja como 

precisamos de um ajuste fino!  

 Outra questão é a da prova ilícita e das nulidades processuais, de que V.Exa. 

tratou. Primeiro, eu acho que é uma proposta questionável. Por exemplo, nós temos 

aí um rol de nulidades que praticamente foram retiradas. Em nome da agilidade, 

Presidente, no art. 564 várias nulidades foram retiradas. 

 Agora, a questão da prova ilícita, para nós, mesmo colocando de outra forma, 

como V.Exa. sem dúvida fez, para tentar amenizar, tanto a questão do teste de 

integridade como a questão do uso de provas ilícitas — não da prova ilícita, mas do 

uso de medidas obtidas de forma ilícita —, eu acho que nós não deveríamos aceitar 

essa proposição. A ilicitude existe ou não existe; ou há ilegalidade ou não há 

ilegalidade. Eu acho que não é positivo para o Direito brasileiro, para a Justiça 

brasileira nós termos essa dubiedade de obtenção. 

 É óbvio que o texto vai dizer, tanto nas 10 Medidas dos Procuradores quanto 

no relatório do Deputado Onyx, que nós não podemos aceitar prova ilícita. Há 

provas obtidas mediante violência, mediante tortura, por meio de interceptação 

telefônica, mas existe uma série de outras ilicitudes. E a prova ilícita pode ser 

contestada no Supremo Tribunal Federal. 

 Então, com isto aqui, em vez de agilizar a Justiça, nós podemos ter um 

emperramento da Justiça. Por isso, esta é outra questão para a qual nós estamos 

pedindo atenção. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Ivan Valente, vou tomar 

só alguns segundos do seu tempo, que depois reporemos. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - V.Exa. concordaria com a 

hediondeza acima de mil salários mínimos? Eu também achei que a sua ponderação 

é adequada.  
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 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não, é que eu acho difícil... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Mas deixe-me só tentar justificar. 

 O enquadramento do crime como hediondo, na verdade, tem como objetivo, 

na área da corrupção, primeiro, ser um agravante e, segundo, impedir que haja 

indultos de natal e outros que tais. 

 Então, o Brasil inova nesse texto estabelecendo penas na área de corrupção 

— peculato, concussão — dependendo do proveito econômico. Como veio do 

Ministério Público, nós inclusive criamos um tipo privilegiado, que se refere a atos 

que envolvam até 20 salários mínimos, para o qual se permite transação penal e tal, 

porque não faz sentido uma punição gravosa. 

 Mas, na medida em que queremos mandar o recado de que roubar dinheiro 

público já é um problema, e o autor vai ser punido, e que, à medida que esse volume 

roubado for aumentando, as penas serão ainda mais agravadas, a tese é poder 

dizer à sociedade, principalmente aos corruptores e corruptos, que, se o indivíduo se 

meter com dinheiro público e for pego, o quadro vai ser muito complicado e vai dar 

cana, e cana dura. 

 A lógica é essa. Por isso nós estamos trabalhando nessa linha, talvez, dos 

mil, porque aí são 880 mil reais. Eu acho que V.Exa. tem toda a razão, estabelecer 

que é crime hediondo o crime de corrupção que envolve cem salário mínimos é uma 

demasia. Agora, quem sabe, quando se tratar de valores acima de mil ou 10 mil, nós 

caminhemos nessa direção?  

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Tudo bem, isso aí é uma coisa para a 

Comissão debater. O PSOL não vai fazer uma proposta. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sim, mas eu estou apenas 

dialogando com V.Exa., reconhecendo que sua ponderação está correta. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sim, sim, sim. Eu acho que essa 

proposta é exagerada mesmo. Agora, o problema, para nós, é maior. Eu acho que 

há aqui, no processo, um sentido penalista, com o qual o PSOL tem uma 

divergência, como V.Exa. sabe, de ordem programática e ideológica. 

 É o seguinte: os Estados Unidos, por exemplo, têm 2 milhões de 

encarcerados, mas não resolveram o problema deles. Entupir as cadeias, e aí 
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privatizá-las, é uma opção que eles fazem, mas me parece que não deve ser a 

nossa. Então, é preciso que haja uma distensão de penas. 

 Existe outra linha de pensamento jurídico, a qual é contra a impunidade e 

acha que é melhor haver penalidades alternativas, e não entupir as cadeias. A 

Ministra Presidente do Supremo está visitando as cadeias. É preciso ver quanto está 

custando um preso no Brasil, etc. 

 Nós não podemos deixar a sensação de impunidade prevalecer. Então, temos 

que dar uma resposta para essas questões.  

 Com o enquadramento do crime como hediondo, tem-se a sensação de que o 

preso sabe que agora ele vai ter problema. O praticante do delito, Deputado Onyx, 

na nossa opinião, não pensa quando está praticando o crime. Ele não tem o Código 

Penal na cabeça; ele não se sente intimidado. Ele vai ser punido por isso, mas não 

tem essa visão preliminar da questão. Mas esse é só um dos aspectos. 

 Queremos dizer também que nós somos radicalmente contra — concordamos 

com a medida 8 — a anistia ao caixa dois; somos a favor da punição dos partidos 

políticos que o praticam. Quanto à questão da prisão preventiva, eu acho que V.Exa. 

resolveu. E mesmo essa extinção do domínio e perda ampliada, eu acho um negócio 

positivo.  

 Mas eu queria pedir a todos a atenção para um ponto, inclusive aos nossos 

Procuradores que estão aqui. Nós devemos fazer uma lei que seja para todo o Brasil 

— o Deputado João Campos inclusive é da Comissão do Código Penal. Para a 

população, quem a lei da delação premiada está atingindo, neste momento, 

simbolicamente, Deputado Onyx? Os grandes corruptos que meteram a mão em 

dinheiro público: empresários, agentes, diretores da PETROBRAS, políticos e 

companhias que meteram a mão em muito dinheiro. 

 Agora, com o acordo de delação premiada, o Youssef, que foi condenado a 

121 anos de prisão, vai ficar 3 anos preso. Se o Marcelo Odebrecht for condenado, 

vai ser condenado a uma prisão sucessiva, porque ele é chefe do projeto todo, uma 

organização criminosa. Muito bem. Mas quantos anos ele vai pegar? Quatro anos. 

Ele já cumpriu quase 2 anos e meio, 3 anos. E vai continuar sendo um homem rico! 

Vejam que eu estou falando do pequeno. A delação premiada não vale para o 
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pequeno! O pequeno vai cumprir cana. Se ele roubar uma lata de ervilha de um 

supermercado, vai cumprir cana. Não existe delação premiada para ele. 

 Essas questões, então, precisam ser vistas de uma maneira mais ampla.  

 Por fim, eu queria falar sobre o acordo de culpa — e peço mais 1 minuto ao 

Presidente, para concluir meu raciocínio —, que não está nos dez pontos. 

 Neste caso, Deputado Onyx Lorenzoni, ocorre o que eu sempre digo com 

relação à reforma trabalhista brasileira. Quer-se fazer com que o negociado valha 

mais que o legislado. Geralmente isso só aparece no meio de uma crise econômica, 

quando o trabalhador está fragilizado. Então, o trabalhador vai dar um jeito para não 

perder um emprego. Vai aceitar tudo: redução de salário, redução das horas 

trabalhadas, vai atender a tudo para não perder o emprego. Ele vai sair perdendo. 

 Faço aqui uma analogia. Pensem em um sujeito preso, um delinquente, um 

sujeito que cometeu um crime. Ele e o advogado dele estão perante o juiz, o 

promotor e a cana que vem aí. 

 Existe uma coisa chamada devido processo legal. Nem ele tem consciência 

de que tem direitos também. Então, vejam: “é da renúncia expressa ao direito de 

produzir provas em juízo” — porque é disso que se trata, então o promotor já 

negocia diretamente —, “com dispensa da instrução criminal e aceitação da prova 

produzida na investigação ou no processo, reconhecendo-a como boa, válida e 

suficiente”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - V.Exa. tem 1 minuto 

para concluir. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Dessa forma, a presente medida, na 

verdade, é uma importação, sim, do sistema americano. 

 Mas eu quero dizer que essa medida merece uma reflexão mais profunda, 

porque ela muda um pouco o sistema penal brasileiro. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu não tenho certeza, Deputado. Acho 

o contrário. Eu não acho que isto aqui foi o principal... 

 O argumento de V.Exa. é esvaziar as cadeias e agilizar os processos, mas eu 

não tenho certeza sobre isso. Eu acho que também tem que ter direito o cidadão. O 

preso, quando está diante do promotor, do juiz e do processo dele, vai fazer 
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qualquer coisa. Eu não creio que isto aqui esvazie cadeia; acho que é até o 

contrário. Nós deveríamos ter uma estatística melhor, inclusive sobre o penalismo 

que o projeto impõe, que é o aumento generalizado de penas. 

 Eu não tive tempo de colocar todas as questões, Deputado Passarinho, mas o 

PSOL fará o debate no plenário, se necessário, com os Parlamentares, sobre os 

destaques.  

 Agradeço a atenção de V.Exa., Sr. Presidente, e do Relator. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Presidente, pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu queria 1 minuto apenas para 

responder ao Deputado Ivan. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento, por 

favor. O Relator quer fazer uma ponderação ao Deputado Ivan Valente. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Primeiro, eu acato, 

respeitosamente, as divergências de concepção e as recomendações de prudência. 

Estou tentando buscar um caminho para contemplar a ponderação feita, que 

agradeço. 

 Mas eu queria só voltar a tentar justificar o acordo de culpa. 

 O Brasil tem uma experiência muito exitosa na transação penal de pequenos 

valores, nas pequenas causas. É o mesmo sistema. Nós temos então um êxito 

nesse particular no Brasil, nas pequenas causas, conseguimos resolver os assuntos 

com bastante agilidade. 

 O que nós estamos trazendo? No acordo de culpa, o processo todo é pilotado 

pelo réu; é ato de vontade unipessoal. Ao Estado não cabe dizer à pessoa o que é 

melhor para ela. O Estado oferece as alternativas, e a pessoa, com seu livre arbítrio, 

escolhe por que caminho vai trilhar. Se ela achar que tem melhor chance no 

processo comum — entrar num longo processo e correr o risco de, lá no fim, ter uma 

pena muito maior do que ela poderia eventualmente receber, se fizesse o acordo —, 

são ela e seu advogado que mobilizam o Ministério Público. Feito o acordo, nós 

colocamos que a redução da pena tem que ser de, no mínimo, um terço. O que 

acontece? Reduzir a pena em um terço, no mínimo, para que esse acordo seja feito 

— pode ser mais: podem ser dois terços, podem ser três quintos. A decisão é 

tomada pelo advogado do réu e o Ministério Público, com homologação judicial —, 
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cria um mecanismo de esvaziamento das varas criminais, dando mais celeridade à 

ação da Justiça. 

 E há ainda uma inovação que criarmos. Quando não houver violência, será 

usado o monitoramento eletrônico para transformar a residência do próprio réu em 

sua prisão, com todos os benefícios disso: convívio familiar e afetivo, equilíbrio 

emocional, volta à atividade laboral — se for um artesão ou uma pessoa que possa 

desenvolver alguma atividade em sua casa —, melhora da renda da sua família e 

ressocialização. Assim, a pessoa que não cometeu um crime de grande gravidade 

não ocorre o que existe hoje, quando fica exposta às grandes organizações 

criminosas, que acabam recrutando-a, seja pelo convencimento, seja pelo 

enriquecimento, seja pelo medo. Ela fica à mercê de ser recrutada pelas 

“universidades do crime” que são as nossas prisões. 

 Então, na verdade, é, sim, uma experiência americana, mas que parte de uma 

experiência vivida no Brasil já há mais de 1 década. Nós só fazemos a ampliação, 

com essas sugestões. 

 Respeitando as divergências de visão de sistema, até por respeito a V.Exa., 

eu só quis tentar mostrar que existem grandes vantagens para o réu, para o 

exercício da advocacia, para o exercício da liberdade do réu, e uma melhor condição 

do cumprimento de pena, muito diferente das lamentáveis masmorras que existem 

no Brasil — com isso todos nós concordamos. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem, por favor. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Deputado Joaquim Passarinho, só 

um... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Só um momento. Tem 

preferência o Deputado João Campos, que tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Presidente, eu vou ter que me 

ausentar por um instante apenas, mas, antes disso, observando o sentimento de 

outros colegas, eu queria pedir ao Relator dois esclarecimentos. 

 Primeiro, que ele voltasse a nos esclarecer acerca daquela sugestão do 

Deputado Esperidião Amin feita ontem. 
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 Segundo, o Relator tinha excluído do texto uma sugestão da OAB, 

anteriormente acolhida, e me parece que há possibilidade de aproveitar a sugestão 

da OAB, se não in totum, pelo menos em parte. 

 Eu queria esses dois esclarecimentos. 

 Muito obrigado. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Presidente, eu queria só uma 

informação de V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Deputado Joaquim Passarinho, preciso 

de 30 segundos... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento. Vamos 

ouvir todos os Parlamentares. 

 Tem a palavra o Deputado Ronaldo Fonseca. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Como V.Exa. está distribuindo a 

palavra para a Liderança? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Ninguém pediu ainda, 

Deputado. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Não pediu? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, ninguém pediu. 

Quando pedirem, eu tenho que conceder. 

O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Então, eu gostaria de pedir. 

(Riso.) Eu estou pedindo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento. Vamos 

ouvir primeiro o Deputado Ivan Valente. 

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não deu tempo, e ontem eu já tinha 

levantado essa questão, Deputado Onyx Lorenzoni... 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não vai dar tempo 

nunca. É tanta coisa que... 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas é importante tirar a dúvida a 

respeito dessa questão. 

 Deputado Onyx Lorenzoni, V.Exa. introduziu na Medida 8 o § 1º do art. 1º, 

segundo o qual: 

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

  §1º Constitui crime contra a ordem econômico-

financeira a prática das condutas previstas no caput e §§ 

1º e 2º na atividade eleitoral ou partidária, incorrendo o 

agente nas penas neles cominadas.” 

 Isso aqui é lavagem de dinheiro. Só que existe a Lei nº 9.613, de 1998, que 

trata exatamente da lavagem de dinheiro.  

Então, a pergunta que fica é a seguinte: ao tipificar novamente, nós não 

estamos anistiando retroativamente o crime de lavagem de dinheiro?  

Essa é uma questão levantada pela nossa assessoria. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O.k., Deputado. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, não. Foi um pedido que nós 

recebemos, para que, na lei da lavagem de dinheiro, o eventual uso eleitoral ou 

partidário fizesse parte da possibilidade de enquadramento. Foi esse o objetivo. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas não fica... Se nós tipificamos... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não. Porque ela está lá.  

É o seguinte: quando há o ilícito, a lei de lavagem, a lei de crime contra o 

sistema financeiro já pegam. Quando, eventualmente, houver movimentação de 

dinheiro de origem lícita, o que acontece? Daqui para a frente, quando mexer no 

partido, além do crime de caixa dois, há lavagem de dinheiro. Pega sobreposição de 

pena. São dois crimes praticados. Agrava a situação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vamos em frente... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu tenho uma resposta para o 

Deputado João Campos. 

 Ontem, o Deputado Esperidião Amin fez uma proposta: de que investigações 

contra agentes públicos tenham a duração de 6 meses — aqueles que estão em 

cargos públicos. Se não for o tempo suficiente, a autoridade policial, ou seja, quem 

for, com fundamentação, pede uma extensão, por mais 6 meses, autorizada pelo 

juiz. Ao final dos 12 meses, essa investigação tem que ser cessada, com a 

apresentação da denúncia ou do relatório. O objetivo disso é o de que não se abram 

investigações que nunca vão se completar e que passam a dilapidar a imagem do 

agente público, seja ele Secretário Municipal, seja ele Prefeito ou assemelhado.  
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 Então, quero dizer a V.Exa. que, como houve uma recepção muito positiva do 

Plenário, essa sugestão está sendo processada pela Consultoria e estará presente 

no relatório. Antes da finalização da votação, eu vou ler as modificações que nós 

acatamos nesse debate que estamos fazendo. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Deputado Onyx... 

 O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Sr. Presidente, quero fazer uma 

questão de ordem, rapidamente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento. 

Deputado, vamos organizar. Há um Líder pedindo a palavra. Se for um 

esclarecimento, vamos fazê-lo. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - É só uma observação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não.  

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Aqui se fala em apurar conduta ilícita 

praticada por ocupante de mandato legislativo, não de servidor público, como V.Exa. 

disse. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Desculpe-me. Eu falei errado. Já 

estou cansado. (Riso.) É só isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Silvio. 

Deputado Aluisio Mendes, tem V.Exa. a palavra. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Relator, eram dois esclarecimentos. O 

segundo esclarecimento... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento. Em 

ordem, em ordem! 

 Tem a palavra o Deputado Aluisio Mendes.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Está dentro do que foi pedido a ele. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu sei. V.Exa. vai 

falar. O Deputado Aluisio Mendes vai falar primeiro. V.Exa. já vai falar. 

 O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Deputado Onyx, eu tenho uma 

observação sobre a proposta do Deputado Esperidião Amin. O inquérito policial tem 

prazo, 30 dias, e só pode ser continuado com autorização do juiz. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Com intervenção. 
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 O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Por que dar 6 meses para essa 

investigação? Por que não damos o mesmo prazo do inquérito policial? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Bom, Aluisio. 

 O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Se ele precisar ser prolatado, a 

cargo do juiz, ele poderá ser prolatado. Agora, acho que 6 meses com mais 6 meses 

é um prazo excessivo. Eu gostaria de fazer essa ponderação com relação à 

proposta do Deputado Esperidião Amin. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - É 1 ano. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu peço ao Deputado Aluisio 

Mendes, se houver a concordância de todos, que por favor converse com o Marcello 

Manzan ou com a Dra. Regina, para buscarmos a melhor redação, a mais 

adequada. Com a experiência que V.Exa. tem, seria maravilhoso se ajudasse a 

construir um texto talvez até mais restritivo.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Tem a palavra o 

Deputado João Campos. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Relator, eu me associo ao Deputado 

Aluisio Mendes. 

Quanto aos esclarecimentos, falta a parte relacionada à sugestão da Ordem. 

Por favor. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deixe-me explicar, de novo, o que 

aconteceu, com a Ordem, com a PGR, com o Ministério da Justiça, com a Polícia 

Federal e com o Ministério Público.  

 Na conversa feita ontem, ao longo do dia, que começou na minha residência, 

passou por vários gabinetes e chegou à casa da Presidência da Câmara, a 

exigência dos Líderes e das maiores bancadas foi a de que nós nos cingíssemos — 

vou usar a mesma palavra — às 10 Medidas, sob o argumento de que tínhamos que 

dar resposta aos 2 milhões e 400 mil brasileiros.  

 Aí eu fiz um apelo — o Deputado Joaquim Passarinho sabe disso —, 

extremamente emocionado, no sentido de honrar o compromisso que nós tínhamos 

com a ENCCLA e de trazer o acordo penal. Porque é inquestionável o seu avanço, 

ao reduzir o volume de processos nas varas e nos tribunais, ao melhorar a conduta 
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e o tratamento dado ao preso. E coloca na mão da cidadã e do cidadão o direito de 

optar por fazer o acordo ou por não fazer o acordo.  

A nossa Constituição é diferente. Lá nos Estados Unidos é o promotor que 

obriga. Aqui, não. Aqui, o agente que delibera se ele vai haver ou não é o réu, com o 

seu advogado. Então, é diferente. Isso empodera mais a defesa. Eu só queria que 

ficasse bem claro. 

 Dentre as propostas estava a proposta da OAB, que é uma luta antiga da 

OAB, de criminalização da atividade irregular ou ilícita da advocacia.  

 E há uma ação penal, que tinha problemas. Foi feita uma série de correções. 

Ficou um texto que eu considerava bastante positivo, porque estimulava as ações 

penais. Os advogados podiam se associar à cidadania na busca pelo combate a 

ilícitos em todas as áreas. E com uma coisa muito importante, que é pouco 

conhecida no nosso Direito: ao final da ação, se houver recuperação em qualquer 

grau de ativos — e isso é muito comum no Direito em outros países —, tanto o 

advogado quanto a parte podem eventualmente ter uma recompensa, por conta dos 

custos que tiveram ao longo da ação.  

 Eu creio que, com essas duas questões — além de colocar a defesa e a 

promotoria no mesmo plano, que já está absorvido, já está no texto, eram três as 

propostas —, nós podemos tentar construir o entendimento, convencer alguns 

Líderes a nos permitirem acolher isso. 

 De tudo o que foi pedido, não atendemos à proposta de qualquer restrição ao 

habeas corpus, não aceitamos provas ilícitas, não aceitamos prisão preventiva. Isso 

tudo vai para um debate mais amplo, na Comissão de V.Exa. E, se nós 

criminalizarmos a atividade ilegal do advogado, se dermos paridade de 

posicionamento para o advogado de defesa e o promotor, tirando o promotor do lado 

do juiz, acho que já é uma simetria desejável e positiva.  

 Se nós ainda avançarmos para acolher a ação popular, acho que a OAB teria 

vitórias extraordinárias aqui. Isso favoreceria os advogados brasileiros, favoreceria 

as defesas das cidadãs e dos cidadãos brasileiros.  

 Se V.Exas. puderem ajudar na construção desse caminho, acho que 

chegaremos lá. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Obrigado.  
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 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sr. Presidente, quero fazer uma 

questão de ordem, com base no art. 96 do Regimento, combinado com o art. 5º da 

Constituição da República. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não, Deputado. 

V.Exa. tem 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sr. Relator, V.Exa. tem ido muito bem 

na condução. V.Exa. criou a figura do reportante, que eu estou chamando de 

“corretor de corrupção”. Vou explicar por que eu o estou chamando de corretor de 

corrupção. É a questão de ordem. 

 Veja bem: está muito claro que um projeto de lei não pode se sobrepor à 

Constituição da República. Esse item aí é literalmente inconstitucional. V.Exa. está 

dizendo o seguinte: qualquer cidadão brasileiro, desconfiando de qualquer 

malversação de recurso público, vai procurar o Ministério Público, vai procurar a 

Polícia Federal, vai denunciar e vai ganhar, por isso, um prêmio de 15%... 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Deixe-me terminar. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, V.Exa. precisa ler o que está 

escrito. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Calma! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu só queria ver, Sr. Presidente, se 

isso é questão de ordem. Se não for questão de ordem, a fila tem que ser 

respeitada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Silvio... 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - É questão de ordem. Vou concluir a 

questão de ordem.  

Deputado Joaquim, a questão de ordem é a seguinte. Fale sobre... 

 (O microfone é desligado.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Espere só um 

momento, Deputado Silvio Costa. Um momento.  

 Eu acho que temos que respeitar. Aqui há pessoas que chegaram às 9 horas 

da manhã, que estão respeitando a fila, que estão aguardando o seu momento...  

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento! Eu vou 

ouvi-lo.  

 Eu só vou pedir ao Deputado Silvio e a qualquer outro que quiser fazer uma 

questão de ordem que abra a questão de ordem e a formule. Que se use a questão 

de ordem para furar fila não vamos permitir. 

 Pois não. Tem V.Exa. a palavra para continuar. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Deputado Onyx Lorenzoni, a minha 

questão de ordem é a seguinte: explique a constitucionalidade desse item. Ponto. É 

isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Aliás, Deputado 

Silvio, a questão de ordem é restrita a membros. E V.Exa. nem membro é. Mas eu 

respeitei a sua questão de ordem. Obrigado. (Palmas.) 

 Tem V.Exa. a palavra, Deputado. (Pausa.) 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Presidente, eu acho que esse seu 

assessor está errado. Qualquer Parlamentar pode fazer questão de ordem. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Deputado Onyx, a questão de 

ordem tem que ser dirigida ao Presidente. Senão, essa reunião não vai andar. A fila 

tem que ser respeitada. Aliás, eu tenho que tratar desse item com V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado, primeiro, é preciso ler o 

texto; segundo, a constitucionalidade é absoluta; terceiro, a versão criada não pode 

se sobrepor ao texto escrito.  

É isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pela Liderança do 

PROS, tem a palavra o Deputado Ronaldo Fonseca por 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Sr. Relator, primeiro, eu quero 

parabenizá-lo pela “lipo” que V.Exa. fez no relatório. É uma “lipoinspiração”. V.Exa. 

ficou até mais inspirado depois que trouxe esse último relatório.  

 Ouvi V.Exa. falar agora exatamente do que eu queria ponderar com V.Exa.: 

da criminalização da advocacia ilegal e da penalização da ofensa às prerrogativas 

do advogado.  
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 V.Exa. está nos brindando com um relatório muito bem feito, que reflete a sua 

capacidade e também a sua responsabilidade como Parlamentar. Agora, V.Exa. há 

de convir comigo que essa lei que nós estamos criando aqui privilegia a investigação 

— e não podia ser diferente — e a acusação. 

Na sua fala aqui, eu percebi que, por várias vezes, V.Exa. citou o advogado, 

inclusive nos dois artigos que acresceu, nas questões do reportante e do acordo 

penal. Não dá para entender que o advogado vai estar fora, e V.Exa. está dizendo 

sempre que o advogado está. 

 Então, eu queria dialogar com V.Exa. sobre a possibilidade de incluir algo que 

até já lhe foi sugerido e sobre o que V.Exa. já falou aqui. Eu queria fazer a defesa de 

algo que entendo ser importante para que seja fechado realmente com chave de 

ouro o seu relatório. Defendo que V.Exa. também dê o privilégio, na lei que estamos 

elaborando aqui, da presença do advogado e com suas prerrogativas protegidas. 

Todos nós sabemos que a lei dá ao advogado a prerrogativa, por exemplo, de ter 

acesso aos autos. E sabemos que hoje, na prática, muitas vezes isso não funciona. 

Então, seria interessante que essa penalização estivesse realmente escrita nessa 

lei. 

 Eu queria dialogar com V.Exa., queria ponderar a V.Exa. que colocasse mais 

um item, mais um artigo, porque é de suma importância o equilíbrio, de modo que 

possamos oferecer condições absolutas para que a investigação seja feita, para que 

a acusação seja feita, mas que o direito de defesa seja privilegiado. Com isso, nós 

estamos atendendo, com certeza, a população. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O próximo inscrito 

seria o Deputado Goulart, mas ele está ausente. O Deputado João Campos também 

não está. 

 Concedo a palavra ao Deputado Vanderlei Macris, que fez permuta com o 

Deputado João Campos. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, nobres colegas 

Deputados, meu caro Relator, antes de iniciar a minha manifestação, eu gostaria de 

fazer uma indagação ao nosso Relator, o Deputado Onyx Lorenzoni, que 

cumprimento pelo trabalho realizado. 
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 Deputado Onyx, há duas questões importantes que, durante todo esse 

processo, eu procurei levantar. Uma delas eu gostaria que constasse do relatório. 

Em função de a morosidade se igualar à impunidade, é preciso criar varas especiais 

nos tribunais, para que as ações contra a corrupção sejam céleres. Com varas 

especiais, poderemos dar mais tranquilidade àqueles que esperam que a justiça seja 

feita em relação aos que dilapidam o dinheiro público. Essa é a primeira questão. 

 A segunda questão importante que eu gostaria de levantar para V.Exa. é a 

seguinte: eu tenho segurança de que deveria constar do nosso relatório a questão 

do foro privilegiado. Tenho a impressão de que essa é uma grande luta que nós 

vamos passar a implementar daqui para a frente. Seria necessário que constasse 

também do relatório, como indicação, o término do foro privilegiado. Hoje há mais de 

22 mil autoridades com foro privilegiado. São Prefeitos, Vereadores, Deputados 

Estaduais, Deputados Federais, membros do Ministério Público e do Judiciário. 

Tenho a impressão de que nós estamos vivendo uma realidade no País hoje capaz 

de apontar, necessariamente, para o fim do foro privilegiado. 

 Eu gostaria de pedir ao Relator uma manifestação nesse sentido, que 

constasse como orientação do nosso relatório uma proposta de emenda à 

Constituição sobre o fim do foro privilegiado. 

Há várias teses sobre essa questão do foro privilegiado. Uma delas é a de 

acabar literalmente com o foro. Outra, que eu defendo, é a de manter o foro especial 

apenas para Chefes de Poder: para o Presidente da República, para o Presidente do 

Supremo Tribunal Federal e para o Presidente do Congresso Nacional. Essas são 

as únicas que acho tangíveis, as que são possíveis de ser defendidas. 

 Sr. Relator, era esse o meu comentário. Já me manifestei ontem e vou ser 

mais breve hoje. São essas as duas questões, a das varas especiais e a do foro 

privilegiado, que eu gostaria que constassem do nosso relatório. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Como V.Exa. ainda tem 12 minutos, 

eu vou gastar menos de 1 minuto para dizer que as indicações — que é o que nos 

cabe fazer — ao CNJ e ao CNMP já estão prontas, e que à tarde vamos fazer a 

leitura delas aqui.  
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Não temos o poder de obrigar a fazer. Nós podemos indicar e pedir que seja 

feito. É feita uma proposta de criação pelo Poder Judiciário, ela vem para cá, e nós a 

aprovamos. 

 Quanto à questão do foro privilegiado, eu quero fazer justiça ao Deputado 

Celso Maldaner, que apresentou proposta sobre isso. Nos 4 meses de trabalho aqui, 

ele foi incansável na defesa dessa tese. Quero render ao Deputado Celso Maldaner 

o meu respeito e também a minha admiração. 

 E quero dizer também que, atendendo ao pedido de V.Exa. e de outros 

Parlamentares, nós vamos fazer indicação à Presidência da Câmara dos Deputados 

para que acelere a apreciação das emendas que estão tramitando aqui do lado, na 

CCJC, algumas já com relatório favorável e pronto para ser votado. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Relator, eu tenho a impressão 

de que isso dá aos Parlamentares que defendem essas teses no plenário da Casa a 

força de que precisam, a força de uma decisão da Comissão Especial, com o 

relatório apresentado por V.Exa. Eu tenho a impressão de que isso é o coroamento 

do trabalho que vamos fazer, especialmente com o trabalho que V.Exa. deve 

apresentar sobre a responsabilização. Ninguém está acima da lei. Todos estarão 

cobertos pela lei e, portanto, deverão prestar contas de seus atos.  

Com isso, Sr. Presidente, eu tenho a impressão de que nós vamos dar o 

respaldo necessário. 

O projeto que nós discutimos aqui hoje é um dos mais importantes em 

discussão nesta Casa, principalmente porque teve o respaldo das ruas. É uma 

proposta demandada por cidadãos de todo o País, pelos movimentos que 

ocorreram. É preciso fechar as brechas da lei da corrupção. Esse foi um tema 

amplamente debatido durante todo o tempo em que ouvimos depoimentos aqui na 

Casa. O combate ao roubo de recursos públicos precisa ser o mote, o norte desta 

Casa para que possamos nos sintonizar, como eu disse ontem e vou repetir hoje, 

com a sociedade, com a opinião pública. A população nos cobra. 

É preciso que tenhamos o discernimento e a consciência de que não 

podemos deixar tudo como está. A política do acochambramento, a política do 

acerto, a política do conchavo não cabe mais na realidade de hoje do País. O País 

reclama mudanças, reclama uma postura ética e mais autêntica dos Parlamentares 
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que se dizem representantes do povo. E só serão efetivamente representantes na 

medida em que avançarem nessa sintonia com a sociedade. A sociedade, desde 

2013, está nas ruas defendendo essas teses. Tanto é verdade que chegou a esta 

Casa essa proposta. 

 Quero daqui render homenagens ao meu grande amigo, ao meu parceiro de 

luta política, o Deputado Mendes Thame, que é de Piracicaba, cidade vizinha à 

minha cidade de Americana. É muito provável que ele esteja acompanhando 

detalhadamente esse processo, pois foi um dos grandes lutadores desta causa, na 

condição de Presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. 

 Eu quero render homenagens também à sociedade civil, representada pelos 

tantos que aqui compareceram durante todo esse tempo e que tiveram a 

consciência de que esta Casa está fazendo o seu papel. Esta Casa muitas vezes é 

vilipendiada por alguns segmentos da sociedade que não compreendem muito bem 

qual é a tarefa dela. E essas pessoas que acompanharam o trabalho desta 

Comissão durante todo o tempo sabem que não temos o projeto ideal, mas o projeto 

possível para avançar neste momento. É por este caminho que nós vamos seguir 

daqui para a frente. 

Quero deixar os meus cumprimentos às entidades da sociedade civil que 

acompanharam esse trabalho e que necessariamente precisarão continuar 

vigilantes. Nós recebemos pelas redes sociais e dos que se fizeram presentes aqui 

muitas críticas. A luta era para atingir um objetivo que muitas vezes não foi 

alcançado de maneira integral, mas foi alcançado dentro da lógica, do entendimento, 

do consenso, para que esta Casa possa entregar à sociedade uma legislação que 

lhe dê tranquilidade em relação ao combate à corrupção. 

 O Brasil, como o quarto país mais corrupto do mundo, segundo o Fórum 

Econômico Mundial, não pode neste momento deixar de fazer a sua parte para 

esclarecer esses escândalos que envolveram a PETROBRAS e que contribuíram 

fortemente para posicionar o Brasil como um dos países mais corruptos do mundo. 

Nós precisamos mostrar à sociedade a presença do Parlamento brasileiro. 

Quero dirigir meus cumprimentos aos que foram os grandes articuladores 

desse processo, além dos 2 milhões de brasileiros que o assinaram: o Juiz Federal 

Sérgio Moro; o coordenador-geral da força-tarefa do Ministério Público que esteve 
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aqui, o Procurador Deltan Dallagnol; a Polícia Federal. A Operação Lava-Jato foi 

sem dúvida nenhuma a alavanca para que nós pudéssemos estar aqui hoje 

contribuindo com a sociedade brasileira, num momento em que não cabe mais a 

tentativa de articulação para colocar as coisas embaixo do tapete. 

 Fala-se em anistia, mas isso não cabe mais neste debate, nesta discussão 

aqui do Parlamento brasileiro. Nós vamos para o plenário, e, muito provavelmente, 

vão apresentar emendas sobre a questão da anistia. E devemos rechaçar essa 

possibilidade. 

 O que fizemos aqui? A criminalização do caixa dois. Quem tiver que se utilizar 

desse expediente daqui para a frente em campanha eleitoral vai saber claramente 

que será punido — e punido de maneira exemplar —, a partir dessa decisão que nós 

vamos tomar nesta Comissão. 

 Sr. Presidente, eu estive presente a todas as fases do debate, desta 

discussão, e quero agradecer a V.Exa., que se portou de maneira democrática na 

condução dos trabalhos desta Comissão, juntamente com o nosso competente 

Relator, o Deputado Onyx Lorenzoni, que teve a capacidade e a habilidade de 

construir o consenso nesta proposta que dentro de mais alguns instantes vamos 

votar.  

A votação nesta Comissão é o primeiro grande passo para que o Plenário 

possa aprová-la também, para que o Senado possa dar a sua guarida e o 

Presidente da República possa sancionar uma lei que vai recolocar o Brasil nos 

trilhos, do ponto de vista do combate à corrupção. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente e todos que nos acompanharam neste 

momento. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Vanderlei Macris. Agradeço a V.Exa. pela participação, pela cooperação 

de sempre, pelo empenho. Muito do que temos aqui, com certeza, V.Exa. ajudou a 

construir. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Quero agradecer 

também à Liderança do meu partido, o PSD, que mandou suco de maracujá para ser 

servido a todos os Deputados. 
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 Ainda não chegou suco lá atrás. É porque aqui na frente o pessoal está mais 

nervoso. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Quero agradecer ao 

Deputado Rosso, porque ontem foi por mim provocado, e hoje ele cumpriu e 

mandou para cá um suco de maracujá... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Podia mandar umas bolachinhas, 

porque já são meio-dia. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Aí seria pela 

Liderança do DEM. O suco de maracujá, pela Liderança do PSD; as bolachas e os 

biscoitos, pela Liderança do DEM. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Vou providenciar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - É só para 

descontrairmos um pouco. (Riso.) 

 Obrigado, Deputado Rosso. 

 Continuando a lista de inscrição, concedo a palavra ao Deputado Sérgio 

Vidigal, para falar contra a matéria. S.Exa. dispõe de 15 minutos. 

 O SR. DEPUTADO SÉRGIO VIDIGAL - Quero cumprimentar não somente a 

Mesa, na pessoa do Presidente, o Deputado Joaquim Passarinho, e na do Relator, o 

Deputado Onyx Lorenzoni, mas também todos os Parlamentares que participaram 

ativamente do debate sobre as 10 Medidas contra a Corrupção. 

 Aproveito a oportunidade também para parabenizar a sociedade civil 

organizada, porque a iniciativa com mais de 2 milhões de assinaturas para que esta 

Casa pudesse analisar uma proposta tão importante quanto esta mostra que a 

população brasileira está atenta às ações dos seus agentes públicos. 

 Lembro que foi também a população que encaminhou a esta Casa um projeto 

de lei que também se transformou numa lei importante, que é a Lei da Ficha Limpa. 

 Quero parabenizar os movimentos sociais do nosso País, porque não 

somente fizeram a coleta das assinaturas, mas também têm participado ativamente 

nesta Casa em cada ação do Parlamento. 

 Aproveito a oportunidade para cumprimentar toda a equipe. Sou um neófito 

aqui, este é o meu primeiro mandato de Deputado Federal. Há coisas que nos 
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surpreendem negativamente, mas também há ações que nos surpreendem 

positivamente. Eu quero parabenizar aqui as assessorias técnicas desta Casa, desta 

Comissão e dos partidos políticos que participaram ativamente desse processo. 

 Sr. Presidente, Sr. Relator, quero dizer que, quando eu me coloco contra, não 

é que eu seja contra as 10 Medidas, muito pelo contrário, acho que elas vieram em 

boa hora; mas o que se precisava na verdade era se fazer uma adaptação à 

aplicabilidade das referidas medidas. E isso foi feito nesta Casa com muita 

sabedoria, quando houve aqui várias audiências públicas para ouvirmos vários 

segmentos da sociedade. E esta Casa ainda avançou. Nós chegamos a discutir 17 

medidas, ultrapassando as 10 medidas inicialmente propostas. Hoje temos 12 

medidas sendo analisadas. 

 O PDT apresentou voto em separado. O Deputado Félix Mendonça Júnior, 

que não está aqui presente, foi autor de um voto em separado. Mas o voto em 

separado não é contra as medidas, mas pela exclusão da medida que pretende criar 

crime de responsabilidade para o Ministério Público e o Poder Judiciário. É lógico e 

claro, até porque, se todos somos iguais perante a lei, não podemos ter 

discriminação na aplicabilidade da lei. 

 Por essa razão, o PDT apresenta um voto em separado. Se, porventura, 

nesta Comissão não conseguirmos incluí-lo, o PDT apresentará em Plenário essa 

proposta da inclusão de crime de responsabilidade do Ministério Público e também 

do Poder Judiciário. 

 Não temos nada contra outros Poderes, no entanto, temos observado ao 

longo do tempo, não por parte da instituição, mas por parte de alguns membros, 

irresponsabilidades. 

 Eu fui Prefeito por três mandatos e não foram poucas as vezes em que o 

Ministério Público fez uma denúncia e depois ele mesmo manda arquivá-la. Isso é 

uma irresponsabilidade, porque se expõe o homem público perante a sociedade.  

Por essa razão, nós queremos aprofundar o debate em relação ao crime de 

responsabilidade também do Ministério Público e do Poder Judiciário. 

 Lembro que temos preocupação quando se faz a tipificação do crime de caixa 

dois. Somos totalmente favoráveis ao crime de caixa dois. A preocupação que temos 

neste momento é se isso pode ser utilizado como anistia para aqueles que hoje 
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venham a ser tipificados daqui para frente por terem cometido lá atrás atos que 

caracterizem o crime de caixa dois. A nossa preocupação maior é exatamente com a 

Operação Lava-Jato, porque não podemos negar que a Operação Lava-Jato foi um 

grande ícone deste País no debate dessas novas medidas que estamos discutindo 

neste momento. Esse é um processo importante para o País. 

 Lembro que o País já possuía leis suficientes para punir os responsáveis, mas 

precisava agora fazer um aperfeiçoamento. E neste momento estamos 

aperfeiçoando essa legislação. É fundamental lembrar isso à sociedade. Eu sei que 

às vezes a população não entende muito bem o debate dos detalhes, mas a 

população vai observar que esta Casa também não tem o poder de punir. Esta Casa 

tem o poder de fazer as leis. Quem tem que aplicar as leis é o Poder Judiciário e 

quem tem que ajudar no controle externo também são as instituições especializadas 

nisso. 

 Ficamos muito preocupados com a expectativa da população que 

simplesmente acha que, ao ver este Parlamento aprovar uma lei, o problema estará 

resolvido. Nós temos muitos exemplos neste País. Aprovamos aqui a Lei Maria da 

Penha, e isso por si só não reduziu a violência contra a mulher. Aprovamos aqui 

uma lei importante que trata da utilização do álcool ao volante, e com relação a essa 

lei, infelizmente, se não houver uma fiscalização maior, também não conseguiremos 

aplicá-la. Então, precisamos agora aprovar esta lei, mas também cobrar dos nossos 

institutos a aplicação da legislação. 

 Por essa razão, Sr. Presidente, eu gostaria aqui de mais uma vez reiterar a 

posição do PDT: nós vamos votar favoravelmente às medidas. 

 Queremos parabenizar o Deputado Onyx Lorenzoni. Não é uma tarefa fácil 

acomodar o desejo e o interesse de todos, mas gostaríamos muito que fosse levada 

em consideração essa proposta que o PDT também tem — e outros Parlamentares 

aqui já se colocaram favoráveis a isso também — de incluir neste momento crime de 

responsabilidade ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. 

 Lembro que sou totalmente favorável também à revisão do foro privilegiado. 

Tenho nesta Casa de Leis em tramitação uma proposta de emenda à Constituição 

que acaba com o segredo de justiça para crimes contra o patrimônio, porque acho 

um absurdo isso. 
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 E quero mais uma vez reiterar que somos totalmente favoráveis ao relatório e 

vamos votar favoravelmente a ele, mas gostaríamos muito de incluir a proposta de 

crime de responsabilidade em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 

 No mais, Sr. Presidente, quero parabenizá-lo e agradecer essa oportunidade. 

Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Sérgio Vidigal, por toda a participação sua e do PDT. 

 Dando continuidade à lista de inscrição, concedo a palavra ao Deputado Edio 

Lopes, por até 15 minutos. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, quando fiz minha 

inscrição, estávamos falando de um relatório rigorosamente diferente do que 

estamos aqui debatendo. Todavia, começo tratando de questões mais genéricas no 

campo das ideias; deixarei para entrar no mérito do texto apresentado pelo Relator 

na fase final da minha fala. 

 Vejo este momento, Sr. Presidente e Sr. Relator, como providencial. E este é 

um momento que devemos conceber como histórico neste País. Pela primeira vez 

se enfrenta em campo aberto a questão de frear a corrupção no País. 

 Quero lembrar um pouco a fala do ilustre Deputado Luiz Carlos Hauly quando 

fez uma comparação entre os Poderes da República. Dizia ele, com extrema 

propriedade, que esta Casa, este Poder é o mais transparente, o mais investigado e, 

por isso, o mais desrespeitado da República. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento, 

Deputado Edio Lopes, até porque todos querem ouvi-lo. Inclusive, o Deputado 

Aluisio Mendes está muito incomodado aqui. 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Muito obrigado pela providência, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Volto a reforçar para 

as pessoas que querem conversar que o melhor lugar para conversar, até olhando 

no rosto do outro, é no corredor, não aqui dentro. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
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 Vejam bem o que ocorre nas demais esferas de poder da República. Se 

consultarmos a Lei Orgânica da Magistratura Nacional — LOMAN, veremos que não 

é diferente, absolutamente, o dispositivo que regulamenta a lei que rege o Ministério 

Público. Pois bem, no art. 56 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, para o Juiz 

que vier a ser flagrado em toda sorte — e aqui é o termo amplo da expressão “toda 

sorte” — de delito, a punição inicial é ir para casa com aposentadoria com proventos 

proporcionais. E o meu pequeno Estado de Roraima, que tem o menor número de 

magistrados entre os 27 Estados da Federação, só este ano, por esse caminho, já 

aposentou um Juiz. Coincidentemente, no dia de ontem, o Conselho Nacional 

aposentou o Desembargador do meu Estado que fora repetidamente pilhado em 

atos indecorosos. 

 Portanto, é muito diferente. 

 Nós precisamos repensar este País. Acho que a oportunidade é ímpar para 

que nós possamos botar o dedo na ferida, como estamos botando nas feridas do 

Legislativo e das demais instituições públicas deste País. Todos nós somos 

igualmente agentes públicos e servidores desta Nação.  

No Ministério Público, para a responsabilização de seus membros, a única 

diferença é que, para se interpretar o artigo que trata dessa questão, precisa-se de 

um esforço de conhecimento jurídico bastante amplo. Digo isso porque não é tão 

simples como se interpretar o que diz de forma explícita clara o art. 56 da LOMAN. 

 Agora, nós estamos, desde o início, debatendo a questão a possibilidade de 

incluirmos nos crimes de responsabilidade essas duas esferas. E eu disse aqui 

ontem que este Parlamento, este Congresso Nacional, cassou o mandato da 

Presidente Dilma justamente pela imputação que lhe fora feita de afronta por 

cometer um crime de responsabilidade. 

 Ora, se a mais alta autoridade deste País, conforme cultura geral, é o 

Presidente da República, o qual pode e foi cassado por crime de responsabilidade, 

por que nós estaríamos aqui debatendo se outros servidores ou agentes não 

poderiam ser também cassados?  

 Mas, Sr. Presidente, quero chamar atenção do Relator, que tem sido tão 

sensível aos argumentos de todos os Parlamentares e todas as instituições que têm 

dialogado com V.Exa., para a redação do art. 96.  
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 Eu confesso a V.Exa., Sr. Relator, que sinto pavor extremo da autorização 

que estamos dando à autoridade policial, sobretudo — e aqui nós poderíamos estar 

falando de 20 mil delegados de polícia esparramados por este País —, para terem 

“livre acesso a dados de bancos (...)” — é esse o termo que o Relator usa — “(...) ou 

constante de bancos de dados públicos ou privados”.  

Aqui não está claro, mas creio que nesse texto tão genérico e abrangente 

poderia estar incluído o meu imposto de renda, o meu sigilo telefônico, o meu sigilo 

eletrônico.  

 Eu apelo a V.Exa. para que exclua do texto esse artigo, ou então teremos 

melhorá-lo. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, não. Primeiro, eu tenho 

concordância com V.Exa. Segundo, a solução é colocar a seguinte redação: “(...) 

excetuando-se os dados protegidos por sigilo legal”. Aí se resolve o problema.  

E por que digo isso? Qual era a ideia desse acesso simplificado? Da maior 

acesso aos dados cadastrais que esses sistemas têm e que, às vezes, permitem a 

localização de criminosos ou pessoas que operam juntas.  

Isso foi um pedido da Polícia Federal. Mas V.Exa., Deputado Edio Lopes, traz 

uma contribuição muito importante — atento como sempre é. O senhor tenha a 

certeza de que vamos mudar a redação para fazer incluir no texto a seguinte 

exceção: “(...) excetuando aqueles cobertos por sigilo legal”. Está bem? 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - O.k. 

 Eu fiz essa observação porque o sentido é muito amplo, pois as autoridades 

policiais não precisariam sequer de autorização judicial. 

 Eu quero agora me reportar ao art. 97, Sr. Relator. Na redação do art. 35-A, 

tal como proposta por V.Exa., diz o seguinte: “(...) arrecadar, receber, gastar o 

candidato, o administrador e outros (...)”. Mas eu gostaria que V.Exa. incluísse os 

partidos políticos. 

 Portanto, como V.Exa. está vendo, eu não estou aqui apenas para defender a 

exclusão de parte do texto elaborado por V.Exa. 

 No § 1º do mesmo artigo, V.Exa. escreve: “As penas serão aumentadas de 

um terço se os recursos... 
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 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Só um pouquinho, Deputado Edio 

Lopes. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - O art. 97, na verdade, trata da 

venda do voto. Ou seja, trata-se da hipótese de quando o eleitor propõe a venda do 

seu voto. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Isso. Mas aqui embaixo está o texto 

referente ao art.354-A. É aqui que eu quero que V.Exa. inclua os partidos políticos. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Ah! Então, não é no texto de cima? 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Não. Está no mesmo texto de alcance do 

caput do art. 97 proposto. 

 Bem, prosseguindo, no § 1º V.Exa. coloca o seguinte: “As penas serão 

aumentadas de um terço se os recursos, valores, bens ou serviços de que trata o 

caput, forem provenientes de fonte vedadas pela legislação eleitoral ou partidária ou 

extrapolarem os limites nelas fixados”. Até aí tudo bem. Mas é o texto do § 2º que 

gostaria que V.Exa. repensasse. E digo isso porque o § 2º traz a seguinte redação: 

“Incorre nas penas do caput e do § 1º quem doar, contribuir ou fornecer valores, 

bens ou serviços nas circunstâncias neles estabelecidas”.  

Ora, se eu sou doador de uma campanha, eu não tenho em princípio nenhum 

alcance para saber se a minha doação estaria contribuindo para extrapolar o limite 

legal. 

 Portanto, eu gostaria que V.Exa. revisse esse parágrafo. 

 Ainda, quanto ao § 3º, que diz: “Aplicam-se as penas previstas no §§ 1º e 2º, 

deste artigo, sem prejuízo das sanções previstas no Código Penal e na legislação 

extravagante cujo crime seja de competência da a Justiça Comum”, eu acho por 

demais genérico. Por isso, eu gostaria de sugerir a V.Exa. a pura e simples exclusão 

desse parágrafo.  

Mas também gostaria que V.Exa. reincluísse nesse mesmo artigo aquele § 2º 

que V.Exa. tinha colocado no projeto original. 

 No projeto original V.Exa. escreveu o § 2º com a seguinte redação: “Não se 

aplica o disposto neste artigo para omissões ocasionadas ou relacionadas à origem”. 
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 Ora, o que eu imagino aqui? Eu sou candidato lá no meu Estado e recebi uma 

doação do PMDB ou do PR, que é o meu partido; se houver um vício nessa 

arrecadação — que é a hipótese desse artigo —, eu não poderei ser penalizado lá 

na ponta, Sr. Relator, porque foi lá em cima, na origem, que eu ocorreu o ato falho 

ou a omissão. 

 Então, gostaria que V.Exa. reincluísse ao final do texto do art. 97 a redação 

que o senhor mesmo já fez — e o fez com muita propriedade — lá na primeira 

versão do seu relatório. 

 Gostaria ainda, Sr. Relator, de tratar do art. 105-B, porque estou falando do 

art. 105, que traz a seguinte previsão: “O Ministério Público Eleitoral poderá instaurar 

procedimento investigatório com o fim de apurar as condutas ilícitas previstas nessa 

lei, que deverá ser concluída no prazo de 90 dias, admitindo justificadamente sua 

prorrogação”.  

 Ora, se na primeira fase tem um prazo de 90 dias, é de se supor que para 

essa prorrogação também tenhamos um prazo definido, objetivado. 

 Portanto, na versão que eu tenho há um ponto final aqui. Não se fala de prazo 

no pedido de prorrogação. 

 Por último, Sr. Presidente, Sr. Relator, em busca de um entendimento final 

que proporcionasse a esta Casa e à sociedade brasileira um marco divisório na 

história da corrupção neste País, todos nós aqui abrimos mãos aqui ou acolá de 

ideias, muitas das quais com fundados argumentos.  

Dentro dessa perspectiva, dessa ótica, eu gostaria dar a V.Exa. uma sugestão 

sobre a questão relativa à possibilidade de termos Ministério Público e Judiciário 

sujeitos ao crime de responsabilidade. Como V.Exa. está propondo que levemos 

isso a uma nova proposta — apesar de achar, pelos 10 anos que aqui estou, que 

será mais um buraco na água e que não vamos conseguir adiante fazer isso —, 

vamos dar um crédito especial a V.Exa., a esta Casa e a todos nós. Mas eu gostaria 

que, nessa mesma linha, Sr. Relator, V.Exa. suprimisse do texto os arts. 104 e 105, 

que tratam dos partidos políticos.  

Na verdade, trata-se de um elenco de artigos, incisos e parágrafos que 

adentram a alma, o coração dos partidos políticos nacionais. Essa questão precisa 

ser mais aprofundada, e eu gostaria que daqui saísse outra proposta, Sr. Presidente. 
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 Portanto, a exemplo do que V.Exa. está propondo na questão do Ministério 

Público e do Judiciário relativo aos crimes de responsabilidade, que daqui também 

saísse uma proposta, quem sabe, para a Comissão de Reforma Política, que está 

trabalhando, ou para outra Comissão Especial, para tratarmos especificamente 

dessa questão.  

Eu vejo com profunda preocupação — não antecipando qualquer juízo de 

valor — esse texto, que é por demais extenso, minucioso e, até certo ponto, 

contraditório em alguns aspectos.  

Portanto, dada a conduta sempre elogiável de V.Exa., Sr. Relator, gostaria de 

propor isso. Eu acho que isso pacificaria a questão. Com isso, iríamos para o 

plenário com a totalidade do meu partido votando com o relatório de V.Exa., tanto 

aqui quanto lá. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Edio Lopes, primeiro, 

quero dizer que V.Exa. faz ponderações muito razoáveis e muito bem 

fundamentadas. Agora, quero só justificar os arts. 104 e 105.  

Vou começar pelo final de sua fala. 

 O art. 105 está pacificado na jurisprudência, tanto que o TSE cancelou uma 

resolução, porque ela era desnecessária. Nós apenas positivamos aqui no texto, 

com a concordância dos advogados de vários partidos, o que já está consagrado na 

jurisprudência eleitoral. 

 Para o art.104, nós tínhamos outros textos. E nós estamos lá no art. 15 o 

quê? “Mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à 

denúncia de irregularidades, código de ética e conduta de seus filiados”. Para quê? 

Por que essas são atenuantes, no caso de um partido político ter cometido qualquer 

irregularidade. E esses artigos aqui abrem espaço para um acordo de leniência 

partidário dentro da Justiça Eleitoral.  

Ou seja, é um mecanismo que favoreceria e garantiria aos partidos políticos a 

obtenção de um acordo no momento em que ele insere nos seus estatutos o código 

de conduta, divulga isso a todos os seus todos os seus funcionários, trabalha com 

procedimentos internos de integridade, auditoria e incentiva a denúncia de 

irregularidades. Ou seja, o artigo em discussão leva para dentro dos partidos 
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políticos a cultura do accountability ou da integridade e das boas práticas. Essa é a 

tese.  

 Por isso, como isso será um mecanismo de defesa partidário, o texto foi 

acatado por todos os consultores jurídicos dos partidos. 

 Em relação à origem, V.Exa. está coberto de razão. Nós vamos atrás desse 

texto original e vamos trazê-lo de volta, porque ele faz uma proteção importante. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Isso no art. 103? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Isso no art. 97. 

 E V.Exa. também tem razão quanto ao texto do § 1º. Nós vamos fazer uma 

correção de texto, porque o doador não pode saber — seja quem for, pessoa física 

— ou descobrir se a conta do candidato extrapolou ou não limites legais. Isso é 

problema do candidato, não do doador. Então, V.Exa. está corretíssimo nessa fala. 

 Bom, no art. 354, devo reiterar que o partido político não comete crime, quem 

comete crime são os membros do partido político, de acordo com as suas 

responsabilidades, que estão em outro artigo que nós colocamos. Digo isso só para 

explicar a técnica legislativa — e está o Consultor aqui me alertando para isso.  

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - A nossa preocupação, Sr. Relator, é 

justamente nessas duas vertentes. Quanto à primeira, repito que V.Exa. está 

inserindo no texto obrigações para os partidos, ou seja, os partidos terão que inserir 

nos seus estatutos algumas condutas. E nós entendemos que o estatuto de um 

partido, obedecidos aqueles preceitos constitucionais, é livre, Sr. Presidente.  

Nós não podemos aqui obrigar que este partido ou aquele coloque no seu 

estatuto isso ou aquilo, exceto quando atentar contra a tripartição de poderes, o 

regime democrático de direito, etc., etc.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, não. O partido pode fazer ou 

não. Se ele não faz e for pego em uma irregularidade, a pena dele vai ser maior. Se 

ele tiver esses mecanismos, abre um espaço para atenuar sua condenação. Na 

verdade, esse é um mecanismo protetivo. O partido fará se quiser. Se não quiser, 

não precisará fazer. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Mas Deputado, nós precisamos aqui — e 

eis aqui a dificuldade da compreensão — definir o que é partido político no 

entendimento abstrato e o que é o dirigente, como pessoa física, porque as 
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penalidades já hoje impostas aos partidos também são por atos cometidos pelos 

seus dirigentes: perda do registro, perda de acesso ao fundo e outras situações.  

 Então, a minha preocupação, Deputado, é que, com esse texto — e eu aqui 

torço para que ele não deixe essas brechas —, nós teremos uma avalanche de 

situações insuportáveis com os partidos políticos no Brasil. 

 Por isso, eu solicito esse entendimento para que nós possamos, nesses dois 

artigos, tratarmos em outra situação, em outro momento, em outra comissão, porque 

é um texto muito amplo, muito genérico. Quanto ao risco para os partidos políticos 

nacionais, eu continuo entendendo ser grande e desnecessário neste momento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Nós vamos levar em consideração 

sua sugestão. Mas eu pediria que, com as justificativas aqui apresentadas, V.Exa. 

voltasse a conversar com a assessoria jurídica do seu partido, porque esse 

mecanismo que eu expliquei está, na verdade, abrindo a possibilidade de os partidos 

políticos terem um mecanismo para redução do seu apenamento.  

O que está incluído como pena aqui é multa apenas. E nós vamos fazer a 

correção, vamos voltar à questão da origem. O argumento inicial que nós usamos 

para explicar o texto a V.Exa., acho, é plenamente justificado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Edio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Com a devida paciência de V.Exas., peço 

mais um tempo. Obrigado.  

Quero dizer que V.Exa. realmente tem razão quando diz que está aqui 

instituindo alguns tipos, algumas penalidades. Todavia, o senhor não exclui as já 

existentes — e nem poderia fazê-lo. Portanto, julgo que o acusador e o julgador, 

quando forem apreciar isso aqui, também utilizarão tranquilamente as penas já 

existentes. É aí que corremos o perigo de termos estas sanções com aquelas, todas 

aplicadas, o que levará a uma situação insustentável os partidos políticos no Brasil 

cujos dirigentes venham cometer qualquer ato lesivo a essa norma.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Edio Lopes. 

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Agradeço, Deputado Edio Lopes. 
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Essa sua chamada de 

atenção para a origem do recurso é muito importante. Por exemplo, um diretório 

nacional pode receber um recurso e repassá-lo ao estadual, que repassa para um 

Prefeito candidato. Como vamos punir o Prefeito que não sabe e não participou de 

nada? É isso, né?  

Portanto, V.Exa. tem total razão. Muito obrigado pela ajuda.  

Continuando com a lista, com a palavra o Deputado Aluisio Mendes, para 

falar contra. V.Exa. tem até 15 minutos. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Sr. Presidente, eu solicitei a palavra 

para falar em nome da Liderança do PMDB. V.Exa. não vai alternar? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, foi-me entregue 

por V.Exa. a sua designação, mas V.Exa. nunca pediu para falar. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Mas eu pensei que o senhor havia 

entendido a minha mímica. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não. Mímica não 

pode ficar registrada. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Então, requeiro a utilização da 

palavra em nome da Liderança do PMDB, logo na sequência. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Então, agora que 

V.Exa. verbalizou, não como mímica, mas no microfone, eu garantirei a palavra a 

V.Exa.  

O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - O senhor não gosta muito do meu 

tom de voz. Então, tentei fazer por mímica. Mas me sinto atendido. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - (Risos.) Muito 

obrigado. 

O Deputado Aluisio Mendes tem preferência, por já ter pleiteado a palavra, e 

dispõe de até 15 minutos. Agradeço também a participação intensa de S.Exa. na 

Comissão. 

O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Muito obrigado, Presidente. Eu não 

poderia começar a minha interlocução sem antes fazer minhas as palavras da 

Deputada Angela ao enaltecê-lo pelo trabalho brilhante. Eu não tinha tido uma 

convivência próxima ao senhor aqui, e, a partir do momento que começamos a 
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trabalhar juntos nesta Comissão, o respeito e admiração que eu já tinha por V.Exa. 

aumentaram muito. Posso dizer, sem dúvida nenhuma, que o êxito desta Comissão 

deve-se em grande parte à condução serena, equilibrada e muito democrática das 

reuniões desta Comissão. V.Exa. está de parabéns pelo sucesso que nós vamos 

obter no final do dia de hoje.  

Não podia deixar de enaltecer também o meu amigo Onyx Lorenzoni, a quem 

já admirava há muito tempo. Tivemos oportunidade de trabalhar recentemente na 

CPI da PETROBRAS, onde passei a admirá-lo mais ainda pela sua eloquência e 

pela sua capacidade. Embora médico veterinário, hoje entende mais de Direito do 

que muito jurista que há por aí. Então, quero parabenizar e agradecer ao Deputado 

Onyx pela sensibilidade. Muitas vezes, embora tenhamos tido alguns diálogos mais 

ríspidos, o que faz parte da democracia e do trabalho parlamentar, S.Exa. acatou 

algumas das sugestões que encaminhei, assim como fez com as de vários 

companheiros. E foi fundamental a flexibilização do conceito inicial que o Deputado 

Onyx teve sobre esse projeto para o resultado que obtivemos hoje. 

Quero também manifestar aqui, Sr. Presidente, minha irresignação, para não 

dizer revolta, com relação a vários episódios ocorridos durante esta Comissão, 

primeiramente quando recebemos essas 10 Medidas e grande parte do Ministério 

Público e da mídia impingia-nos a aprovar essas 10 Medidas sem discuti-las, sem ao 

menos analisá-las e discuti-las. Lembro que discutimos aqui com mais de 103 

juristas, juízes, desembargadores e membros do Ministério Público. Lembro-me bem 

da explanação do Dr. Eugênio Aragão, Subprocurador-Geral da República, que 

considero uma das mais brilhantes pessoas que presenciei nesta Comissão e que 

também se insurgiu com relação a várias propostas encaminhadas pelo Ministério 

Público, do qual ele faz parte, pois era Subprocurador-Geral da República. 

Sr. Presidente, vou elencar algumas das observações feitas pelo Dr. Eugênio 

Aragão, sobre as quais aqui debatemos amplamente e que, graças ao bom senso de 

todos da Comissão e do nosso Relator, foram excluídas. Vou citar apenas algumas: 

o uso de provas ilícitas, que abriam um leque absurdo para que pudéssemos 

cometer absurdos durante a investigação policial — sou policial de carreira e sei da 

amplitude de se acatar um dispositivo desses —; a questão, por exemplo, da 
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restrição do habeas corpus, também uma restrição absurda que não poderíamos 

aceitar; e várias outras, que foram aqui discutidas, melhoradas e algumas excluídas.  

 Então, graças ao trabalho desta Comissão, as 10 propostas iniciais, que não 

eram dez, eram muito mais, que chegaram a esta Comissão, foram aperfeiçoadas. E 

acho que saiu um texto muito melhor, infinitamente melhor, do que aquele que aqui 

chegou. Não posso dizer que me sinto totalmente contemplado com o texto, mas, 

como sempre, não podemos ganhar todas.  

 E, discordando de alguns colegas que se pronunciaram aqui, acho que a 

inclusão do Ministério Público e do Judiciário nos crimes de responsabilidade era 

essencial a este relatório. Nós temos um País hoje, conforme diz a Constituição, 

igual para todos. E acho que, diferentemente de alguns companheiros, este era o 

momento adequado para se discutir isso também, momento que a sociedade não 

está mais aceitando castas, benefícios e regalias dentro dela que não fazem mais 

parte do cotidiano do nosso País. Então, acho que este seria o momento adequado 

para se discutir também isso. 

 Mas, tendo em vista a colocação do Relator com relação à discussão 

imediatamente após o encerramento desta Comissão, num foro adequado, dentro de 

uma Comissão Especial, para tratar dessas e de outras questões, que eu considero 

regalias absurdas e inconstitucionais de algumas representatividades e entidades 

que fazem parte do Governo brasileiro, precisamos discutir isso de forma imediata. 

 Como eu disse, não me sinto contemplado na totalidade do que propus no 

relatório, mas acho que o relatório elaborado pelo eficiente Relator foi basicamente 

aquilo tudo que ele pretendia fazer. Também acho que nós vamos vender para a 

sociedade brasileira algo que não vamos entregar. Isso aqui não vai acabar com a 

corrupção no Brasil. E também essas medidas não são essenciais ao combate da 

corrupção no Brasil.  

O Juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, o Dr. Sérgio Moro, tem feito isso, sem 

dispor desses instrumentos hoje, de maneira como nunca se viu no País, dada a sua 

competência, a sua capacidade e principalmente o seu trabalho devotado a essa 

causa. Acho que, se os juízes brasileiros, na sua grande maioria, tivessem a 

devoção ao trabalho e a capacidade do Dr. Sérgio Moro, talvez nós não 

estivéssemos discutindo no âmbito desta Comissão essas 10 medidas. O Dr. Sérgio 
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Moro, mesmo não dispondo desses artifícios que estamos em via de aprovar, 

colocou os maiores empreiteiros do País na cadeia, ex-Deputados, pessoas antes 

inatingíveis pela Justiça — recentemente, tivemos a prisão de um dos homens mais 

poderosos da República, o Presidente desta Casa —, e o fez mesmo sem dispor de 

nenhum desses elementos.  

Então, acho que o combate à corrupção no Brasil não passa pela aprovação 

dessas 10 medidas, mas passa por um Judiciário mais atuante, mais comprometido, 

mais capaz, como fez o Dr. Sérgio Moro, a quem aqui enalteço mais uma vez, ao dar 

uma demonstração de que nós temos, sim, leis suficientes para coibir a corrupção 

no nosso País. E elas precisam ser aplicadas. Mas, usando o ditado popular “o que 

abunda não prejudica”, acho que estamos acrescentando alguns dispositivos, que 

também podem favorecer o Dr. Moro e outros juízes. Então, este é um passo 

importante que nós damos. 

Mas volto a dizer aqui que este era o momento adequado para se discutir a 

penalização e a responsabilização por qualquer desvio de conduta, não só com 

relação aos entes políticos e à administração pública. Todos deveriam ter entrado 

hoje neste projeto.  

Mas me sinto contemplado com a colocação do Relator de que vamos 

trabalhar de forma imediata numa nova Comissão, para atacar especificamente 

esses pontos que a sociedade brasileira não admite mais, como a aposentadoria 

compulsória de juízes e promotores pegos cometendo a mais variada sorte de 

crimes, que até hoje estão sendo aposentados, pagos pelo cidadão brasileiro e 

cometendo crimes gravíssimos, como estupros, assassinatos e uma série de outros 

crimes. Então, precisamos imediatamente iniciar essa discussão na Casa.  

Mas me sinto muito feliz com o trabalho alcançado por esta Comissão. Quero 

parabenizar todos os companheiros que estiveram aqui presentes, alguns muito 

presentes. Eu me considero um dos que mais foi presente aqui, como o Deputado 

Macris, o Deputado Carlos Sampaio e vários outros que estiveram aqui 

diuturnamente debatendo este assunto. Parabenizo principalmente o Presidente e o 

Relator desta Comissão, que, mesmo nas semanas em que não havia trabalho na 

Casa, estiveram presentes nas audiências públicas e fizeram com que esta 

Comissão evoluísse tanto no seu trabalho.  



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 77 

Eu queria também fazer referência, Sr. Presidente, tomando as palavras da 

Deputada Angela, aos trabalhos das assessorias da Comissão, dos partidos — e 

falo em nome da assessoria do PTN, o meu partido — e a dos gabinetes dos 

Deputados, enaltecendo-os, pois ela disse também uma coisa muito séria: muitas 

vezes, nas grandes ações neste País e no mundo, as pessoas que aparecem nem 

sempre são as pessoas que mais trabalharam para obter aquele sucesso. E aqui 

faço um parêntese para me referir à Polícia Federal. 

Nós temos visto muito o Dr. Sérgio Moro ficar em evidência justificadamente, 

como os procuradores da República, delegados e comandantes da força-tarefa. Sou 

parte da Polícia Federal. Mas quero fazer um parêntese específico com relação a 

centenas de agentes, escrivães, papiloscopistas e peritos da Polícia Federal que 

fazem grande parte desse trabalho que levou a Lava-Jato a ter esse sucesso que 

tem hoje. São esses operadores, frequentemente invisíveis na grande maioria das 

vezes, os responsáveis pelo êxito dessas investigações. Juiz não investiga, o 

Ministério Público não investiga e delegado não investiga. Quem investiga são esses 

servidores, com cujo trabalho — e foram mais 350 envolvidos nessa Operação Lava-

Jato — chegamos ao êxito dessa operação que hoje tem passado o País a limpo. 

Então, gostaria de fazer aqui uma referência a esses profissionais, que muito 

pouco são lembrados, mas que são os grandes responsáveis pelo êxito da 

Operação Lava-Jato e de várias outras de que o Brasil tomou consciência em 

tempos passados. 

Assim, vou analisar essas alterações feitas pelo Relator, a quem também 

quero agradecer, esperando que faça um contato com o Deputado Esperidião Amin 

com relação à alteração que estamos sugerindo na proposta dele. Acho que a 

sugestão melhora-a, se é que é possível melhorar uma proposta do Deputado 

Esperidião Amin, mas creio que poderíamos caminhar para um prazo mais exíguo 

nessa investigação. Acho que o prazo de 1 ano é muito elástico, já que o inquérito 

policial tem o prazo de 30 dias e só pode ser prorrogado por autorização judicial. 

Então, gostaria que esse contato fosse feito com o Deputado — já demos uma 

alternativa ao texto — e que pudéssemos também aprovar hoje, nesta Comissão, 

essa alteração. 
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Quero parabenizá-los mais uma vez, Presidente e Relator, pela paciência, 

pela abnegação e pelo espírito público que demonstraram nos trabalhos desta 

Comissão.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Aluisio Mendes, pela sua participação e pelas suas palavras, em nome 

também do Relator. Só pudemos fazer isso por conta da compreensão de cada um 

de V.Exas. que participaram conosco. Um abraço à Polícia Federal. Tenho a 

convicção e a certeza de que nada disso estaria acontecendo se a Polícia Federal 

não fosse atuante e independente como ela é. Parabéns à sua categoria de policial 

federal! 

Passo agora a palavra ao nosso dono do tempo, o Deputado Carlos Marun, 

para falar como Líder, por 10 minutos. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - V.Exa. poderia somar o meu tempo 

de debate? Se for necessário. E tentarei não utilizá-lo.  

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu gostaria muito, 

Deputado Marun, mas V.Exa. se esqueceu de se inscrever. 

O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Posso me inscrever agora? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, já acabou o 

prazo. Já acabou o prazo. Infelizmente, V.Exa. só tem 10 minutos hoje. (Risos.) 

O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Será que eu não me inscrevi? Bom, 

vamos lá. 

Antes de mais nada, preliminarmente, reafirmo o meu respeito ao trabalho da 

Comissão, do Presidente e do Relator. Já me manifestei a respeito ontem. E, já que 

V.Exa. retirou o meu tempo... Eu dedicaria os 15 minutos a elogiá-los. Então, retiro 

essa parte do meu pronunciamento. (Risos.) Na sequência, destaco alguns aspectos 

do nosso trabalho.  

Primeiro, quero manifestar aqui o meu respeito e o meu agradecimento a 

todos aqueles que aqui estiveram, membros da sociedade civil, e que, com respeito, 

apresentaram seus argumentos e interferiram positivamente no sentido de que este 

processo chegasse a bom termo. Destaco as pessoas de Carla Zambelli, Rafaela 
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Pilagallo e Ana Paula Sayão que jamais ultrapassaram os limites da necessária 

fidalguia e boa educação.  

Se hoje, mesmo não concordando obviamente com a íntegra do que está 

proposto aqui e estando hoje propenso a votar favoravelmente, faço-o em 

consideração a esse tipo de pessoas que, com respeito e argumentos, interferiram 

no andamento das questões. As Sras. Carla Zambelli e Rafaela Pilagallo cometeram 

inclusive a ousadia de me entrevistar e publicar essa entrevista num desses sites. 

Recebi uma mensagem da mãe de uma delas, que não vou destacar, para que ela 

não se torne alvo de mais grosserias, e que era quase um pedido de socorro no 

sentido de que, em função de sua filha ter dado, sim, a chance do contrário, da 

divergência, de se manifestar, estava naquele dia recebendo ameaças, ouvindo 

impropérios de trogloditas que se julgam democratas, mas que, na verdade, são 

fascistas enrustidos, porque quem não sabe ouvir a divergência não pode se 

considerar democrata. E mesmo assim elas tiveram a coragem de... Elas tiveram 

que retirar alguns, porque, senão, correriam risco de vida, pelo que me foi dito. 

Então, não falo em respeito a esses que nos tentaram ameaçar, porque eu 

não tenho medo de ameaça, graças a Deus. O medo, conheço de ouvir dizer. 

Quando eu tinha 16 anos, Deputado Passarinho, meu pai me levou um dicionário 

aberto na letra “m” e me mostrou: “Medo, leia aqui, meu filho, para você saber o que 

é isso”. Não tenho medo, principalmente de troglodita. Se o tivesse, preferia 

renunciar ao meu mandato a me render a esse tipo de pressão absurda feita em 

cima de alguns membros desta Comissão!  

Avanço no sentido dos princípios que basearam a minha atuação nesta 

Comissão. Outra coisa, também não fiquei fazendo gracinha, enviando mensagem 

tortinha: “Olha, é assim, é assado”. Não! Minha palavra sempre foi reta. Quando me 

perguntaram: “V.Exa. apoia as 10 medidas contra a corrupção?”, eu perguntei de 

volta: “As dez?”; “Sim, as dez”. Eu disse: “Não! Já caí no site como ‘não”. Daí me 

perguntaram: “Por que tu não ligas lá para dizeres que tu apoias algumas?” Porque 

quem está informando errado é que deveria ter o dever de bem informar. Se não se 

preocupam em informar bem, eles têm que perder, por si só, a credibilidade. Eu não 

liguei para ninguém para dizer que não era assim ou assado, enviando videozinho, 

que significa fuga em relação ao que se discutia dentro desta Comissão.  
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 Princípios. Primeiro, sou contra a pena de morte. Deputado Passarinho, eu 

sou contra a pena de morte! É o primeiro princípio em que me baseei nesta 

Comissão. Sou contra a pena de morte, Deputado Maldaner, porque temo que 

alguém erre ao condenar outro alguém à morte. Por isso sou contra a pena de 

morte. Esse é o primeiro princípio, que deve ter sido cogitado por alguns que 

queriam vê-lo incluído nesse ordenamento jurídico estabelecido. Então, esse é o 

primeiro princípio. 

 Segundo, entendo que garantias individuais são conquistas. Terceiro, 

devíamos buscar o avanço sem retroceder. Quarto, todos são iguais perante a lei. 

Quinto, deve haver equilíbrio entre acusação e defesa. Isso é básico no Estado de 

Direito. 

 V.Exa. avançou muito, Deputado Onyx. Eu não sou como aquele operador do 

Direito que veio aqui e disse que esse projeto que nos foi apresentado, para chegar 

a ser ruim, ainda tinha que melhorar muito. Foi colocado aqui: “para chegar a ser 

ruim, ainda tinha que melhorar muito”. Eu vi pontos positivos nesse projeto e dessa 

forma sempre me coloquei. E entendo que V.Exa. avançou, sem retroceder. V.Exa. 

estabelece a criminalização do enriquecimento ilícito; V.Exa. estabelece formas de 

acelerar o andamento do processo; V.Exa. aumenta as penas de corrupção. V.Exa. 

avançou, mas não aceitou retroceder em absurdos que foram aqui propostos, como 

a validação da prova ilícita, como a tentativa de prender sem processar, aumentando 

os casos de prisão preventiva. A prisão tem que ser resultado de um processo, 

jamais — jamais — o início dele. E V.Exa. limitou também essa questão do teste de 

integridade.  

E quero saber como será o concurso público para os aplicadores do teste de 

integridade. Vai ser para ator? Vai ser no Teatro Municipal? Qual é o tipo de 

profissional? Mas, tudo bem, deve ser ator. O cara tem que ter feito um curso de 

teatro para poder... Tudo bem. Pelo menos descriminalizou, porque só faltava 

criminalizar um crime que não aconteceu. Então, avançou, avançou sem retroceder. 

E parabenizo V.Exa.  

Agora, nos dois quesitos finais, no meu modo de ver, V.Exa. não avança. Falo 

das questões de que deve haver equilíbrio entre acusação e defesa e de que todos 

são iguais perante a lei. Concordo com V.Exa. quando coloca que se trata de 
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questão constitucional. Avaliei isso e chego a concordar com V.Exa. nesse aspecto. 

Por isso, até mantenho a minha posição de votar favoravelmente ao relatório. Mas 

penso que, já que estamos reforçando a acusação, deveríamos também reforçar o 

papel do advogado, para que um mínimo de equilíbrio se estabeleça entre acusação 

e defesa. Nesse sentido, apresento duas sugestões e uma emenda.  

 A primeira é a seguinte: V.Exa. estabelece que a prescrição seja interrompida 

ou suspensa com a apresentação da denúncia. Entendo que isso só possa 

acontecer com a aceitação da denúncia. A apresentação da denúncia é algo muito 

frágil, no momento em que não se pode responsabilizar dolosamente aquele que 

denunciou sabendo que estava errado. Então, peço que V.Exa. analise essa 

sugestão, a fim de que a prescrição seja interrompida não a partir da apresentação, 

mas, do recebimento da denúncia. 

 Segunda: no art. 571, § 2º, V.Exa. redige a palavra “interrompida”, que, na 

verdade, penso eu, deve ser suspensa. Peço que V.Exa. analise o art. 571, § 2º. 

 E, por fim, apresento a presente emenda, que estabelece o que se segue. 

Vou fazer uma breve leitura, por conta do meu tempo resumido: “I - Durante as 

audiências, o advogado sentar-se-á à esquerda do juiz, ao lado do seu cliente, e a 

parte adversa, seja o Ministério Público, seja quem for, tomará assento à sua direita, 

ambos em igual posição, horizontal ou perpendicular, abaixo do magistrado”. 

 Chega de ver a acusação olhar a defesa de cima para baixo e com o dedo na 

cara! 

 “II - Do exercício irregular ou ilegal da advocacia. 

 Art. 43. Exercer a advocacia ilegalmente, detenção de 1 a 2 anos e multa.” 

 Agora, peço a atenção dos colegas para o que estou propondo, pois se trata 

de medida a prevalecer antes que analisemos as outras questões. A partir do 

momento que imediatamente formos reforçar a acusação, penso que deve ser 

protegido o papel do advogado. Então, apresento a seguinte emenda: “Pratica crime 

membro do Poder Judiciário, do Ministério Público ou o policial de todas as 

instâncias que dolosamente” — isso é para crime doloso, não é para crime culposo 

— “violar o direito à prerrogativa do advogado. Pena: detenção de 1 a 2 anos e 

multa, sem prejuízo da pena correspondente à violência. As penas serão aplicadas 
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em dobro se da violação resultar prisão arbitrária do advogado ou condução 

coercitiva”. 

 Estou dizendo “do-lo-sa-men-te” — dolosamente! O agente operador do 

Direito que dolosamente violar a prerrogativa do advogado deve ser punido! E não 

com a aposentadoria! Deve ser punido como são punidos os brasileiros quando 

erram: até com cadeia, se for o caso. 

 Na sequência, estabeleço na emenda que “servidores da esfera federal 

serão... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Ainda não acabou, 

Deputado? 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Estou apresentando a emenda. 

Então, o tempo... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, não existe isso 

no Regimento. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Então, só vou concluir: “Servidores 

da esfera federal serão processados no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e 

os da esfera estadual no âmbito dos Tribunais de Justiça.” 

 Justificativa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não precisa, não 

precisa. Não precisa de justificativa. Encaminhe a emenda, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - “É necessário, no Estado de Direito, 

o equilíbrio entre acusação e defesa”. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Marun, V.Exa. 

encaminhe que nós vamos pensar a respeito. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Tenho dito. Estou encaminhando a 

V.Exa. a emenda. Peço que seja acatada no todo, ou em parte. Mas aqui está a 

minha opinião. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado. 

Gosto muito de ouvi-lo, tanto que lhe concedi mais 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Obrigado, Deputado Marun, pela 

contribuição. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - V.Exa. já vai embora? 

Não, né?  

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Vou levar a emenda aí. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado.  

Nós temos uma solicitação do Relator e principalmente da assessoria. Depois 

de tantas solicitações, precisamos arrumar o texto, senão não conseguiremos votar 

no final. Há várias contribuições, que foram até acatadas pelo Relator e sobre as 

quais precisamos conversar. Então, a minha proposta é a seguinte: está na vez do 

Deputado Domingos Sávio, a quem eu daria a palavra... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu lhe agradeço muito, Presidente, 

porque tenho outra Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - ...e nós suspendemos 

a reunião até às 14 horas, por pelo menos 40 minutos, para que possamos... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Prometo ser breve. 

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presidente, eu não vou 

usar os 15 minutos, vou usar apenas 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - É o seguinte... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Só um instantinho, 

Deputado.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu só quero ouvir os Deputados. A 

situação é a seguinte: nós temos um volume avassalador de sugestões para 

amanhã. Os dois estão trabalhando em regime intenso, para poder fazer as 

adequações, para ver onde colide e onde não colide. Depois, vou ter que me reunir 

com eles para dizer se serão ou não acatadas as sugestões e submetê-las aos 

senhores. Além disso, acho que seria de bom alvitre suspender a reunião, porque 

nós não sabemos quanto tempo vamos entrar pela noite. Então, penso numa 

suspensão de uns 40 a 50 minutos, todos fazem um lanche e tal, nós voltamos e 

seguimos com a conversa. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu solicito encarecidamente ao 

Relator que me ouça, já que chegou a minha vez, porque terei que participar como 

Relator de outra Comissão, que é uma CPI, e não posso estar ausente. 
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 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - É importante a presença do 

Relator. Mas peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente. Eu falaria rapidamente em 

3 minutos e liberaria, depois, para o Deputado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Só se o Deputado 

Domingos não usar os seus 15 minutos. 

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Está bom.  

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O.k. Eu serei breve. 

 Sr. Presidente, nobre Relator, inicialmente serei bem objetivo, mas não 

poderia deixar de registrar os meus cumprimentos ao Presidente pela brilhante 

condução, ao Relator pelo esforço enorme que fez e pela competência, também ao 

querido e brilhante amigo, o Deputado Mendes Thame. Eu como membro da Frente 

Parlamentar Mista de Combate à Corrupção sei que, com certeza, S.Exa. está 

acompanhando tudo, diria até que está aqui conosco de alguma maneira nos 

ajudando. E estendo os meus cumprimentos ainda à sociedade civil, de modo 

especial. 

 Este projeto nasceu da maneira que melhor expressa a democracia: nasceu 

com a participação do povo. E eu estive presente, colhendo assinaturas. Lembro-me 

dos momentos, na Praça da Liberdade, com tenda armada, com os movimentos de 

rua, com a maçonaria, com os movimentos da Igreja Católica e de outras religiões, 

todos irmanados num só sentimento: o do combate à corrupção. E, desde o primeiro 

momento, posicionamo-nos não só subscrevendo, mas também trabalhando para 

que pudéssemos aprová-lo, mas, claro, com responsabilidade. Isso até acabou 

suscitando, em alguns momentos, os dizeres: “Ah, você está indefinido, porque você 

ainda não disse que aprova tudo”. Ora, não se pode aprovar tudo de um relatório 

que sequer está concluso! O próprio Relator, mais de uma vez, teve o bom senso de 

rever as suas posições para encontrarmos o melhor texto, um texto que não apenas 

atendesse àquilo que foi objeto de 2 milhões de assinaturas, mas que também 

recebesse acréscimos. De 10 Medidas passamos para 12, que seguramente darão 

ao País uma lei forte, dura, contra a corrupção, sem nenhum penduricalho que 

viesse a promover anistia a quem tenha cometido ilícito ou qualquer outra coisa que 

não seja o que o povo buscou neste Congresso.  
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 Mas ainda assim, de forma resumida, anotei algumas preocupações que 

acredito podem contribuir, nobre Relator, com a melhoria do texto. 

 A primeira, no art. 4º, é apenas uma observação, singela, mas importante. 

Aqui dispõe que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério 

Público, em síntese, encaminharão medidas e propostas legislativas. Ora, é razoável 

que nos encaminhem propostas de mudança na legislação, mas que, antes, tratem 

também de propor medidas administrativas. Então, peço apenas para colocar, lá no 

final da pág. 50, a expressão “propostas de medidas administrativas e legislativas”. 

Isso está no capítulo que trata da morosidade dos processos. E muitas vezes as 

morosidades não ocorrem por ausência de regulamentação na lei, mas, por 

problemas administrativos dentro do Judiciário. Às vezes, até pela falta de um juiz na 

comarca. Logo, é preciso que se atente a isso. 

 Acredito que esse mesmo capítulo, ou ao final dele, trate do que sugeriu o 

Deputado Esperidião Amin — e é muito importante a proposta do Deputado 

Esperidião Amin, em que já percebi o consenso desta Comissão —: de que é 

preciso um prazo também. Nós estamos tratando neste capítulo do prazo dos 

processos. E, até por sugestão do próprio Ministério Público, admite-se que um 

processo que verifica um crime de corrupção tenha no máximo 3 anos de prazo na 

primeira instância, e no máximo 1 ano na instância de recurso. Eu acho até muito. 

Mas também tem que haver prazo para a defesa. Agora, o processo de 

investigação, a espada sobre a cabeça, não tem prazo. Então, em alguns casos, 

conforme colocou o Deputado Esperidião Amin, isso acaba virando, talvez, até 

instrumento inadequado. Então, é importante esse prazo que o Deputado Esperidião 

sugeriu. 

 Há outro aspecto agora, muito singelo, que trata da questão que envolve o 

teste de integridade. É apenas um erro quase que formal: no art. 8º, § 2º, ficou 

apenas errada a palavra; faltou a expressão “com fundamento”. É só uma correção 

básica. 

 Agora, o mais importante, em minha opinião: o Programa de Proteção e 

Incentivo a Relatos de Informações de Interesse Público. Embora alguém já tenha 

dito antes de mim que acha isso não adequado, eu acho muito importante, pois abre 

a toda a sociedade civil. Volto a lembrar, este projeto nasceu da participação 
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popular. Aqui, nós estabelecemos um comando de que todo cidadão brasileiro passa 

a ter a possibilidade de nos ajudar a combater a corrupção. Se alguém estiver 

identificando algo que represente ilícito, crime, ele poderá participar, mas tem que 

haver limite, para não haver algum tipo de abuso. 

 Agora, peço ao Relator a sua atenção. Isso é importante. Já discuti inclusive 

com a assessoria, com o Marcelo, e, pelo que compreendi, ele entendeu que me 

cabe razão. Esse título, e estou-me referindo ao Programa de Proteção e Incentivo a 

Relatos de Informações de Interesse Público, é bastante amplo. Estamos na pág. 

54, mas vou lhe fazer uma exposição, que será onde melhor couber. 

 O que ocorre, Deputado Onyx? É muito importante esse processo, pois ele 

estabelece simultaneamente a forma com que este Relator irá levar a informação à 

Comissão, ou até ao Ministério Público, e estabelece um capítulo inteiro, ou uma 

série de artigos, para as suas garantias — e isso é importante, ele tem que ser 

protegido —, porém, não estabelece um prazo para terminar o processo de 

investigação. E há um problema muito sério nisso. Nós podemos correr o risco de o 

bandido, o corrupto, o mau servidor ou até um funcionário relapso da iniciativa 

privada valer-se disso. Por quê? Porque, mais à frente, o art. 32, § 3º, ao tratar 

desse tema, que é o programa de incentivo e proteção àquele que traz uma 

informação de interesse público, fala da “proteção ao reportante”. O reportante é o 

informante. Pode ser um funcionário público ou um cidadão da iniciativa privada, 

qualquer cidadão brasileiro. Inclusive, lá no final, isso é relembrado: qualquer 

cidadão brasileiro que tomou conhecimento de alguma coisa de interesse público 

que envolva corrupção, ilegalidade e ilícito terá onde levar essa informação, terá o 

seu nome resguardado e terá proteção. Isso é importante? Sim. Mas o texto diz: “A 

proteção ao reportante subsistirá e não poderá ser limitada ou excluída (...), se ao 

final da apuração” o relato não implicar “imposição de sanção ou punição de 

qualquer espécie ao possível responsável pelas ações ou omissões relatadas”. 

 Fica fácil eu estabelecer aqui algo que poderia ser utilizado para que 

começássemos a criar apostilamentos. Eu, quando Prefeito, acabei com o 

apostilamento, porque se trata de privilégios.  

 Vejam bem, lá nas garantias consta que não se poderá demitir, impor 

qualquer sanção, retirar benefícios diretos ou indiretos salariais. Por isso, estamos 
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fazendo uma lei contra a corrupção. A grande maioria dos servidores são pessoas 

sérias, corretas, mas existem aqueles que são corruptos, existem aqueles que são 

relapsos, negligentes, atendem mal ao povo. Então, vamos imaginar, por exemplo, a 

situação de determinado servidor que, digamos, está sujeito a perder um cargo 

comissionado. Ele resolve passar uma informação fundamentada em algo muito 

subjetivo, que às vezes não há como a Comissão não acolher. Ao final, verifica-se 

que não. Ele estava achando que era ilícito, mas estava agindo assim porque a lei 

exige que ele aja assim. Mas ele está protegido ad aeternum. Ele não pode perder o 

cargo, ele não pode ser demitido. Ele vira uma pessoa intocável. 

 Prazo — em resumo, é isso —, é preciso haver prazo para que esta 

Comissão dê a resposta. Nós precisamos desse instrumento, mas temos que tomar 

cuidado, porque, senão, esse instrumento vira uma proteção ao servidor negligente, 

indevido, e até corrupto, e pode ser utilizado pelo indivíduo na iniciativa privada, 

porque essa lei aplica-se a tudo. Então, um servidor ou um trabalhador poderá trazer 

uma informação que não prospera. Portanto, acho 2 anos muito, muito. Deveria ser 

1 ano, no máximo — no máximo, 1 ano. Ora, uma acusação fundamentada com 

prova, em 1 ano há que se concluir sua análise. E nós nem estamos falando ainda 

da esfera judicial, pois dali vai depois para a esfera judicial. Então, 1 ano. 

 Agora, eu quero acrescentar uma sugestão, porque acho esse procedimento 

um ganho para a sociedade: se nós vamos ter esse instrumento, por que vamos 

restringi-lo apenas às fundações de direito público? Eu sei que a grande maioria das 

fundações de direito privado ou de organizações não governamentais são 

extremamente positivas. Mas nós temos organizações filantrópicas e, perdoem-me, 

temos também as “pilantrópicas”. E ali há corrupção também. Então, acredito que 

deveríamos estendê-lo às fundações de direito privado, às entidades não 

governamentais, aos sindicados, porque recebem recursos previstos em lei de forma 

compulsória, às federações e às confederações.  

 Eu apenas sugeriria que, no caso dessas instituições sem fins lucrativos, que 

devem ter regulamento para não haver corrupção ali dentro, a comissão a que se 

refere a lei fosse o conselho fiscal da instituição. Ao resto aplica-se a lei. Só para 

não se ter que criar num sindicato uma comissão a mais. O conselho fiscal passa a 

exercer esse papel. Isso possibilitaria ao Ministério Público interagir, a que as ações 
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interagissem, para evitar o antro de corrupção que estamos vendo em federações, 

em confederações, em entidades que, apesar de serem filantrópicas, usam 

indevidamente os benefícios que a lei lhes concede. 

 Sr. Presidente, nobre Relator, eu tenho mais uma pequena sugestão 

relacionada ao sigilo. (Pausa.) V.Exa. já concordou em estabelecermos um prazo. E 

agora vou para o final.  

Foi lembrada aqui por um dos colegas a questão de partidos políticos, que 

consta da pág. 126, “O Ministério Público eleitoral poderá instaurar procedimento 

investigatório, com o fim de apurar condutas ilícitas previstas nesta lei, que deverá 

ser concluído no prazo de 90 dias, admitida justificadamente sua prorrogação.” Isso 

se refere aos partidos políticos, que acho correto. Aqui estão se propondo 90 dias, 

mas não fala do prazo da prorrogação. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Por igual período. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Por igual período, senão haverá um 

partido político sendo investigado ad aeternum, o que poderá caracterizar 

perseguição política. 

 Concluo, então, Sr. Presidente, dizendo que fico extremamente feliz e aliviado 

— aliviado! — porque, com muita propriedade e sabedoria, o povo brasileiro 

transferiu — já que somos seus representantes, portanto temos esse dever — a 

responsabilidade de 2 milhões de assinaturas para que nós nos desincumbíssemos 

dessa missão. Houve muita especulação: “Vão incluir aqui a anistia ao caixa dois.” 

Não há nada disso. “Vão amordaçar o Judiciário e parar com a Lava-Jato.” Não há 

nada disso. Há aqui medidas duras contra a corrupção, que até o presente momento 

estamos aprimorando para que sejam mais duras ainda, mas ao mesmo tempo 

justas.  

 Finalmente, Sr. Presidente, conclamo todos para construirmos o consenso e 

votarmos ainda hoje. Vamos trabalhar para que o Plenário vote esse projeto o mais 

rapidamente possível, para que, ainda neste ano, o Brasil possa ter uma lei dura 

contra a corrupção e comecemos o ano de 2017 com perspectivas melhores. Não se 

reorganizará apenas a economia. A ordem moral e ética é fundamental para que o 

nosso País possa, de fato, prosperar. 

 Obrigado, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Domingos Sávio, por sua grande participação nesta Comissão. 

 Concedo a palavra ao Deputado Celso Russomanno para encerrarmos esse 

período. 

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Onyx Lorenzoni está pedindo um prazo para poder fazer o relatório de 

todas as sugestões que foram dadas aqui. Rapidamente, darei algumas sugestões 

também, antes de suspendermos momentaneamente, Presidente Joaquim 

Passarinho. 

 Em primeiro lugar, queria parabenizar o Deputado Onyx Lorenzoni pelo 

relatório, principalmente por alguns itens que vou aqui expor, sobre os quais quero 

dar algumas sugestões.  

 A questão do enriquecimento ilícito do funcionário público foi muito bem 

colocada por V.Exa. no relatório.  

 A questão dos crimes hediondos. Eu queria chamar atenção para algo que 

fizemos nesta Casa. Como V.Exa. sabe, estou no meu quinto mandato como 

Deputado Federal. Quando nós acrescentamos aos crimes hediondos a tortura, esta 

Casa estabeleceu também que, no caso do crime hediondo referente à tortura, 

haveria progressão de pena.  

 E o que aconteceu? Vou explicar. 

 Como eu disse a V.Exa., estou no meu quinto mandato de Deputado Federal. 

Estamos juntos há muitos anos nesta Casa. Quando estabelecemos que a tortura se 

transformasse em crime hediondo, até para dar uma resposta à sociedade à época 

em relação a fatos ocorridos, esta Casa também decidiu, e eu alertei o Plenário, que 

essa pena seria propícia a esse tipo de crime hediondo. Ou seja, em relação à 

tortura, haveria progressão da pena.  

 O que aconteceu com o Poder Judiciário no País, Deputado Onyx Lorenzoni? 

O Judiciário, por analogia, já que havia esse direito para um determinado crime, 

começou a dar progressão de pena para todos os outros crimes hediondos, como, 

por exemplo, estupro e uma série de outros. Nós tivemos que corrigir isso 

posteriormente aqui.  
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 Então, quando falamos em aumento de pena para crimes hediondos, eu 

queria que V.Exa. atentasse para o fato de que, se há aumento de pena, que seja 

para todos, em condição de igualdade, e que não se estabeleça qualquer tipo de 

vantagem para aqueles que praticarem esse tipo de crime, o crime hediondo.  

 Quanto à responsabilização do caixa dois, queria chamar a atenção de V.Exa. 

para as eleições majoritárias. Nas eleições proporcionais, V.Exa., assim como eu, na 

qualidade de Deputado, cuida da sua conta pessoal, etc. Acompanhamos de perto 

até porque as atividades não são tão grandes assim. Mas, se V.Exa. for candidato 

mais para frente — com certeza o será, e seu Estado o agraciará com um mandato 

no Poder Executivo —, saberá que é muito difícil controlar a administração financeira 

da campanha. 

 A responsabilização deveria ficar para aquele que atua ou no partido ou na 

administração financeira da campanha. Esse deveria ser diretamente 

responsabilizado pelo caixa dois, porque o candidato, Sr. Presidente, Sr. Relator, 

Sras. e Srs. Deputados, não sabe e não consegue acompanhar a parte financeira da 

campanha. Concorri ao cargo de prefeito nas eleições majoritárias do meu Estado. 

O candidato não consegue acompanhar nem as doações, quanto mais saber de que 

forma está sendo gerido o dinheiro da campanha. As agendas são tão complexas e 

tão dinâmicas que a pessoa passa às vezes 14, 15, 16 horas acompanhando a 

agenda e não sabe o que ocorre na administração financeira da campanha. 

 Então, a responsabilização tem que ser daquele para quem o candidato deu a 

atribuição. Esse será o responsável. 

 A menos que se prove que o candidato tinha conhecimento de caixa dois, 

quem será responsabilizado será o financeiro da campanha. Só assim nós vamos 

por um ponto final nessa questão do caixa dois, principalmente nas campanhas 

majoritárias. 

 Quanto à extinção de domínio, está muito bem feito. Parabéns, Relator! 

 Sobre o sigilo, quero lembrar aqui que nós já quebramos o sigilo de todo o 

brasileiro por meio do Cadastro Positivo. Hoje, qualquer pessoa que vai a uma 

associação comercial e paga lá alguns reais para quem administra essa associação 

tem acesso ao Cadastro Positivo, que nós votamos aqui nesta Casa.  
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 Fui contra. Falei dos problemas que nós teríamos. Hoje, quando alguém abre 

uma conta bancária e recebe o seu contrato para assinar, ele está autorizando a 

instituição financeira a dividir todas as suas informações — todas! —, sejam elas 

bancárias, financeiras e fiscais, com qualquer outra instituição e com as associações 

comerciais brasileiras. 

 Portanto, o sigilo já não existe mais. Nós estamos sujeitos a isso. Só aqueles 

que se atentam para isso e não assinam essa cláusula no contrato é que não estão 

sujeitos a isso. Essa questão foi colocada pelo Deputado Edio Lopes.  

 Então, todo o cuidado que tivermos em relação a isso, para não abrir mais 

esse leque, seria extremamente importante. 

 O teste de integridade. V.Exa. está de parabéns. Tratou dos instrumentos, 

para que todos tomassem conhecimento. 

 Mas eu queria chamar a atenção de V.Exa. para o seguinte: vamos incluir 

que, na prova de capacitação, na prova escrita dos concursos públicos, seja 

obrigada a matéria no que diz respeito ao teste de integridade. Com isso, aquele que 

pretende ingressar no serviço público, seja em que carreira for, saberá e estudará 

profundamente a questão para que amanhã não se torne um funcionário público 

com enriquecimento ilícito. 

 A proteção ao reportante. Do jeito que está o texto aqui, Sr. Relator, eu vejo 

com dificuldade certas pessoas aceitarem ser reportante por conta de que, em 

determinadas situações, a sua identidade pode ser revelada. 

 Eu acho que V.Exa. poderia analisar essa questão, e eu me predisponho a 

tentar ajudá-lo, porque essa lei tem que ser eficaz. 

 Quando nós criamos entraves na lei, e a pessoa que estiver fazendo o 

reporte, denunciando o suposto crime, se ela tiver a sua identidade revelada, como 

está no texto hoje, vai ficar com muita dificuldade e medo de fazê-lo. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Russomano, só para 

uma orientação a V.Exa. Essa lei vem baseada na experiência de 30 países que 

tratam dessa forma. Há um conjunto protetivo à identidade ao longo do processo. 

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Eu li com atenção. 
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 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Mas há algo importante: a pessoa 

tem consciência de que em algum momento ela poderá ser identificada para que 

não se abra espaço para denunciação ou ataque pessoal, ou funcional, de alguém. 

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - E, finalmente, para encerrar, 

Sr. Presidente, a questão do crime de responsabilidade.  

 Sei que o Deputado Onyx Lorenzoni já afirmou que nós vamos estudá-la em 

uma próxima legislação. Só lembramos aos nossos colegas aqui que fizemos aqui a 

Comissão Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico, da qual eu participei. Durante a 

CPI do Narcotráfico, Deputado Onyx, nós identificamos vários Juízes e 

Desembargadores deste País que venderam sentenças para narcotraficantes.  

 Sabe qual foi a punição desses Juízes e Desembargadores? Foi o 

afastamento e a aposentadoria antecipada.  

 Isso tem que acabar! Quem é ordenador de despesa neste País, seja do 

Judiciário, do Ministério Público, que contrata empresa de limpeza, que contrata os 

serviços de segurança, que contrata a compra de material para a administração das 

suas instituições, tem que responder como qualquer outro. Todos nós estamos 

sujeitos a isso, senão a Constituição não vale absolutamente para nada! 

 Eu queria lembrar aqui a questão do juiz Lalau. Olhe só a que ponto chegou. 

Nenhum político estava envolvido naquilo, mas nós Deputados do Estado de São 

Paulo, a fim de que nós tivéssemos agilidade no processo trabalhista, fizemos, ao 

longo de anos, nesta Casa, emendas de bancada para ajudar a construção do 

Fórum Trabalhista de São Paulo, na Barra Funda.  

 Qual foi o resultado? Ele era ordenador de despesa. 

 Quero lembrar isso aqui para dizer que, quando nós estabelecemos o crime 

de responsabilidade, é porque em todas as situações existem os bons e os maus. 

Os maus devem ser responsabilizados, seja qual for a esfera, seja qual for o Poder 

desta República. 

 Muito obrigado, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Obrigado, Deputado Russomanno. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Russomano, por se ater aos 3 minutos. 

 Nós vamos suspender neste momento a reunião. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 93 

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, posso usar a 

palavra? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vamos ouvir o 

Deputado Nelson Marquezelli pelo tempo de 3 minutos. Depois, suspenderemos a 

reunião. Às 14h30m, reiniciarei a reunião. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Só para dizer a razão da 

minha solicitação, Sr. Presidente. Tenho às 14h no Senado uma proposta de 

emenda à Constituição... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Já estamos contando 

os 3 minutos. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Ah, já estão contando. Então, 

quero parabenizá-los pelo trabalho. Não foi fácil. O Deputado Onyx e eu 

conversamos várias vezes. Percebemos a intenção de se fazer uma lei que desse 

um respaldo maior àquilo que a população brasileira está desejando. 

 Fico preocupado ao ver o que está acontecendo no País. Sabemos que há 

um desrespeito total pelo País, pelas famílias no País. Hoje, um professor não tem 

quase nenhuma autoridade dentro de uma sala de aula. Vemos hoje oficiais na área 

militar até terem problemas com seus comandados. E nesta Casa não é diferente, e 

no Brasil não está diferente. 

 Em toda a legislação que fizéssemos, Presidente Passarinho, temos que nos 

preocupar em restabelecer novamente aquilo que nós tínhamos há 30 anos, 40 

anos: o respeito. É preciso respeitar as leis, a polícia, os professores, respeitar quem 

manda. Tem que haver respeito ao pai, à mãe. Não há mais esse respeito. 

 O País está passando por uma crise moral muito grande, e não é só o Brasil. 

Vários países no mundo estão passando por isso. 

 A nossa preocupação, quando elaboramos um projeto de lei — e V.Exas., a 

equipe, a Comissão, esta Casa trabalharam profundamente neste projeto, inclusive 

alguns queriam colocar ou incriminar alguns segmentos da sociedade, o que está 

errado —, é fazer com que o cidadão seja ele civil, militar ou servidor público, seja 

quem for, tenha que responder pelas leis que são feitas por esta Casa. Isso é 

importante. Sendo constitucional, a lei tem que ser respeitada. 
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 Parabéns pelo trabalho que fizeram! Nós o fizemos, mas mais V.Exas., o 

Presidente e o Sr. Relator. Nós apenas colaboramos. O trabalho maior foi realizado 

por V.Exas. juntamente com a assessoria. 

 Parabéns! Eu acho que hoje esta Casa está diante de um marco histórico. 

Este projeto pode colocar o Brasil, novamente, de volta aos trilhos. O Presidente 

Michel Temer tem dito que temos que fazer várias reformas, a política, a 

previdenciária, a trabalhista, votar no Senado a redução da maioridade. Nós temos 

que trabalhar numa revolução econômica para o País. O País já não aguenta mais 

fazer as contribuições que estão sendo feitas. Está muito pesado para quem produz 

e para quem vive disso aí tudo. 

 Parabéns, Presidente, Deputado Joaquim Passarinho! Parabéns, Relator, 

Deputado Onyx! 

 Obrigado pela oportunidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Marquezelli. É sempre um prazer ouvi-lo.  

 Está suspensa a reunião. E retornaremos às 14 horas e 30 minutos, 

pontualmente. 

 Muito obrigado. Um bom lanche para todos! 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Boa tarde a todos! 

Espero que todos tenham conseguido se alimentar. Vamos retomar os nossos 

trabalhos na Comissão.  

 Ouvimos por último o Deputado Celso Russomanno. O próximo orador 

inscrito é o Deputado Ronaldo Fonseca, que será o primeiro a falar neste momento 

contra a matéria. 

 V.Exa. tem até 15 minutos, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, primeiro, quero justificar por que me inscrevi para falar contra e a favor. 

Não costumo fazer esse tipo de manobra, mas o fiz porque, quando foi feita a 

inscrição, nós nem conhecíamos o relatório do Relator. Então, eu me inscrevi. E 

também o fiz por ser contra algumas medidas do relatório, mas não sou contra o 

relatório proferido pelo Deputado Onyx Lorenzoni. 
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 Feita essa explicação, eu queria mais uma vez parabenizar o Presidente. Em 

todos os momentos, S.Exa. demonstrou muito equilíbrio, muita prudência e muita 

competência na condução dos trabalhos. 

 Também queria fazer referência ao Relator, o Deputado Onyx Lorenzoni, que 

pegou no colo esse projeto com a certeza de que daria conta do recado. É o que 

estamos vendo neste momento, embora com alguns percalços, o que não é de se 

estranhar por conta da complexidade da matéria. Mas tenho convicção de que a 

escolha do Deputado Onyx foi acertada, e S.Exa. demonstrou isso até este 

momento, até pela maneira peculiar que tem de ouvir o contraditório. E isso é muito 

especial neste momento por que passa o Brasil, que clama por leis que venham 

realmente a fechar brechas e portas à corrupção. 

 Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, numa fala que fiz ontem, eu disse que 

estava sofrendo pressões porque fui colocado num site como “indeciso”, e a minha 

índole não me permite ser indeciso nas situações. Sou Deputado de opinião. Não se 

trata de indecisão. Fui debater, tentar descobrir o que havia nessas 10 Medidas 

contra a Corrupção, que tiveram o apoio popular. Acredito que muitas pessoas que 

assinaram essa proposta legislativa encaminhada ao Congresso queriam se 

manifestar contra a corrupção, mas desconheciam o conteúdo das dez medidas. 

Mas acho que isso não é demérito, não estraga o projeto e não denigre a ação que 

foi feita. 

 Vejam que a opinião pública se manifestou e encaminhou para esta Casa, 

com o apoio popular, essa proposta legislativa, consolidada em medidas de vários 

projetos de lei, para que nós pudéssemos, então, dar fim à corrupção neste País ou 

pelo menos mitigá-la. 

 Entendo que a iniciativa foi louvável, a iniciativa popular é sempre louvável. 

Tenho dito, por exemplo, que a reforma política também deveria vir dessa forma, 

com 30 medidas, 50 medidas propostas pelo povo.  

 Chegando a esta Casa, obviamente, há um filtro. Nós Deputados e 

Deputadas estamos aqui para debater, para conhecer o projeto. Seria uma 

irresponsabilidade nossa simplesmente assiná-lo e aprová-lo. Por isso, foi escolhido 

um relator competente que realmente pudesse dar uma resposta à população e 

trazer aos Deputados algo que fosse suficiente para o debate. 
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 Então, quero dizer que vou votar a favor do relatório do Deputado Onyx, mas 

com ressalvas em alguns pontos.  

 O relatório é bastante complexo. Não consigo entender que estejamos 

prontos aqui para votá-lo, que vamos aprová-lo, que está tudo pronto, que pode 

publicar e que está tudo certo. Acredito que lá no plenário vão acontecer remendos. 

Depois da promulgação, vai acontecer a revisão. Não tenho nenhuma dúvida quanto 

a isso. Não tenho dúvida de que vai acontecer a revisão. Nenhuma, nenhuma, 

nenhuma! 

 Acredito, sim, que muito do que formos aprovar aqui será questionada a sua 

constitucionalidade, a sua juridicidade, mas não vamos deixar de aprovar. Vamos 

aprovar! Estamos discutindo, mas não há tempo para isso. Na verdade nós não 

temos tempo. Nós temos que aprovar. Então, vamos aprovar!  

 Porém, não tenho dúvida, e gostaria até que ficasse registrado o que estou 

dizendo aqui, de que, com certeza, essa matéria vai sofrer revisão lá na frente. Com 

certeza, vai haver revisão. 

 Eu queria dialogar com o Relator. Eu tinha muito para falar aqui a respeito do 

relatório, mas vou me ater a duas ou três questões, porque não quero gastar todo o 

tempo. 

 Eu queria conversar um pouquinho com o Relator sobre o teste de 

integridade. Trata-se de algo novo. Acho interessante, mas se deve ter um cuidado 

maior, até porque nós podemos criar a teoria do pânico. Realmente, podemos criar 

um pânico aqui nos servidores e naquelas pessoas que detêm cargos públicos, 

funções públicas.  

 Relator, percebi que, no relatório, V.Exa., ao tratar do teste de integridade, no 

final do art. 7º, diz: “(...) cujos resultados poderão ser usados para fins disciplinares e 

correcionais”. O.k. Aí vamos ao art. 8º, que diz: “É vedada a utilização do teste de 

integridade para fins de prova em processos cíveis e criminais”. Agora vamos ao art. 

11: 

  Art. 11. O teste de integridade somente poderá ser 

realizado após a aplicação de treinamento a todos os 

agentes públicos do órgão ou entidade para 

esclarecimentos acerca de sua natureza, finalidade, 
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objetivos, forma de realização e — e aí vem a expressão 

— consequências cíveis e administrativas.  

 Eu quero entender isso, porque, se existem consequências cíveis, por 

exemplo, o cidadão pode ser incluído na Lei de Improbidade Administrativa e vai 

sofrer consequências cíveis, sim. Então, há disciplina. A pessoa vai ser apenada. 

 Estou achando isso um pouco confuso. 

 Eu até estava olhando a sugestão que o SINDIFISCO Nacional nos deu aqui. 

Até sugiro que, no art. 11, a expressão “consequências cíveis e administrativas” 

pode ser omitida. No seu lugar, colocaríamos da seguinte forma: “(...) limitadas à 

pena de censura ou advertência, a qual será aplicada em caráter sigiloso”.  

 Eu não consegui entender ainda como é que seria aplicado esse teste. No 

parágrafo único do art. 7º, V.Exa. diz que poderá ser aplicado o teste de integridade, 

que deverá ser previamente comunicado à Polícia Judiciária ou ao Ministério 

Público. 

 Pronto, isso é um teste. Isso não é um crime consumado. É um teste.  

 Mas no § 1º do art. 8º, V.Exa. já admite que houve uma suspeita e “poderá 

requerer a realização do teste de integridade mediante autorização judicial (...)”. Aqui 

já é o crime consumado. Aqui vai passar pelo crivo do juiz, porque já há a suspeita. 

Não se trata mais de teste.  

 Ora, se esse cidadão, de acordo com o § 1º do art. 8º, incorreu em um crime, 

ele terá que ser apenado. Então, isso tem consequências. Não há como isso não ter 

consequência. Não há como não haver consequência. 

 Então, eu queria que V.Exa. atentasse para esse jogo dos artigos, porque, da 

forma em que está, não está muito claro, pelo menos para mim. Não sei se a minha 

inteligência não alcançou. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - V.Exa. está correto. Nós vamos 

corrigir.  

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Obrigado.  

 Eu vou caminhar para o encerramento. A respeito do reportante, no art. 34, 

V.Exa. diz: “A Defensoria Pública fornecerá orientação à pessoa que pretenda 

apresentar ou tenha apresentado relato de informações de interesse público”. 

Ocorre que a Lei Complementar nº 80, de 1994, disciplina a competência da 
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Defensoria Pública. Cominada com o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição 

Federal, a Lei Complementar nº 80 define a competência da Defensoria Pública para 

atender à necessidade de pessoas hipossuficientes.  

 Neste caso, está se criando uma atribuição para a Defensoria Pública, a meu 

ver, contrária ao que está na Lei Complementar nº 80. A Defensoria tem que prestar 

serviço ao hipossuficiente.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Mas a ideia não é essa. O texto 

pode até estar errado, mas a ideia é que a pessoa, quando tiver dúvidas da eficácia, 

do alcance e da proteção do relato à comissão que deve haver em cada órgão do 

setor público, possa buscar informação e orientação. É só isso.  

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Sim, mas V.Exa. está criando 

uma competência para a aguerrida Defensoria Pública.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Na verdade, é um aconselhamento. 

Não vejo maior problema nisso. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Eu entendo que se está 

contrariando artigo da Lei Complementar nº 80.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu vou checar.  

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Por favor, cheque!  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - A princípio, tenho concordância 

com a primeira ponderação de V.Exa. Quanto a esse ponto, eu acho que se pode 

aceitar. Eu me comprometo a olhar e a responder a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Até porque aqui V.Exa. inclui o 

advogado público. Parece-me que, no relatório, não foi acatada a presença do 

advogado de forma clara e absoluta, conforme já fiz referência na minha fala como 

Líder. É dar privilégio à defesa, para haver paridade entre acusação e defesa. Eu só 

não consegui entender isso. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, aqui a Defensoria Pública 

apenas exerce um papel orientativo a uma pessoa. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Sim, mas é prestação de serviço 

de advocacia. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sim, mas é esse o sentido.  
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 Em relação às questões que envolveram propostas da Ordem, nós estamos 

recebendo aqui a questão do equilíbrio do posicionamento entre defesa e acusação. 

Provavelmente, vamos conseguir trazer de volta a criminalização do exercício ilegal 

da advocacia. Muito provavelmente, vamos conseguir também trazer de volta a ação 

popular com efeito retributivo. Isso já é uma ampliação — digamos assim — 

bastante significativa das competências, das responsabilidades e dos ganhos 

financeiros dos advogados. Eu acho que aí há um processo de concessão bastante 

interessante.  

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Tudo bem. Eu acho que assim 

V.Exa. está me deixando mais alegre para votar o seu relatório. (Riso.) 

 Já vou finalizar, Sr. Presidente. Eu tinha muita coisa para colocar, mas 

infelizmente não há tempo. É muito bom que o Relator possa se manifestar de 

imediato, porque isso facilita o nosso trabalho. Obviamente, o tempo é exíguo para 

manifestarmos outras contrariedades. 

 Quero dizer que vou votar com V.Exa., Sr. Relator, mas com a convicção de 

que, com certeza, por exemplo, na Comissão de reforma do CPP, presidida pelo 

Deputado João Campos e da qual sou membro, muitas matérias que V.Exa. vai 

encaminhar para lá, ou não, matérias que vamos aprovar aqui, serão reportadas lá e 

poderão sofrer mudanças, sem nenhuma dúvida. 

 Já estou carregando aqui no meu paletó a marca da defesa das 10 Medidas. 

Obviamente, eu não defendo apenas 10 medidas, mas sim 20, 30, 50, qualquer 

medida que venha para fechar a porta à corrupção neste País. 

 Obviamente, vou votar com V.Exa., mas tenho alguma dificuldade, por 

exemplo, quanto ao confisco alargado. Eu gostaria de dialogar mais sobre isso. 

Deveríamos ter mais tempo para debater sobre esse instituto, a fim de realmente 

construímos uma proposta que venha a atender a todos.  

 Muito obrigado, Sr. Relator, pela paciência. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Muito obrigado, demais pares desta Comissão. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Quem agradece é esta relatoria 

pelas expressivas contribuições de V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Ronaldo Fonseca. V.Exa. abordou o relatório tecnicamente. Para o 
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Relator, é muito importante que se levantem esses problemas pontuais, que, às 

vezes, para algumas pessoas, são pequenos, mas que podem significar muito. 

 Obrigado. 

 Concedo a palavra ao Deputado João Campos, o próximo inscrito, por até 15 

minutos. 

 Lembro que V.Exa. permutou com o Deputado Vanderlei Macris. É por isso 

que ele falou na sua frente. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Sr. Presidente, creio que eu já 

esteja inscrito para falar como Líder. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois é, Deputado. Eu 

vou dizer a V.Exa. a mesma coisa que disse ao Deputado Carlos Marun. Eu até 

perguntei isso a V.Exa. A indicação de Líder chegou, mas como eu vou saber que 

V.Exa. quer falar? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Ela veio só para constar na mesa? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - V.Exa. é o Líder do 

partido na reunião, mas V.Exa. precisa expressar que quer falar pela Liderança. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - O.k. Eu vou permitir que o 

Deputado João Campos...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu até perguntei isso 

a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Sr. Presidente, após a 

manifestação do colega, eu gostaria de usar a palavra pela Liderança. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com todo o prazer. É 

o nosso partido. 

 Concedo a palavra ao Deputado João Campos. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Sr. Presidente, inicialmente, quero 

cumprimentar V.Exa., que, na condição de Presidente, conduziu esses trabalhos 

com muito equilíbrio, imprimiu velocidade ao processo, realizando audiências 

públicas na terça, na quarta e na quinta, para que pudéssemos realizar o maior 

número possível de audiências públicas e esta Comissão pudesse ouvir o maior 

número possível de especialistas. Portanto, V.Exa. merece os nossos aplausos por 

sua dedicação singular, sempre com muito equilíbrio. Parabéns! 
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 Quero também cumprimentar o Relator, que tem se esforçado muito. Este 

projeto é complexo. O Relator é um Deputado experiente, inteligente, que se 

dedicou muito, que está muito bem assessorado. Mas quero, de fato, reconhecer as 

dificuldades. Qualquer Deputado enfrentaria dificuldades, porque se trata de um 

projeto que intervém nos mais diversos institutos jurídicos. O projeto altera o Código 

Penal, tanto na parte geral quanto na parte especial, o Código de Processo Penal, a 

Lei de Execução Penal, a Ação Popular, a Ação Civil Pública, a Lei de Improbidade 

Administrativa. Portanto, estão envolvidos os mais diversos institutos. Não é simples 

e não é fácil! 

 Nesse sentido, quero aplaudir o nosso Relator, o Deputado Onyx Lorenzoni, 

porque S.Exa. se dedicou muito, procurou ouvir muito, foi bem assessorado, para 

poder chegar ao ponto de apresentar o seu relatório. Com humildade, havendo 

apresentado o seu relatório, buscou processar alterações antes da votação, 

novamente ouvindo os seus pares, ouvindo setores da sociedade brasileira.  

 Receba os meus aplausos e o meu reconhecimento, Deputado Onyx 

Lorenzoni. É claro que não há, no mundo, nenhuma lei perfeita. Quando este projeto 

for convertido em lei, também não o será, porque tem a marca do humano, que 

somos nós. Mas há um esforço para fazer o melhor. Parabéns! 

 Eu vou ser breve. Inicialmente, eu queria apenas colocar algumas posições 

minhas. A aposentadoria compulsória disciplinar não está nas 10 Medidas nem no 

relatório do Deputado Onyx Lorenzoni por razões sabidas. A aposentadoria 

compulsória em caráter disciplinar está na Lei Orgânica da Magistratura, que é uma 

lei complementar. Nós estamos tratando de um projeto de lei ordinária. Sem buscar 

outras razões, essa, por si só, é suficiente. O instrumento que nós estamos 

trabalhando aqui é inadequado. Se nós estivéssemos trabalhando um projeto de lei 

complementar, eu seria o primeiro — certamente o Relator teria se antecipado — a 

inserir esse dispositivo. 

 É claro que eu sou contra. Acho que ela não tem nenhuma razão de ser. 

Trata-se de um dos clamores da sociedade, mas, até por esse óbice constitucional, 

nós temos que tratar disso num outro expediente, num outro projeto... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Com a indicação, Deputado João 

Campos, que apresentamos ontem e que vai ser relida hoje, antes da votação, de 
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um pedido de aceleramento da PEC 291, que veio do Senado Federal e está aqui na 

CCJ. Essa PEC já retira constitucionalmente a possibilidade da aposentadoria.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Ótimo! Portanto, já temos o meio para 

tal. De fato, trata-se de uma excrescência, que precisa sair do mundo jurídico do 

Brasil. 

 Certamente por falta de informações, principalmente nas redes sociais, as 

pessoas acabam cobrando muito isso dentro das 10 Medidas. Mas há essa 

impossibilidade e já temos o caminho a ser seguido.  

 De igual forma, falo sobre o foro privilegiado. Principalmente nas redes 

sociais, as pessoas estão cobrando muito: “Vote, nas 10 Medidas, o fim do foro 

privilegiado!” Eu queria até aproveitar para dizer que acho que parcela da sociedade 

brasileira não tem informação acerca do foro privilegiado. Inclusive, o nome é 

impróprio. Esse nome sequer existe. Trata-se de um apelido que foi dado.  

 Particularmente, eu não terei dificuldade de votar essa matéria, na medida em 

que sentir que, de fato, há um sentimento popular, embora parcela da população 

esteja induzida a erro e lhe falte informação — não haveria dificuldade —, mas não 

vejo nenhum privilégio nesse instituto. Ouço argumentos no sentido de que quem é 

autoridade tem que ter, em relação à prerrogativa de foro, o mesmo tratamento do 

cidadão comum. Neste caso, ter o mesmo tratamento do cidadão comum é dar 

privilégio à autoridade — é exatamente o contrário. 

 O cidadão comum tem direito a quatro graus de jurisdição. Se o Juiz de 

primeiro grau o condena, ele recorre para o segundo grau; se se confirma a 

condenação, ele recorre para o terceiro grau; confirmada novamente a condenação, 

ele recorre para o quarto grau, que é o Supremo. O processo não termina nunca. 

Esse é o processo do cidadão comum, do joão-ninguém, do Zé Batista, e assim por 

diante. 

 Todavia, ao Deputado Federal João Campos, que não é um joão-ninguém, 

que é um Deputado Federal e detém parcela do poder do Estado, conferida pelo 

cidadão, não é dado aquilo que foi dado ao cidadão comum. De mim, é preciso se 

exigir mais do que se exige de um cidadão comum. Logo, eu, como Deputado 

Federal, não tenho direito a quatro graus de jurisdição, ao tanto de recursos que um 

cidadão comum tem. São inúmeros recursos. Eu sou julgado apenas pelo último 
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grau: o Supremo Tribunal Federal, sem direito a recurso, sem direito a nada. Se fui 

julgado, tenho que cumprir a sentença. 

 Dizem: “Mas, Deputado João Campos, o Supremo não julga”. Então, não é 

um problema nosso, não é um problema da lei; é um problema do Judiciário, que 

não julga. Também dizem: “Mas cada Ministro do Supremo tem 50 processos”. Eles 

têm lá mais de 50 mil processos. E o juiz de primeiro grau tem quantos? Tem mais 

processos do que um Ministro do Supremo. 

 Então, não consigo enxergar nenhum privilégio. Todavia, quando do debate 

acerca dessa matéria, se houver o entendimento da Casa de mudar a regra e 

privilegiar as autoridades, para que, neste caso, tenham o mesmo tratamento do 

cidadão comum, dando ao Parlamentar infindos recursos, eu votarei. Mas acho que 

o efeito é exatamente o contrário.  

 Ora, no mensalão, se nós não tivéssemos a prerrogativa de foro no Supremo 

para aquelas autoridades, até hoje não teríamos sentença transitada em julgado e 

estaríamos correndo o risco da prescrição. Mas esse é outro debate. Eu queria 

apenas fazer esse alerta, pelo menos para endireitarmos um pouco essa 

abordagem. 

 Quanto à anistia do caixa dois, nós não estamos mais nem discutindo esse 

ponto, nem discutimos. Mas eu faço questão de deixar registrada aqui a minha 

posição cristalina: sou contra e sequer admito discutir esse tema. Sou contra a 

anistia de caixa dois. Não vejo razão nenhuma para isso — é zero de razão. 

 Quanto ao teste de integridade, o nosso Relator e todos nós recebemos o 

projeto de uma forma, e o Relator, com sua sensibilidade, ouvindo os demais 

Deputados, aperfeiçoou esse instituto. Portanto, esse instituto, da forma como 

concebido pelo Relator, ficou plausível e merece ser aprovado. Esse ponto tem os 

nossos aplausos.  

 Feitas essas breves considerações, Sr. Relator, eu gostaria de fazer uma 

observação a V.Exa. em relação a um pleito da Ordem dos Advogados do Brasil — 

embora eu não seja advogado —, no que se refere ao Capítulo IV, que inclui a 

criminalização do exercício ilegal da advocacia. Refiro-me à inclusão do art. 43-A, 

que criminaliza o ato de violar direito ou prerrogativa de advogado. 
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 Eu acho que esse dispositivo merece uma reflexão melhor. Talvez este não 

seja o foro mais adequado para fazermos o debate sobre a criminalização de 

qualquer violação de direito ou prerrogativa de advogado, considerando-se que o 

Direito Penal é a ultima ratio. Acho que esse debate precisa de um aprofundamento. 

 Todavia, com relação ao art. 43-B, que trata do exercício ilegal da advocacia, 

não vejo dificuldade nenhuma. V.Exa., pelo gesto que fez, também não vê. 

Certamente, esse ponto está sendo acolhido. 

 Quanto ao art. 43-C, não vejo nenhuma dificuldade, porque dispõe apenas 

acerca desse crime contra a advocacia: 

  Art. 43-C. A Ordem dos Advogados do Brasil, por 

intermédio do Conselho Federal, em qualquer situação, e 

do Conselho Seccional, no âmbito de suas atribuições, 

poderá requisitar ao delegado de polícia a instauração de 

inquérito policial para apuração dos crimes de que trata 

este Capítulo, bem como diligências na fase investigativa, 

requerer a sua admissão (...). 

 Quem sabe até se pudesse enxugar um pouquinho isso aqui, mas, 

considerando que se trata somente de crimes contra a advocacia, em a OAB poder 

requerer a instauração de inquérito e até propor alguma diligência não vejo maior 

dificuldade. 

 No art. 43-D, Sr. Relator, há a hipótese do arquivamento do inquérito, 

requerido pelo Ministério Público. Quanto a possibilitar, apenas nos crimes contra o 

exercício da advocacia, ouvir a Ordem antes do arquivamento, não vejo nenhum 

prejuízo. Mas o parágrafo único desse artigo me parece inconstitucional. 

 Eu queria fazer essas observações e contar com a boa vontade de V.Exa. 

nessa análise. 

 Sr. Relator, com relação a uma matéria que não veio nas 10 Medidas e que 

certamente por outros caminhos também legítimos veio a V.Exa., e V.Exa. a acolheu 

num primeiro momento, depois a retirou e ponderou para todos nós, de forma clara, 

sem entrelinhas, que a acha adequada, mas não acha adequado o momento, que é 

exatamente a tipificação dos crimes de responsabilidade para magistrados e 
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membros do Ministério Público, eu penso que o argumento de V.Exa. quanto à 

inoportunidade não é razoável, com todo o respeito. 

 Quando disciplinarmos essa matéria, não estaremos acusando ninguém — 

ninguém —, não estaremos apontando o dedo para nenhum membro do MP ou da 

magistratura, não estaremos dizendo que um membro do Ministério Público ou da 

magistratura cometeu tal infração, não estaremos sequer investigando, porque esta 

Comissão não é uma CPI ou não é a Comissão de Segurança Pública e Combate ao 

Crime Organizado, que também tem a função de investigar. Não, estamos fazendo 

uma lei, e de forma impessoal.  

 Nós já tivemos lei no Brasil, Deputado Fausto Pinato, que teve nome. A Lei 

Fleury foi feita para determinado cidadão, para atender aquele cidadão. Esta não; 

esta é impessoal — inclusive a impessoalidade é um dos princípios da 

administração pública —, não é para pegar ninguém. Mas a lei é para todos. 

 No instante em que nós estamos buscando aperfeiçoar o ordenamento 

jurídico brasileiro no enfrentamento de qualquer desvio de conduta, não é razoável 

que nós deixemos determinados setores da administração pública de fora, sob o 

argumento de que nós poderíamos não ser compreendidos. Esse argumento, neste 

instante, é de natureza corporativa, ele não vai ao encontro do interesse da 

sociedade. 

 De outro lado, esta é uma oportunidade ímpar que temos para regulamentar a 

Constituição Federal no que se refere a esse tema. Basta ver o art. 105 da 

Constituição Federal: 

  Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

  I – processar e julgar, originariamente:  

  a) nos crimes comuns, os Governadores dos 

Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de respon-

sabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça 

dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos 

Tribunais de Contas (...) e os do Ministério Público da 

União que oficiem perante tribunais; 

 Essa matéria precisa ser regulamentada. A Constituição é de 1988. A lei dos 

crimes de responsabilidade antecede a nossa Constituição; por isso traz o crime de 
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responsabilidade apenas para Ministros do Supremo e para o Procurador-Geral da 

República; mas a Constituição não. 

 Temos ainda o art. 108 da Constituição, que também não está 

regulamentado. Esta é a oportunidade que temos para regulamentá-lo. 

 Vejamos o que ele diz: 

  Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais 

Federais: 

  I - processar e julgar, originariamente: 

a) os juízes federais da área de sua jurisdição, 

incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, 

nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros 

do Ministério Público da União, ressalvada a competência 

da Justiça Eleitoral; 

Isso está na Constituição, não há nenhuma novidade, o que falta é 

regulamentá-lo. Há a omissão deste Parlamento de, em tantos anos, não ter 

regulamentado a matéria. 

 Eu estou muito tranquilo para falar sobre isso, até porque nunca respondi nem 

respondo a inquérito civil público, ação pública, para dizer: “Olha, eu estou querendo 

fazer isso aqui porque fui perseguido pelo MP, estou respondendo a um processo lá 

e acho que me expuseram”. Não, nunca enfrentei essas situações. E tenho uma 

relação muito saudável com o Ministério Público Federal e com o Ministério Público 

Estadual. 

 Então, eu penso que nós precisamos aproveitar esta oportunidade, 

Presidente Passarinho, para não continuarmos incorrendo nessa omissão, por 

termos aqui dois dispositivos constitucionais tratando da matéria, termos a 

oportunidade para os regulamentar e não o fazermos. 

 Acho inclusive que precisávamos ter avançado um pouco mais e ter incluído 

alguma responsabilidade por ação temerária. Acho que isso era oportuno. Eu até 

tinha feito uma sugestão no sentido de que “a sentença que, apreciando o 

fundamento de direito do pedido, julgar a lide manifestamente temerária ou 

considerar que o autor ajuizou a ação com má-fé ou intenção de promoção pessoal 

condenará o autor ao pagamento do décuplo das custas mais honorários 
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advocatícios”, porque a responsabilidade por crime de responsabilidade não 

contempla a ação temerária. É uma hipótese, ação de má-fé.  

 Voltando à questão dos crimes de responsabilidade, só para que quem esteja 

nos assistindo possa compreender — já estou encerrando, Sr. Presidente —, se 

fosse a hipótese de já termos colocado aqui, o que estaríamos considerando como 

crime de responsabilidade por parte de membros do MP ou da magistratura? Seria 

crime de responsabilidade dos membros do Ministério Público emitir parecer 

quando, por lei, seja impedido ou suspeito na causa. Alguém acha que está certo? É 

claro que não está certo. Também seriam crimes de responsabilidade recusar-se à 

prática de ato que lhe incumba; ser patentemente desidioso no cumprimento de suas 

atribuições; proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro 

parlamentar; receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, 

porcentagens ou custas processuais. Eu tenho certeza de que, se consultássemos 

os membros do Ministério Público brasileiro sobre se eles acham que isso é correto 

ou não, eles iriam concordar conosco: “Olha, isso não é correto. A gente não aceita”. 

Então, não há nada de mais. 

 O meu tempo se exauriu. Eu queria apenas fazer essas considerações. Terei 

certamente outras oportunidades. Queria agradecer por ter sido ouvido por todos os 

senhores. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado João Campos, pela contribuição.  

 Concedo a palavra ao Deputado João Rodrigues, pela Liderança do PSD. 

S.Exa. dispõe de 6 minutos. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Sr. Presidente, vou ser 

extremamente econômico no tempo, mas quero cumprimentar V.Exa., o Relator e 

todos os colegas. 

 Acredito que o País aguarda pela votação desta Comissão. É bem verdade 

que não vai sair com unanimidade daqui mesmo o seu relatório, que de 18 foi para 

16 e acaba em 12 medidas, porque, obviamente, são muitas participações. 

 Eu queria dizer, Sr. Relator e Sr. Presidente, que participei desde o primeiro 

momento. É evidente que não participei de todas as reuniões, mas não ouvi e não 
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percebi, a não ser que não tenha passado perto de mim, nenhum movimento de 

nenhum Parlamentar, em momento algum nesta Comissão, tentando abafar a Lava-

Jato ou qualquer outra operação, mas vi isso circular muito em redes sociais, em 

algumas revistas, em alguns jornais. Não houve esse movimento, tanto que o 

relatório vai ser aprovado hoje. E eu particularmente sou a favor. O País aguarda por 

isso. É necessário, sim. É bem verdade que essas medidas também não vão 

resolver o problema. 

 Alguns colegas que me antecederam — quero fazer aqui coro com os demais 

— disseram que a corrupção não ocorre somente nesta Casa. Ela não está presente 

só na política, mas também nos mais diversos segmentos da sociedade. Aqui há 

Deputado honesto e Deputado bandido, mas em todos os lugares há figuras 

controversas. No próprio Judiciário, tivemos o caso de Eike Batista, por exemplo, em 

que um juiz se apossou de carro e de dinheiro do empresário. Aí a punição é a 

aposentadoria. Isso também não é certo! Tivemos casos de promotores já 

denunciados em outras oportunidades e caso de juíza negociando com traficante. 

Mas esses são fatos isolados. A grande maioria dos membros do Judiciário e do 

Ministério Público deste País é correta, é séria. 

 Equívocos foram cometidos por alguns, é bem verdade, mas eu concordo 

com o que aqui disseram os demais, porque tenho certeza de que o Ministério 

Público e o Judiciário jamais vão se opor a responder, dentro da regra do jogo, pelo 

ilícito que porventura alguém venha a cometer. Isso, para mim, também, eu diria, 

não afasta o direito de o próprio Ministério Público continuar o seu bom trabalho no 

País, que é necessário. 

 Boa parte do que estamos vendo, de todas essas apurações, devemos, sim, à 

Polícia Federal, ao Ministério Público, ao próprio Judiciário. E aqui, em relação à 

Operação Lava-Jato, há de se render homenagem ao Juiz Sérgio Moro, que tem 

sofrido pressão em alguns momentos, mas não por Deputados, pelo menos pelo que 

percebo, a não ser que mencionemos qual ou quais são eles. 

 Acho que esta Comissão cumpre o seu papel ao chegar ao dia de hoje, 

encerrar as suas atividades e levar ao plenário um relatório para que os 513 

Deputados possam, aí sim, participar do processo votando ou não, emendando ou 

não. De qualquer forma, aqui está a resposta dada. 
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 Um colega disse aqui que apareceu num painel virtual em redes sociais como 

indeciso. Não sei quem inventou isso! Não sei quem fez esse painel virtual que 

mostra os Parlamentares favoráveis, contrários e indecisos. Quem inventou isso? Eu 

também apareci como indeciso. 

 O que é indeciso? Indeciso é quem não sabe se é a favor ou se é contra. 

Indeciso era quem — não é, Deputado Celso? —, no impeachment da Presidente 

Dilma, até os 24 minutos do segundo tempo não sabia o que fazer, caro Deputado 

Onyx Lorenzoni. Isso é ser indeciso. 

 Ter certeza é fazer o que estamos fazendo: é votar, é divergir, é discutir, é 

opinar, é construir, mas jamais obstruir aquilo que é um direito do povo brasileiro. 

Muito do que estamos votando hoje poderá punir no dia de amanhã não só muitos 

Parlamentares, mas também muitos cidadãos da sociedade brasileira que 

porventura venham a se envolver em desmandos. 

 Acho extremamente corretas as posições aqui adotadas. É óbvio que acredito 

que só dez medidas, Deputado Passarinho, é pouco. Aliás, também o tempo foi 

muito curto, mas em curto espaço de tempo se dá uma resposta que há décadas a 

população brasileira aguarda. 

 Acredito que é necessário, terminando esta etapa, começar uma nova, para 

discutir ainda mais, amarrar ainda mais, apertar o cerco ainda mais, para que, quem 

sabe, possamos começar a viver uma nova realidade no Brasil como um todo. Se de 

um lado há o corrupto, do outro lado há o corruptor. E todo instante, cada dia que 

passa, ouve-se um novo escândalo. 

 Agora vou citar um exemplo, se o Sr. Presidente me permitir mais 1 minuto. 

Recebi uma mensagem sobre um jabuti que está me chamando a atenção. A 

INFRAERO até recentemente, para os aeródromos do País afora que não eram 

administrados por ela, dava um curso de capacitação para a formação de bombeiros 

para operarem nos aeroportos. A ANAC agora desqualificou a INFRAERO e, 

pasmem, senhores, credenciou apenas uma empresa privada no Brasil. Para 

preparar cada bombeiro, o custo é 22 mil reais. Então, notem bem, uma única 

empresa no Brasil está credenciada pela ANAC, Deputado Celso, para qualificar os 

bombeiros que têm que trabalhar nos aeroportos. Só o de Chapecó precisa de 40 
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bombeiros. Nós vamos ter que pagar 800 mil reais à custa da Prefeitura porque a 

ANAC não admite mais a capacitação oferecida pela INFRAERO.  

 Sr. Presidente da ANAC e membros do Governo, vejam bem isto: estamos 

discutindo medidas anticorrupção; é impossível que, em um país do tamanho deste, 

só uma empresa vá dar curso de qualificação para os novos bombeiros ou renovar a 

de todos aqueles que trabalham nas operações dos aeroportos. É um absurdo o que 

se percebe. 

 É necessário votarmos esta medida, mas ao mesmo tempo temos de cuidar 

da ANAC, temos de ficar atentos. Isso me dá a impressão de ser jabuti: uma única 

empresa oferecer qualificação, e a INFRAERO não poder mais fazê-lo. Isso é um 

absurdo.  

 Essa é a minha participação. 

 Parabéns, Sr. Presidente! Parabéns a todos os colegas da Comissão! 

(Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado João Rodrigues, 

obrigado pela contribuição. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado João Rodrigues. 

 É impressionante: quando estamos tapando alguns buracos, alguns ratos 

continuam no telhado. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem, por favor. 

 Eu queria apenas, com a permissão de V.Exa., cumprimentar vários 

representantes classistas do meu Estado, da cidade de Goiatuba, que estão aqui na 

Comissão, e ao mesmo tempo cumprimentar o Vereador de Palmas pelo PSC, o 

Pastor João Campos, suplente de Deputado Federal, meu tio, que está aqui com a 

sua esposa, a tia Anália. 

 Meus cumprimentos.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado. 

 O próximo inscrito para falar contra é o Deputado Zé Geraldo, que tem até 15 

minutos. 
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 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, posso acumular o tempo 

de Liderança, já que estou inscrito como Líder também? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com certeza. V.Exa. 

disporá de 8 minutos a mais, num total de 23 minutos. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, povo brasileiro que está participando do debate sobre 

essa peça do Ministério Público Federal chamada aqui de 10 Medidas, que na 

verdade são muito mais, são 150 ou 160 medidas. Dizer que são 10 faz parte de 

uma peça de marketing, associada aos 10 Mandamentos.  

 Sabe-se que há membro do Ministério Público, autoridade do Ministério 

Público viajando pelo País com marqueteiros. O Ministério Público também tinha que 

fazer certa prestação de contas dos recursos que estão sendo gastos para bancar a 

campanha desse projeto que chegou aqui.  

 Eu tenho informação de que a Opusmúltipla, do Tiago Stachon — o Dallagnol 

chegou à Folha de S.Paulo junto com ele —, é uma empresa, parece-me, do PSDB, 

ligada ao Governador Richa, do Paraná. Essas informações chegaram a mim.  

 É claro que também há investimento público nesta campanha. Foram colhidos 

2 milhões de assinaturas. Se quiserem liderar uma campanha no Brasil para 

conseguir 5 milhões de assinaturas para fechar o Congresso Nacional, conseguem 

rapidamente, também. 

 Quero dizer àqueles que estão mandando algumas mensagens 

desqualificadas pelas redes sociais, que já chegaram ao meu gabinete, que aqui 

ninguém se assombra, ninguém se omite e ninguém deixará de defender suas 

posições por isso.  

 Ontem eu disse aqui, na presença do Relator e do Presidente, que 

dificilmente o relatório do Deputado Onyx passaria se não sofresse algumas 

mudanças. E quero parabenizar o Relator pelas mudanças já feitas, todas elas no 

sentido de melhorar esse pacote de legislação. 

 O Partido dos Trabalhadores está dialogando permanentemente. Nós 

estamos fazendo um esforço de, ao término desta reunião, votar no seu relatório, 

mas ainda temos reivindicações a fazer, porque há pontos que não podemos admitir. 
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 Um exemplo é o teste de integridade. Meu Deus do céu, onde o Ministério 

Público arrumou esse negócio de teste de integridade?! Onde está essa ciência? 

Está no Japão, está na China, está na lua? O funcionário público estudou, fez dez 

concursos, passou; quando ele for começar a trabalhar, vai haver um teste de 

integridade para adivinhar se daqui a 5, ou 6, ou 10, ou 15, ou 20 anos ele vai 

cometer ato de corrupção? Isso é um absurdo! Isso não existe! Como é que o 

Ministério Público Federal nos traz uma proposta dessas? 

 É por isso que nós precisamos debater exaustivamente aqui, no plenário, 

para depois essa matéria ir para o Senado e depois ir para o veto da Presidência da 

República. É enganar o povo brasileiro afirmar que os dez mandamentos trazidos 

para cá vão melhorar a situação, vão combater a corrupção. 

 Nós já temos um pacote de leis neste País que, se os Tribunais de Justiça 

dos Estados, se a Justiça Eleitoral, se o Ministério Público Federal, se o Governo 

brasileiro, se o Ministério da Justiça quiserem já dá para melhorar a Justiça no 

Brasil, já dá para prender mais gente, já dá para soltar mais gente. 

 Há muita gente mofando nas cadeias deste País injustamente, gastando 

dinheiro público. Quanto custa cada preso para o Brasil? Quem paga? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Vinte e três mil. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O custo é de 23 mil — cada cidadão! 

Custará muito mais porque as cadeias brasileiras não recuperam presos, elas 

pioram os presos. 

 Muitas vezes, um cidadão entra criminoso numa cadeia, mas entra com 

saúde. Ele sai mais criminoso e doente. Ele vai ser atendido no Sistema Único de 

Saúde. Então, o Estado passa a gastar duas vezes, porque tem que tratar daquele 

cidadão que ficou preso por 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. 

 Quantos cidadãos deste País poderiam estar fora da cadeia? Por que esse 

modelo de presídio dos Estados Unidos? Não dá para fazer comparação do Brasil 

com França, com Alemanha, com Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quem cuida 

dos presídios é a iniciativa privada. Quanto mais presos e quanto mais tempo eles 

ficarem lá, mais os empresários ganham dinheiro. Aqui, não! Quem paga é o poder 

público. Quanto mais presos, quanto mais tempo presos, mais dinheiro público é 

gasto com as prisões. 
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 Eu não tenho medo de afirmar que parte do Ministério Público deste País, 

parte da Polícia Federal, parte do Judiciário se enviesaram por um direitismo e 

tiveram sim participação e deram contribuição para o golpe de Estado neste País. 

 O Juiz Sérgio Moro deixa pessoas presas para elas delatarem. E têm que 

delatar, muitas vezes, aquilo que interessa. “Não, isso aqui não me serve.” Por que 

um dos donos da Odebrecht ficou preso por tanto tempo? Porque tinha que delatar. 

Por que para delatar tem que estar preso? 

 Recentemente, nenhum dos quatro que fizeram delação, tentando enlamear 

Lula, confirmou nada. (Risos.) 

 Há umas risadinhas sem graça, aqui atrás, mas eu estou acostumado com 

essas coisas. Estou aqui para fazer um debate sério. 

 Eu pergunto: por que o Supremo Tribunal Federal só pediu o afastamento do 

Cunha quando ele já tinha dirigido o golpe? Ele já era réu, o Ministério Público já 

tinha pedido o seu afastamento, mas o Supremo Tribunal Federal não mandava 

afastá-lo. Mas quanto ao Delcídio, ao Lula, houve intervenção do Supremo Tribunal 

Federal. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Vou voltar ao teste de integridade. Será 

que os Ministros terão teste de integridade? Se o Ministro Geddel Vieira tivesse 

passado por um teste de integridade, será que seria possível adivinhar que ele tinha 

comprado um apartamento ilegal lá na Bahia, em Salvador? 

 Será que o juiz, depois de passar no concurso, tem que passar por um teste 

de integridade para assumir o cargo? O promotor, o prefeito, o deputado também 

terão que passar pelo teste? Ou isso agora valerá só para o funcionalismo público? 

Para quem mais esse teste de integridade valerá? 

 Qual é a máquina que estará lá para constatar isso e dizer: “Não, você não 

pode assumir esse cargo, porque você vai cometer um crime daqui a 1 ano” ou 

“Não, porque você daqui a 20 anos pode ser corrupto”? Isso é uma proposta 

medieval, do tempo da Santa Inquisição! 

 Então, nós do Partido dos Trabalhadores não podemos concordar com 

retrocesso. Nós queremos sim um Ministério Público eficiente, que possa intervir 
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prendendo A ou B, prendendo quem for do partido de esquerda, mas também quem 

for do partido de direita. 

 Os trinta e tantos milhões de reais que o Serra gastou, na última campanha 

eleitoral, em que disputou com Lula não é caixa dois? Estavam lá nas contas ilegais, 

fora do Brasil. Foram 23 milhões de reais que, contabilizados hoje, chegam a 36 

milhões. Isso não é caixa dois? Não é corrupção? Mas ele pode continuar Ministro 

do Governo Temer? 

 Ministério Público, o Geddel Vieira pode continuar Ministro do Governo 

Temer? 

 Hoje aqui, nesta Casa, não passou nenhum requerimento que nós 

propusemos para ouvir os dois Ministros numa acareação. Correu todo mundo para 

lá, Líder do Governo, bancada, base do Governo, porque não se pode aprovar 

nenhum requerimento. 

 Então, não é verdade. Está havendo uma falsa campanha. Os meios de 

comunicação fazem parecer que agora, se não se aprovar do jeito que trouxeram 

essas medidas, não haverá combate à corrupção. Quem disse isso? Não faltam leis. 

Falta agilidade. Falta, muitas vezes, seriedade. Falta agora, no Brasil, 

despartidarização. 

 Quantos tesoureiros de campanhas presidenciais foram presos no Brasil, nos 

últimos 12 anos? Responda, Ministério Público Federal! Só há os do PT, aliás três. 

O mesmo dinheiro que a Dilma gastou o Aécio gastou, mas o dinheiro do Aécio é 

caixa um e o da Dilma é caixa dois. É esse o debate. Ou vocês acham que nós 

vamos ficar aqui ouvindo esse lero-lero e não temos que colocar os pingos nos “is”? 

Temos, sim! Vamos discutir isso a fundo. 

 Que bom seria se as estruturas do Ministério Público Federal pudessem ser 

ampliadas no Estado do Pará, porque lá há situações que são um vexame em 

campanhas eleitorais. Como eu falava ontem, o Garotinho foi preso por um 

“chequinho” de 300 reais. Lá no Pará, há “checão” de 18 mil reais em campanha 

eleitoral, a ponto de, no mês de setembro de 2014, gastar-se 31 milhões de reais em 

cheque-moradia, que foram distribuídos da mesma forma que se joga milho às 

galinhas, sem critério. Enquanto isso, Deputado Fausto Pinato, as prefeituras no 
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Brasil, em ano de eleição, de maio a dezembro não podem receber um convênio, 

não podem começar uma obra, porque isso vai influenciar as eleições municipais. 

 Ora, se um Parlamentar destina uma emenda para o abastecimento de água 

de um Município no qual o povo está morrendo de sede; ou para a construção de 

uma unidade básica de saúde; ou para a compra de um caminhão; ou para a 

construção de uma escola; ou para qualquer obra, não poderá ver isso realizado em 

ano de eleição. Se contrataram até março ou abril, a obra poderá ser feita; mas, se 

não contrataram até esse período, só poderão fazê-lo em março de 2017. Vejam 

que legislação fraca, errônea. 

 Enquanto isso, um Governador pode lançar mão de seu orçamento e sair 

distribuindo cheque-moradia, “cheque-não sei quê”. Isso não é compra de voto? Ora, 

se eu arrumo dinheiro para 3 ou 4 mil famílias numa campanha eleitoral, em agosto 

ou setembro, com 18 mil reais por família, isso compra voto ou não compra? 

Responda-me, Ministério Público Federal. E eu não vejo uma ação, um debate sobre 

isso! 

 Como é que nós vamos combater a corrupção? O cidadão ganha uma 

eleição, e às vezes a diferença é de 10, 15, 20, 30 mil votos. As eleições estão 

sendo assim. 

 Nunca se gastou tanto dinheiro em campanha eleitoral como nessas eleições 

de Prefeito e Vereador neste País. Agora, com essa lei, quem é rico ou quem tem 

amigo rico se elege. Quem é pobre só tem amigo pobre, não arruma dinheiro. 

 Vocês viram que aquele candidato a Prefeito que foi assassinado aqui em 

Itumbiara, Goiás, tinha uma declaração de 230 milhões. Era o homem mais rico de 

Goiás. Ora, um homem desses financia a campanha dele sozinho, e isso é legal. 

 O Ministério Público Federal agora tem que começar uma campanha neste 

País para que possamos aprovar o financiamento público de campanha, para que 

possamos amenizar esses caixas dois, caixas três. Não há só caixa dois; há caixa 

três também, e muito mais. 

 Como é que nós vamos tapar o sol com a peneira? Quando é que neste País 

vai haver realmente uma reforma política? Será que, nos próximos 10 anos, vai 

acontecer? Espero que comecemos a discutir essas questões; que a sociedade se 

organize para que nós possamos ter uma legislação eleitoral que ajude a Justiça 
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Eleitoral deste País a fiscalizar. A Justiça Eleitoral deste País não tem estrutura, não 

tem condições para fiscalizar campanhas de 2 em 2 anos, em 27 Estados, para 

Governador, Senadores, Deputados Federais e Estaduais, e para Prefeito e 

Vereadores em mais de 5 mil Municípios neste País. 

 Assim, meu caro Relator, Onyx Lorenzoni, avalio que V.Exa. fraquejou ao ter 

retirado a tipificação dos crimes de responsabilidade dos magistrados e de membros 

do Ministério Público. O Ministério Público não é Deus, o Ministério Público não é 

Deus! Eles não podem trazer para cá 10 medidas, pelas quais todo mundo vai ser 

punido, inclusive funcionário público, até com teste de integridade. Serão punidos os 

agentes políticos do Executivo e do Legislativo. E, se um juiz ou um promotor neste 

País cometer um crime, não há lei para puni-los? Que história é essa? 

 Devemos tratar de uma lei que pune o pobre e o rico, o funcionário público e o 

juiz. Existe juiz no Brasil que, em um ano, levou mais de 120 mil reais de diárias — 

120 mil reais de diárias! Faz-se uma viagem do sul para o norte, do norte para o sul, 

e, no final do ano, tem-se mais de 120 mil reais de diárias, com um salário de 60, 70, 

80 mil reais — é claro que esse não é o piso básico do juiz. 

 E parece que o diabo mora aqui. Parece que só aqui existem coisas erradas. 

Quem errou tem que pagar, a lei tem que punir, tem que agir antes que o crime 

prescreva. Para não prescrever, a Justiça tem que ser ágil. Muitos trabalham 

demais, alguns trabalham de menos. As estruturas, hoje todas informatizadas, 

podem render mais. Não estamos mais naquele tempo de ficar revirando papel e 

mais papel, com uma maquinazinha. Não! Hoje temos estruturas informatizadas. É 

possível render mais, é possível inovar. Não adianta fazer visita a presídio por aí 

afora, não. O Poder Judiciário do Brasil — o Supremo Tribunal Federal — e o 

Ministério Público precisam encontrar formas para que possamos fazer com que a 

punição possa acontecer no tempo normal. 

 Assim, meu caro Presidente Joaquim Passarinho, do Pará, meu caro Relator, 

espero que, até o final desta sessão, nós possamos entrar em um acordo. E eu 

gostaria que o Partido dos Trabalhadores, por meio de nossos três membros, 

ajudasse nesse acordo. O Deputado Paulo Teixeira está dialogando para ver como 

vamos trabalhar essas divergências. Outros partidos também têm dialogado. 
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 Quem sabe nós possamos votar um relatório único? Senão, vamos ter que 

apresentar aqui um voto em separado. V.Exa. já tem o seu. O PT quer fazer esse 

esforço. No entanto, há esta aberração aqui de teste de integridade. A não ser que 

V.Exas. me apontem onde está a ciência, onde está o computador, onde está a 

máquina que vai adivinhar quem vai ser corrupto e quem não vai ser, eu não estou 

entendendo. Ou então venham me explicar o que é isso. Isso não era para vir, nem 

era para estar aqui sendo discutido. Quero ver qual é o primeiro a fazer esse teste 

para sair contando como é que foi, quando a lei passar. Pelo amor de Deus! 

 Não vou nem usar todo o meu tempo, mas eu gostaria de dizer ainda que não 

convém à Justiça brasileira agir com dois pesos e duas medidas. Os 26 milhões de 

reais que foram tirados das contas ilegais do José Serra, que é o Ministro do Temer 

— lá fora, na Suíça, não sei onde —, esse dinheiro tem que ser classificado como 

caixa dois, e o Ministro tem que ser punido. Aliás, ele não deveria nem ser Ministro 

depois da delação. 

 A forçação de barra na República do Paraná tinha o objetivo de delatar só o 

Lula e a Dilma: “Não. A Odebrecht vai ter que ficar presa aqui, porque tem que 

delatar o Lula e a Dilma.” Aí começaram as delações para todos os lados. 

 Quanto ao Geddel, se for para discutir moralidade pública aqui, o Geddel 

Vieira tem que sair amanhã daquela Casa Civil. Como um Ministro compra um 

apartamento de rico, num lugar nobre, ilegal e vai falar com outro Ministro para 

legalizar o seu bem?! E parece que tudo isso é normal. 

 Os movimentos sociais ainda não foram para a frente do Palácio fazer 

manifestação. Será que este Brasil vai aceitar isso? Antes isso não podia acontecer. 

Alguém da turma diz: “Não, nós estamos avalizando. Fique aí, Geddel, porque você 

está certo. Tem que legalizar o seu apartamento mesmo. O IPHAN que se vire, 

mude-se a lei.” Não tem cabimento. Isso é uma desmoralização! Desmoralização! 

Nós estamos aqui, bem como a mídia brasileira, passando a ideia de que isso aqui 

vai salvar a Pátria, que isso aqui vai combater a corrupção! Mas muitos Deputados 

estão fazendo discurso para impedir que um requerimento seja aprovado para trazer 

os dois Ministros aqui. É o que nós podemos fazer. Hoje não teve um voto a favor na 

Comissão para chamá-los e podermos entender o que está acontecendo. Isso não 

pode continuar. 
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 Então, meu querido povo brasileiro, há muito mártir aqui também. Quando um 

procurador visita a Folha de S. Paulo, uma empresa cujo marqueteiro é do PSDB, eu 

posso deduzir que há uma campanha também com intenção de aprovar leis que se 

direcionem a... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento, 

Deputado. (Pausa.) 

Já esta liberado o microfone. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O que tem acontecido durante esses 

anos é que a balança está torta, e a Justiça brasileira precisa fazer um trabalho para 

punir todos, da Esquerda, do Centro, da Direita, da ultradireita. 

 Muito obrigado. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - V.Exa. quer a palavra 

como Líder? 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sim, eu tenho direito a usar da palavra. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Concedo a palavra ao 

Deputado Silvio Costa pelo Bloco do PTdoB. S.Exa. dispõe de 4 minutos. 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Sr. Relator Onyx Lorenzoni, V.Exa. 

poderia olhar para mim e ficar ali? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Estou trabalhando, Deputado, mas 

eu olho... 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - E só V.Exa. está trabalhando? V.Exa. 

quer brilhar aqui? Só V.Exa.? Eu não posso ficar com o pescoço troncho, eu quero 

olhar no seu olho. Eu queria que V.Exa. estivesse ali. Então, eu vou mudar de lado. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - Ele está uma estrela. 

 Eu vou ficar aqui, V.Exa. olhe se quiser. 

 Sr. Presidente, eu estou, como cidadão, indignado — indignado! — com esse 

art. 57. Eu ensino a meus filhos que roubar 1 real tem o mesmo peso que roubar 2 

milhões de reais. O Relator já começa errando aqui ao colocar uma espécie de 

corruptômetro. O termômetro não mede temperatura? Ele colocou um corruptômetro 
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no projeto. Ele inventou um nome bonito: reportante. Na verdade, o reportante é um 

corretor de corrupção. Ele vai viver de denunciar corrupção. O reportante é a 

oficialização do dedo-duro. 

 O que diz o art. 57? Quando se fizer uma delação, quando se descobrir uma 

corrupção, quando o Estado — Deputado, veja bem — for ressarcido acima de 300 

salários mínimos, quem denunciou tem direito a ganhar de 10% a 20% do valor 

ressarcido. Ou seja, se os cofres públicos foram ressarcidos em 1 milhão de reais, o 

reportante pode ganhar 150 mil reais. Isso é um absurdo! Todo cidadão já tem 

direito a denunciar sem precisar ser remunerado. Isso é absurdo! Esse é o primeiro 

ponto. 

 Segundo ponto: ele cria, como se isso fosse o shopping center da corrupção, 

uma série de critérios. O reportante tem que ser a primeira pessoa a fazer a 

denúncia. Ai vem um bocado de baboseira. Eu não tenho outra palavra, é baboseira. 

 Sr. Presidente, quem está falando aqui é um Deputado ficha limpa, que 

responde a zero processo, um Deputado que faz política desse jeito porque não tem 

rabo preso. Mas não é possível que o Deputado Onyx Lorenzoni tente sair daqui 

como o grande paladino da ética e os demais como ladrões. Aqui tem homem de 

bem, que não vai entrar neste tipo de papo: “Ah, porque isso aqui tem em alguns 

países do mundo.” Que tenha na Dinamarca, que tenha em todos os países 

nórdicos. Vocês querem comparar, infeliz e lamentavelmente, o nível de cidadania 

deste País aos níveis de cidadania dos países nórdicos? Não é possível se fazer 

esse tipo de salto ornamental aqui. 

 Estou achando, e por isso eu queria olhar no seu olho, Deputado Onyx 

Lorenzoni, que V.Exa. não quer aprovar isso, não. Eu o conheço. Estou dizendo isso 

olhando no seu olho. V.Exa. não quer aprovar, não. V.Exa. quer que essa turma o 

derrote. Sabe por quê? Porque assim V.Exa. sai como grande arauto da moralidade, 

e todo mundo aqui sai como bandido. Sabe por quê? Porque se V.Exa. quisesse 

aprovar, não colocaria esse tipo de baboseira. Esse é o jogo que V.Exa. está 

fazendo. 

 Lamentavelmente, eu não consegui uma vaga aqui. Eu acho legítimo que o 

Ministério Público Federal, que o Poder Judiciário, que todos eles estejam aqui, que 

toda a representação institucional do País esteja aqui fazendo lobby, porque o lobby 
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é legítimo. Eu sou a favor da oficialização do lobby, do lobby laboral, do lobby 

patronal. Mas não dá... E olhem que nem li esse parecer todo. Aliás, esse parecer já 

foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou por falta de firmeza do Relator. Ele 

não sabe o que está fazendo, está jogando com a opinião pública, o que lhe der 

mais voto ele coloca no projeto. Não dá para se aprovar esse tipo de oficialização de 

corretor de corrupção. E vou fiar aqui olhando no olho dele para ele responder, se 

quiser. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não, Deputado 

Silvio Costa, lembro a V.Exa. que não precisava haver vaga na Comissão para 

participar dela. Eu nunca o vi em nenhum debate na Comissão. (Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO SILVIO COSTA - O meu partido... Espera aí, Deputado 

Joaquim! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com a palavra o 

Deputado Arnaldo Jordy, que dispõe de até 15 minutos. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Sr. Presidente, Deputado Joaquim 

Passarinho, demais membros da Comissão, Deputado Onyx Lorenzoni, vou falar 

dentro dos meus 15 minutos regimentais. Talvez eu nem precise usá-lo todo, porque 

ontem eu já me manifestei sobre o mérito do debate no início dos trabalhos da 

Comissão, ainda no Plenário 14. 

 A posição do nosso partido é simétrica à do nosso titular, o Deputado Mendes 

Thame, que está impedido de estar aqui e de quem tenho muita honra de ser 

suplente. Aproveito para agradecer a indicação do Deputado Rubens Bueno, que, na 

semana passada, teve que se ausentar em função de cumprimento missão oficial 

desta Casa no exterior. O Deputado Mendes Thame é um dos maiores animadores 

desse debate, seja como o Presidente da Frente Parlamentar Mista de Combate à 

Corrupção nesta Casa, seja como um dos autores desse projeto que hoje está em 

tela. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Arnaldo Jordy, eu queria 

apenas um segundo para justificar a V.Exa. e aos demais Parlamentares que 

merecem respeito que eu estou ali para acelerar o trabalho e não interromper a 

capacidade de discussão de V.Exas. 
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 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Eu vou lhe conceder 3 minutos, se 

V.Exa. quiser. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não precisa. Acabou, era só isso. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Mas eu tenho um pergunta, 

inclusive, para lhe fazer, depois desse preâmbulo. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - São duas questões. V.Exa. ficou de 

avaliar uma demanda da Ordem dos Advogados do Brasil sobre a questão do 

exercício advocatício. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Estamos fazendo. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Independente do que vai estar no 

texto, pergunto se V.Exa. a acolheu e em que a acolheu. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, ainda não, porque na 

construção que fizemos ontem com os Líderes, houve um conjunto de decisões de 

que tudo aquilo que fosse estranho às 10 Medidas, com exceção... 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - As duas que já foram abrigadas. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - ...do projeto da Estratégia Nacional 

de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro — ENCCLA, uma das 

instituições mais sérias do Brasil no que diz respeito ao combate à lavagem de 

ativos e à corrupção. O ENCCLA é composto de 63 instituições que trabalham no 

controle e transparência no combate à impunidade no Brasil, e foram essas 

instituições as autoras do texto que nós estamos discutindo, mas há algumas 

pessoas que não leram e querem fazer um cineminha ou transformar isso aqui num 

circo. Essas nem merecem resposta. Então, não polemizemos, porque é isso que a 

pessoa quer. Nós estamos trabalhando sério para mudar o Brasil. 

 Com exceção das duas e do acordo de culpa, o que aconteceu? Todos os 

demais acréscimos eu tenho que consultar. Estou recebendo da maioria deles o 

sinal verde para acolher, a princípio, trazer de volta a ação popular, trazer de volta, 

Deputado Marun, a questão da criminalização da atividade ilícita da advocacia, que 

equivaleria à da medicina, uma das raras atividades que é criminalizada, e também 

o nível de posicionamento da defesa e da acusação, para retirar aquela prerrogativa 

que a Promotoria tem de estar ao lado do juiz. Então, colocaríamos frente a frente 
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defesa e acusação, que é também uma demanda de muito tempo da categoria. Até 

aí — posso lhe adiantar isso — eu não estou tento dificuldade. A partir daí, eu estou 

tendo dificuldade. 

 Então, por essa razão, já adianto que essas três coisas provavelmente serão 

acolhidas. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - A questão do exercício advocatício, 

da criminalização do exercício ilegal... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Exercício ilegal vira crime, que hoje 

é contravenção. O posicionamento e a ação penal — perdão! — a ação popular. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Ação popular. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Haverá direito à retribuição, que é 

uma forma proposta... 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Tenho uma última indagação a fazer 

a V.Exa. Também correram rumores, porque estamos recebendo algumas 

contribuições, e aí a rede informal acaba acontecendo.  

 Com relação ao teste de integridade, pergunto a V.Exa.: quais setores da 

administração pública ficaram excluídos do teste de integridade? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Nenhum. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Nenhum? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Nenhum. 

 O teste de integridade — e não sei por que virou esse cavalo-de-batalha de 

muitas pessoas — veio de uma maneira muito infeliz. E já citei aqui o Deputado 

Aluisio, o Deputado Laudivio, que sabe do que vou falar, e o Deputado Delegado 

Edson Moreira. Por quê? Porque o teste veio direcionado para as polícias, e as 

polícias eram os servidores de segunda classe. Os demais eram de primeira classe, 

que tinham opção de fazê-lo. 

 O teste de integridade é um mecanismo de enfrentamento de mudança 

comportamental em polícias ou em setores administrativos realizado em vários 

países do mundo com muito sucesso. Hong Kong era uma das cidades mais 

corruptas do mundo, e uma das ferramentas que mudou a história de Hong Kong foi 

o teste de integridade. A mesma coisa aconteceu em Cingapura, a mesma coisa em 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 123 

Boston, a mesma coisa em Nova Iorque, a mesma coisa na polícia de Los Angeles. 

Então, há experiências internacionais muito importantes. 

 Como houve uma grande resistência, todo esforço para ter o teste de 

integridade no País foi tentar mantê-lo como instrumento administrativo apenas, com 

regras claras para todos, para que o Brasil faça uma experiência controlada. Se 

essa experiência funcionar, o Brasil avança. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY Eu sou a favor do teste de 

integridade. Pergunto a V.Exa. se alguém ficou excepcionalizado nisso, se algum 

segmento institucional ficou fora, por exemplo, os Tribunais de Conta? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, de jeito nenhum. A única pré-

condição é que todos sejam treinados. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Juízes, todo mundo? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Todo mundo. Antes da aplicação, 

todos sejam treinados. 

 Mas alguém vai dizer: “Ah, mas há instituições que não vão fazer”. O.k. Mas 

alguma instituição vai começar a fazer. E, quando começar a mudar, todo mundo vai 

entender que não é um bicho de sete cabeças. É daquelas coisas que temos que ter 

a ousadia de dar o primeiro passo, com regras claras, para que o País se valha de 

um instrumento que é transformador. 

 Em relação ao que disse aqui um Parlamentar, cujo nome não vou citar, sobre 

a questão do reportante, quero dizer que o reportante é o whistleblower. Trata-se de 

um mecanismo usado em 40 países do mundo. Ou seja, o que ele faz é muito 

menos para chegar à grande corrupção e é muito mais para trazer à sociedade — a 

sociedade do jeitinho, do levar vantagem em tudo. E para fazer o quê, Deputado 

Arnaldo Jordy, pelo respeito, pela admiração que tenho por V.Exa.? Para fazer a 

correção da pequena irregularidade, para fazer a denúncia do pequeno ato, porque 

o grande começa no pequeninho. 

 Trata-se da velha teoria da janela quebrada. Se você deixar a janela 

quebrada, quando for ver, roubaram sua casa inteira. Então, foi daí que nasceu essa 

teoria. 

 Eu estive, por essas coisas do destino, em junho, em Bruxelas. E lá, num 

debate de análise comparada da legislação europeia e da latino-americana de 
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combate à corrupção, o palestrante nos disse que o melhor instrumento adotado 

pela União Europeia na última década — e faz 2 anos que eles o adotaram — foi 

esse mecanismo que nós aqui chamamos brasileiramente de “reportante do bem”. 

Ou seja, eles levaram uma década para absorvê-lo, porque eles tinham diferenças 

com a retribuição, que é tradição na cultura americana. E lá eles fizeram parte com 

retribuição e parte sem retribuição. Mas o mecanismo muda a cultura e favorece um 

posicionamento de intolerância com o ilícito, com o irregular, que é tão ou mais 

importante do que a intolerância com a grande corrupção. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Obrigado, Sr. Relator. 

 Sr. Presidente, Deputado Joaquim Passarinho, Sras. e Srs. Deputados, eu 

acho que esta Comissão, mesmo com algumas imperfeições — e a bancada do PPS 

tem cinco emendas ainda para apresentar, mas vai se preservar para apresentá-las 

no debate de plenário —, esgotou o limite da possibilidade de fazer ajustes, ainda, 

repito, admitindo algumas imperfeições pontuais, alguns textos que podem ser 

aperfeiçoados, algumas ideias que ainda podem ser abrigadas. 

 Mas, no geral, acho que nós estamos aqui aptos para fazer o exercício da 

aprovação e começarmos a marcar um capítulo distinto na história administrativa no 

combate à corrupção. Nós não podemos esquecer que o Brasil, lamentavelmente, 

alcançou índices que hoje são medidos por organizações internacionais. Isso não é 

uma coisa que possa se perceber conspiratória contra o Brasil, contra partido A, 

contra partido B, contra posição desse ou daquele alinhamento ideológico. 

 O que nós estamos assistindo é a maior operação de combate à impunidade 

— incluindo a delação da Odebrecht — do planeta, num país que está entre os cinco 

países mais praticantes de corrupção e de sonegação. Isso chegou a um limite. Eu 

espero, repito, que esta Casa possa ser simétrica ao sentimento da maioria dos 

homens e mulheres de bem, que estão absolutamente avaliando como insuportável 

o nível de coisas, de privilégios, de desvios, de carências, inclusive, de políticas 

públicas, de direitos naturais que são sonegados para uma boa parte da população, 

em grande parte ou em boa parte, por conta daquilo que é desfalcado da 

administração pública, derivando para interesses de contas bancárias de famílias, de 

conglomerados empresariais, de políticos e inclusive de alguns operadores do 
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Direito, como juízes, promotores e todos aqueles que operam na administração 

pública em geral. 

 Nós não vamos esquecer que nenhum segmento está isento de ter pessoas, 

operadores, agentes, praticando a má administração pública e se envolvendo na 

prática de corrupção. 

 Portanto, eu acho que esta Casa e esta Comissão cumprem o seu papel, com 

a aprovação do relatório do Deputado Onyx. Quero parabenizar todos que 

conduziram isso, os partidos que estavam representados nesta Comissão. Espero 

que possamos, no plenário, confirmar isso, repito, com os ajustes possíveis e 

desejáveis ao aperfeiçoamento dessa legislação. Espero que possamos fazê-lo. 

 Acho que há tentativas de se colocar aqui anistia de qualquer natureza, para 

tentar beneficiar aqueles que estão ou que poderão estar envolvidos na Operação 

Lava-Jato. Nós entendemos e compreendemos a posição de alguns Deputados e de 

alguns partidos nesta Casa. As razões são quase óbvias. Tenta-se ainda manipular 

o texto, no sentido de aliviar a possibilidade de alcance àqueles que estão sendo 

alcançados pela Operação Lava-Jato, que envolve o Ministério Público, o Poder 

Judiciário, a Polícia Federal, a Receita Federal. 

 Eu acho que nós não podemos fazer com que o particular responda pelo todo. 

A maioria desta Casa não está com esse sentimento. A maioria dos Deputados e 

dos partidos nesta Casa não está fazendo parte desse jogo. Eu espero que 

comecemos a escrever uma nova história para administração pública brasileira, 

combatendo a impunidade, combatendo a corrupção, aprovando a matéria nesta 

Comissão e, em seguida, o mais rápido possível, no Plenário.  

 Essa é a posição do PPS. Era isso o que eu tinha a dizer. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Arnaldo Jordy. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não, Deputado 

Vanderlei Macris. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Quero só saber de V.Exa. 

quantos inscritos há ainda. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Ainda há quatro 

inscritos. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Eu gostaria de sugerir a V.Exa. 

que pusesse em votação o encerramento da lista de inscrições, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O encerramento já se 

deu desde quando o primeiro orador falou. Já está encerrada a inscrição.  

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Não se está admitindo mais 

nenhuma inscrição? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não. Desde o 

primeiro orador, já está encerrada a lista de inscrição. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Está bem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Concedo a palavra ao 

Deputado João Derly, que dispõe de até 15 minutos — não necessariamente os 15 

minutos. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO DERLY - Tentarei não utilizar todos esses minutos. 

(Riso.) 

 Sr. Presidente, estamos vivendo um momento de uma encruzilhada histórica 

para o País. Nós Parlamentares temos hoje enorme responsabilidade nas decisões 

que tomamos aqui, pois elas vão repercutir por gerações e definir o futuro do País. 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado João Derly, 

só um momento.  

 Eu gostaria de solicitar às pessoas que não querem ouvir o Deputado que se 

desloquem para o corredor, pois lá há espaço suficiente para conversas. Então, 

quem quiser conversar e não quiser ouvir o Deputado não precisa ficar na sala, 

basta ir ao corredor ao lado e depois retornar para a Comissão. Queremos escutar o 

Deputado João Derly. 

 Obrigado, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO DERLY - Esta Comissão é oriunda de um projeto 

capitaneado pelo Ministério Público Federal e apoiado pela sociedade civil, contando 

com mais de 2 milhões de assinaturas.  
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 Tratamos aqui de medidas contra a corrupção. Esta é uma agenda que 

interessa a toda a sociedade. Ninguém mais aguenta nem consegue conviver em 

um País com 12 milhões de desempregados e com um índice de corrupção dos 

mais altos do planeta. 

 Esse é um problema que deve ser enfrentado pela nossa democracia. Não se 

trata de um problema de um governo, de um partido ou de uma instituição. É uma 

tarefa de toda a sociedade civil e de todos os Poderes da República encontrar 

soluções viáveis, que respeitem a Constituição, para estancar a sangria do dinheiro 

público, que escorre por todos os lados, e a impunidade dos poderosos, que reinava 

até há pouco tempo no Brasil. 

 Atribui-se à Rui Barbosa, um dos idealizadores da nossa República, a frase: 

  “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver 

prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de 

tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, 

o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, 

a ter vergonha de ser honesto”.  

 Chegou a hora de dizer um basta a corruptos e corruptores! Chegou a hora 

de dizer que não toleramos mais que roubem nosso dinheiro, nosso trabalho e 

nossa esperança! 

 Conforme mostra recente pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, os principais 

problemas a serem enfrentados são — diversos Deputados citaram isso nas falas 

que tivemos aqui —, em primeiro lugar, a corrupção e, depois, saúde, 

educação, desemprego, violência, respectivamente. Ou seja, está claro aos 

brasileiros que a corrupção é um motor que mantém suas carências intocadas, as 

politicas públicas travadas e os seus direitos minimizados. 

 Os prejuízos da corrupção vão além da dimensão financeira. A corrupção não 

apenas traz prejuízos milionários aos cofres públicos, mas também rouba a 

esperança das pessoas em um novo modelo de política, feita com ética nas relações 

e respeito pela coisa pública. E o pior: ela também golpeia de morte nossa 

democracia, pois o uso espúrio do dinheiro roubado interfere na soberania. Afinal de 

contas, um dos princípios da República é a igualdade de todos perante a lei, não 

interessando quanto poder ou dinheiro essa pessoa tenha. 

http://kdfrases.com/frase/134569
http://kdfrases.com/frase/134569
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 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 128 

 No entanto, a corrupção no Brasil é sistêmica. Por isso, são necessárias 

mudanças profundas na legislação, além de punição exemplar aos envolvidos. Esse 

projeto é resultado desse amadurecimento social. As medidas propostas pelo MPF e 

complementadas no relatório do Deputado Onyx Lorenzoni vão mudar a nossa 

realidade. 

 Por fim, quero dizer que a Rede Sustentabilidade está ao lado da sociedade, 

contra a corrupção, contra a tentativa de boicote à Operação Lava-Jato, contra toda 

tentativa de obstrução das instituições do Poder Judiciário e da vontade do povo.  

 A democracia que tanto se louva, cujo nome tanto é invocado em vão, passa 

a ser mero detalhe, pois não se aceita a alternância no poder, que lhe é própria e 

natural. Partiu-se para um vale-tudo para se perpetuar no poder.  

 A Operação Lava-Jato está revelando um esquema criminoso que, por anos, 

saqueou a maior empresa brasileira: a PETROBRAS. Essa investigação, sim, 

sinaliza fortemente a chegada de um tempo novo, em que os contraventores, sejam 

eles poderosos agentes do Poder Público ou de empresas privadas, já não mais 

contarão com a quase certeza de impunidade.  

 São impressionantes os números da operação: 3,6 bilhões de reais 

recuperados, mais de 70 acordos de delação premiada. O povo brasileiro reconhece 

hoje o histórico esforço da força-tarefa da Operação Lava-Jato, envolvendo Polícia 

Federal, Ministério Público, Receita Federal, além da coragem e retidão do juiz 

Sergio Moro. Por isso, ela merece todo o nosso apoio e sustentação. 

 As instituições do Ministério Público, da Polícia Federal, da Receita Federal e 

do Poder Judiciário estão sendo eficientes ao desmontar negócios criminosos tão 

poderosos, que envolvem empreiteiros, banqueiros, políticos, dirigentes partidários, 

executivos, entre outros, e ao puni-los com o rigor da lei. 

 Nós somos contra o movimento de anistia ao caixa dois e somos a favor do 

fim do foro privilegiado. Estamos firmes ao lado da transparência e da ética na 

política. Somente a participação popular e cidadã na reformulação da legislação e 

das práticas políticas pode apontar um novo caminho, para que o Brasil consolide a 

sua democracia. Hoje é um dia importante, porque damos mais um passo nesse 

sentido. 
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 Por isso, na hora em que pudermos encaminhar o voto da Rede, vamos votar 

favoravelmente ao parecer do Relator, ressaltando o papel que esta Casa hoje faz 

de votar ações para coibir a corrupção e, além da Polícia Federal e do Ministério 

Público, dar a sua contribuição como Poder. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

João Derly, inclusive pela economia do tempo. 

 Tem a palavra o Deputado Mauro Pereira, por até 15 minutos. 

 O SR. DEPUTADO MAURO PEREIRA - Sr. Presidente Joaquim Passarinho, 

colega de partido Deputado Alexandre Serfiotis, nosso Relator, Deputado Onyx 

Lorenzoni, colegas Deputados que fazem parte desta Comissão, primeiramente 

quero parabenizar o Deputado Onyx Lorenzoni pelo trabalho e pela dedicação 

nesses meses, por ter nos ouvido e por ter participado de todas as audiências.  

 Mais de 140 convidados compareceram a esta Casa, inclusive em período de 

recesso branco. Essa é uma atitude louvável. É graças a todo esse empenho que 

hoje temos a oportunidade de votar essa lei. 

 Não tenho dúvida nenhuma de que as ferramentas que estamos passando 

para o Ministério Público e para a Justiça são as ferramentas necessárias para 

facilitar o trabalho da Justiça. Estamos aprimorando a lei. É lógico que, durante um 

período, houve estresse entre nós Deputados e o próprio Relator, mas foi um 

estresse positivo e necessário. Foi com base nesses debates e nessas divergências 

que conseguimos melhorar o projeto. Com certeza, quem vai sair ganhando com 

isso é a sociedade brasileira. 

 As pessoas me perguntam: “Mauro, você acredita que o nosso País vai 

melhorar? Estou tão desanimado! E essa crise? E esse desemprego? E essa 

insegurança?” Aí eu falo das mudanças que nós fizemos e da mudança que o 

Presidente Michel Temer e a equipe dele vêm fazendo na gestão e saliento o 

trabalho da Operação Lava-Jato. 

 Se a Operação Lava-Jato, com o Juiz Sergio Moro, o Ministério Público 

Federal e a Polícia Federal, não tivesse detectado esse esquema de corrupção e 

colocado a mão nos grandes, nos patrões da corrupção, com certeza o Brasil não 

teria mais jeito, porque a corrupção é um caso muito sério e muito dramático. 
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 Naquele assalto à Prosegur, lá em Santos, quebraram o prédio, explodiram 

bombas, mataram policiais, fizeram um escândalo e roubaram 50 milhões de reais. 

Em relação à corrupção, fala-se em 220 bilhões de reais. O Juiz Sergio Moro está 

buscando recuperar 3 bilhões de reais. Aqueles ladrões teriam que fazer 680 

assaltos como aquele. Levariam 16 anos, fazendo dois assaltos por mês, para 

poderem chegar aos 3 bilhões que se estão buscando. Isso é uma partezinha do 

que está sendo buscado. Por aí, dá para se ter uma ideia do que a corrupção 

causou e do estrago que esse povo fez com o nosso País.  

 A partir deste momento — vai passar no Senado, vai passar no Plenário e, 

com certeza, vai ser aprovado —, nós estamos dando uma ferramenta 

importantíssima para a Justiça. 

 Eu fico muito feliz de poder estar aqui representando a bancada do PMDB, 

juntamente com meus colegas. Agradeço ao Deputado Baleia Rossi, meu Líder, por 

ter me destinado essa oportunidade. Realmente, o povo brasileiro, especialmente 

quem está desempregado, fica revoltado ao ver que esse dinheiro está fazendo falta 

na saúde, na educação, na economia, na geração de empregos. Se não tivesse 

havido tanto roubo, hoje o Brasil não estaria nessa situação. 

 O trabalho que nós estamos fazendo é muito importante. Quero parabenizar 

todos. Quero parabenizar o nosso Presidente, Deputado Joaquim Passarinho, pela 

dedicação e pelo respeito que teve em todos os momentos de polêmica nesta 

Comissão. V.Exa., Sr. Presidente, foi equilibrado, não se alterou e sempre esteve 

tranquilo. Isso é muito importante. 

 Eu quero agradecer essa oportunidade e parabenizar, mais uma vez, a 

Polícia Federal pelo trabalho que vem realizando, o Ministério Público Federal, o 

nosso Supremo Tribunal Federal, o nosso Procurador-Geral Rodrigo Janot. 

 Realmente tem que ser feita justiça. Tem que se penalizar o maior 

empresário, o maior político — não importa quem seja. Tem que se fazer justiça. 

Tem que acabar esse negócio de que só vai preso ladrão de galinha. Não! Hoje 

estão sendo presos os grandes empresários e o que há de maior na política 

brasileira. Estão sendo indiciados e vão pagar por isso. 

 Mais uma vez — não vou deixar de falar sobre esse assunto —, aproveito a 

oportunidade para alertar os nossos órgãos federais, o CADE, a nossa Procuradoria-
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Geral da República, que cuida do Direito do Consumidor, a nossa Agência Nacional 

do Petróleo: esse desconto de 13,1% no preço do óleo diesel, dado desde o dia 8 de 

novembro, não está chegando às bombas, não está chegando aos nossos 

caminhoneiros, não está chegando aos nossos agricultores. É preciso que alguma 

coisa seja feita. 

 Todo esse desconto gera um lucro de 23 milhões de reais por dia, que estão 

ficando com as distribuidoras. Esse desconto tem que ir para os postos de gasolina, 

para que o repassem para o caminhoneiro, para o agricultor, para as empresas de 

transportes. Isso tem que beneficiar a nossa população, a nossa gente. Isso não 

está acontecendo. Isso é grave! Esse desconto que o Presidente Michel Temer deu 

no óleo diesel é para o povo brasileiro, não é para os donos de distribuidoras de 

combustível. 

 Já que estamos falando aqui em justiça, em moralização, em passar o Brasil 

a limpo, ressalto que esse desconto que a PETROBRAS está dando é para o 

consumidor, não é para as distribuidoras de combustível. 

 Desculpem-me, mas este é um momento importante para fazer essa 

cobrança. Espero que as nossas autoridades cheguem a essas distribuidoras e as 

mandem repassar esse desconto imediatamente para as bombas, para os postos, a 

fim de que o repassem aos consumidores. 

 Era isso o que eu tinha a dizer. 

 Muito obrigado. Parabéns! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Mauro Pereira. Aproveito para agradecer a V.Exa. a participação intensa 

nesta Comissão. V.Exa. foi muito importante na produção desse trabalho. 

 Nós ainda teríamos dois Deputados na lista de inscritos: o Deputado Celso 

Maldaner, um dos Deputados que mais participaram da nossa Comissão, mas que 

está em uma reunião no Palácio; e o Deputado Diego Garcia, autor do requerimento. 

Gostaríamos de ouvir esses dois Deputados, mas infelizmente não há outro 

Deputado inscrito, deve haver o término da lista de inscrição e os dois Deputados 

estão ausentes. Com isso, nós terminamos a lista de inscrição. 

 Declaro encerrada a discussão.  
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 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - (Intervenção fora do microfone. 

Inaudível.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - A inscrição é aceita 

até o início da discussão. Iniciada a discussão, encerram-se as inscrições. Encerrou-

se a discussão, não a inscrição. Não há mais ninguém inscrito. Nós encerramos a 

discussão.  

 Indago se o Relator, Deputado Onyx Lorenzoni, deseja fazer uso da palavra, 

para as considerações finais sobre o seu relatório, após ouvir todos com muita 

paciência, mesmo tendo alguns pouca paciência conosco. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, queridíssima Deputada Mara Gabrilli, querida Deputada Angela Albino, 

V.Exas. iluminam a nossa Comissão com a sabedoria de ambas. 

 Encerrou-se a discussão, Sr. Presidente? (Pausa.)  

 Eu só quero dizer uma coisa a todos: ao longo do dia de hoje, todos aqui 

viram que nós acolhemos muitas coisas importantes, como ajustes de textos, para a 

simetria entre os poderes que estão concedidos — quem tem o dever da acusação e 

quem tem o dever da defesa. V.Exas. viram que nós estávamos tentando fazer o 

trabalho, mas é muito complicada a concentração. Então, os nossos consultores 

foram agora para uma sala e estão passando um pente-fino no projeto.  

 Sr. Presidente, eu vou ter que pedir a paciência de todos. São 16h48min. Nós 

vamos fazer um megaesforço para às 18h estarmos de volta aqui, para apresentar 

as alterações, a fim de que possamos ir para o voto. Eu vou ser obrigado a pedir a 

V.Exa., Sr. Presidente, e a todos da Comissão a paciência para que possamos ir lá 

passar um pente-fino no projeto. Traremos as modificações que acolhemos ao longo 

do dia de hoje — foram várias aqui —, para que, então, com o texto original, 

possamos dizer a cada um dos senhores: “No artigo tal, há uma vírgula e há esta 

frase; no inciso tal, trocou-se este número”. 

 Faço isso para que cada um dos senhores possa checar as alterações, para 

que, se concordarem, se Deus quiser, possamos aprovar o relatório — um sonho 

que nos persegue, não é, Deputado Joaquim Passarinho? —, por unanimidade, aqui 

na Comissão. Assim, poderemos colocar esta matéria em votação no Plenário, para 

que o Plenário da Câmara dos Deputados, de maneira soberana, possa fazer 
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emendas aditivas, supressivas, aquilo que nós todos conhecemos dos poderes que 

têm o Plenário e as bancadas para tomar a melhor decisão. 

 Assim, nós cumpriríamos o nosso papel, como Comissão Especial, de 

oferecer o melhor que todos nós fomos capazes de produzir, com diálogo, com 

entendimento e com esforço, para poder devolver ao Brasil um caminho que nos 

faça um País muito menos corrupto, com muito mais capacidade de poder trabalhar 

com o princípio de que a lei é verdadeiramente para todos. 

 Então, Sr. Presidente, vou pedir licença a V.Exa. e aos demais pares para 

poder me reunir com os consultores e acelerar ao máximo, para estar de volta aqui 

em 1 hora e 10 minutos. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com a palavra o 

Deputado Valdir Colatto. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Sr. Presidente, quero aproveitar a 

presença do Relator, Deputado Onyx Lorenzoni. Nós tínhamos feito aqui a proposta 

de que fosse penalizada aquela figura do... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Nós vamos penalizar. Os 

consultores não acharam o texto com a sua advogada. Nós dois achamos um jeito, e 

agora eu vou subir lá para colocar. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Denunciação caluniosa. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Exatamente, nos termos do CPP. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Exatamente. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Do Código Penal, perdão. Está 

bom? 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Positivo. Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com a palavra o 

Deputado Rubens Bueno. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Presidente, quero aproveitar a 

presença do Relator para dizer que, nos debates aqui no plenário desta Comissão, 

ao longo do tempo, falamos várias vezes sobre o Fundo Nacional de Combate à 

Corrupção. 
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 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - É verdade. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Esse Fundo Nacional viria das multas 

já indicadas no próprio projeto. Além disso, trata-se de uma proposta de um projeto 

autorizatório. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Exatamente. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Então, eu estou aqui insistindo com 

V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Vai para a indicação. Vou trazer lá 

da Consultoria agora, quando eu voltar. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Por gentileza, eu peço que inclua isso 

no projeto, porque é muito importante criar-se aqui um Fundo de Combate à 

Corrupção, da forma como está proposto. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - V.Exa. está corretíssimo. Nós 

vamos trazer de lá a indicação... 

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Muito obrigado. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - ... para o Poder Executivo, que tem 

a prerrogativa da apresentação da proposta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Antes de encerrar, 

concedo a palavra, para falar como Líder, ao Deputado Diego Garcia, que estava no 

plenário ao lado.  

 Tem a palavra V.Exa., que é autor do projeto e tem o direito de falar, 

independentemente da discussão. V.Exa. pode falar como autor. Tenho prazer em 

ouvi-lo. 

 O SR. DEPUTADO DIEGO GARCIA - Obrigado, Sr. Presidente. 

 Eu estava na Comissão de Cultura, em que está havendo também uma 

importante votação. Agradeço a compreensão. 

 O meu voto é pela aprovação do projeto de lei — sempre foi. Eu estava nesta 

Casa quando chegaram à Câmara dos Deputados mais de 2 milhões de assinaturas. 

Participei da entrega, junto com o amigo e Deputado Delegado Fernando 

Francischini, que está aqui ao meu lado; junto com o Deputado Antonio Carlos 

Mendes Thame; junto com o Deputado João Campos. Assinamos a proposição 
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apresentada. Fruto dela, foi criada esta Comissão Especial e foi feito um amplo 

debate. 

 Inclusive, quero parabenizar V.Exa. pela condução dos trabalhos, pela sua 

disposição em estar nesta Casa nas segundas e sextas-feiras, nos finais de 

semana, juntamente com o Relator da matéria, Deputado Onyx Lorenzoni V.Exas. 

se dispuseram a, nesse tempo, ouvir inúmeros representantes da nossa sociedade, 

que contribuíram falando favoravelmente e contrariamente, dando sugestões à 

proposição. Fruto disso, estamos chegando agora ao final. 

 Este momento é muito importante, porque nós vamos ver, de fato, quais os 

Parlamentares que... 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento, 

Deputado. 

 O Deputado Diego Garcia é autor do projeto. Eu gostaria de pedir silêncio, 

para que possamos ouvi-lo. É muito importante para nós que as pessoas que 

colocaram sua assinatura neste projeto possam falar, respeitando-se os 

pronunciamentos. 

 Muito obrigado, Deputado Diego. 

 O SR. DEPUTADO DIEGO GARCIA - Obrigado. 

 Portanto, Sr. Presidente, quero parabenizar V.Exa. e o Deputado Onyx, 

Relator da matéria, pelo trabalho. O meu voto é pela aprovação. 

 Quero apenas comentar um pouco da minha participação nesta Comissão. 

Nós apresentamos um dos primeiros requerimentos da Comissão Especial, o 

Requerimento nº 6, por meio do qual convidamos o Sr. Deltan Dallagnol, o Juiz 

Sergio Moro, o Procurador da República Roberson Pozzobon e o Procurador Diogo 

Castor. 

 Apresentamos, ainda, o Requerimento nº 7, através do qual foi convidada a 

jornalista Joice Hasselman; a líder do movimento Nas Ruas, Sra. Carla Zambelli; e 

também o Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, Procurador do TCU. 

 Apresentamos o Requerimento nº 41, por meio do qual convidamos o Juiz 

Federal Roberto Veloso e o Dr. José Robalinho Cavalcanti, Presidente da 

Associação Nacional dos Procuradores da República. 
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 Apresentamos também o Requerimento nº 63. Faço um destaque deste 

porque, com certeza, foi um dos mais importantes. Não que os anteriores não 

tenham sido importantes, mas esse foi realizado na cidade de Curitiba, na 

Assembleia Legislativa. Houve um encontro regional, em que a Comissão se dispôs 

a estar presente, inclusive V.Exa., o Deputado Onyx e outros colegas 

Parlamentares. Houve presença maciça de Deputados Estaduais da Assembleia 

Legislativa do Paraná, que lá compareceram e puderam se manifestar, além de 

novamente contarmos com a presença de líderes de movimentos sociais que 

participaram desse processo importantíssimo, Sr. Presidente. 

 Eu não posso deixar de ressaltar o papel da sociedade civil junto a esse 

processo, não só para a coleta das assinaturas, mas com a presença em quase 

todas as reuniões — senão em todas — que esta Casa promoveu referente ao 

Projeto de Lei nº 4.850, de 2016, que trata das 10 Medidas contra a Corrupção. 

 Além disso, Sr. Presidente, eu quero aqui parabenizar o Deputado Onyx 

Lorenzoni, porque o trabalho dele está em sintonia com o que fazem os países com 

menor índice de corrupção no mundo. A organização não governamental 

Transparência Internacional elaborou um ranking com 168 países referente à 

corrupção no mundo. Esse levantamento foi feito considerando-se o índice de 

percepção da corrupção. 

 O Brasil saiu da posição número 69 para a posição número 76 do ranking, 

ficando entre os países com o maior índice de corrupção no mundo. Hoje, a 

corrupção no Brasil representa, segundo a ONU, um desvio de mais de 200 bilhões 

de reais dos cofres públicos. 

 Quando trazemos esses números, que também foram citados aqui em 

audiência pública pelo Procurador Dr. Deltan Dallagnol, estamos falando de um 

montante de dinheiro que corresponde a três vezes o orçamento da saúde no País, 

três vezes o orçamento da educação. Com esse dinheiro, daria para se construírem 

dez escolas por Município, daria também para se construírem cerca de 3 mil 

hospitais de câncer. São números que assustam a população brasileira, que já sente 

na pele os efeitos de tanta corrupção espalhada na nossa Nação, no nosso País. 

Chegou o momento de se dar um basta nisso! 
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 Por isso, esse processo, que avança agora na Comissão, é fundamental. 

Daqui a pouco, Sr. Presidente, Deputado Joaquim Passarinho, deixaremos nos 

Anais desta Casa as nossas digitais. O País todo saberá quem são os Deputados 

favoráveis ao projeto de lei que trata das 10 Medidas contra a Corrupção e quem 

são os Deputados contrários, ou seja, que querem a continuidade desse sistema 

que se instalou no nosso País e querem a perpetuação dessa impunidade na nossa 

Nação. Nós não podemos concordar com isso! 

 Hoje, nesse ranking dos países menos corruptos, estão a Noruega, a 

Finlândia e a Suécia. Eu fiz um levantamento, Sr. Presidente, para saber por que 

esses países estão com as maiores notas e, portanto, com os menores índices de 

corrupção no mundo. 

 Ressalto dois pontos que também foram muito respeitados e valorizados no 

parecer do Deputado Onyx Lorenzoni. O primeiro ponto: a Suécia, que está entre os 

países com menor índice de corrupção no mundo, tem uma lei de transparência há 

mais de 200 anos — uma única lei! 

 No parecer, o Deputado Onyx Lorenzoni preservou a ideia apresentada num 

projeto de lei que tramita nesta Casa sobre as regras de accountability, regras de 

transparência. Com certeza, isso motivará o nosso País a, de fato, deixar tudo às 

claras para a população brasileira. Hoje, essa transparência já está presente na 

Câmara dos Deputados, com a divulgação das nossas verbas, da cota parlamentar, 

dos gastos públicos. 

 A transparência tem que ser dada à população, que tem que saber de tudo. 

Tudo tem que ficar às claras. Nós não podemos esconder nada, porque é 

escondendo que se dá espaço para a corrupção se perpetuar e se alastrar por todo 

o nosso País. 

 O segundo ponto que faz com que a Suécia esteja entre os países com 

menor índice de corrupção é a educação. Nós temos que motivar a educação. A 

partir da aprovação do projeto, nós temos que motivar a realização de palestras, 

encontros, propagandas e inúmeras outras medidas que façam com que haja uma 

conscientização no nosso País com relação a esse tema. 

 A população precisa saber que a corrupção é um mal muito grande, é um mal 

que mata! Nas pequenas coisas até nas grandes coisas, a corrupção tem que ser 
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combatida! A corrupção tem que ser combatida ainda na infância, dentro das nossas 

escolas. Temos que abordar esse tema também nas nossas escolas. A sociedade 

brasileira tem que ter consciência de que essa via de atrair dinheiro e riqueza 

ilicitamente não é fácil e não é vantajosa. Muito pelo contrário! Essa é uma via da 

qual, mais cedo ou mais tarde, iremos nos envergonhar. 

 Sr. Presidente, eu concluo a minha fala, agradecendo a V.Exa. esse espaço 

para poder fazer aqui a minha manifestação e tornar pública a minha contribuição, 

mesmo como suplente nesta Comissão. 

 Entendi que, como autor da matéria e do projeto, eu não poderia ficar de fora. 

Eu não poderia chegar aqui hoje e simplesmente dizer que voto pela aprovação do 

projeto. Desde o início, participamos desse processo, dando a nossa contribuição, 

dando condições para que a sociedade e os movimentos sociais pudessem 

participar e ter voz dentro da Comissão. Não tenho dúvida de que esse trabalho 

contribuiu para o parecer do Deputado Onyx Lorenzoni. 

 Sr. Presidente, agradeço a V.Exa. e o parabenizo pela transparência. Sinto-

me honrado de, nesta Legislatura, para a qual fui eleito Deputado Federal com uma 

campanha limpa, a mais barata do Estado do Paraná, “voto limpo, voto consciente”, 

sem compra de votos. 

 Nas próximas eleições não me preocuparei, porque o comportamento que 

tivemos nessa eleição é o que a sociedade brasileira espera de todos os 

Parlamentares, de todos aqueles que disputarão um espaço na Câmara dos 

Deputados na próxima legislatura. Da forma como as coisas estão caminhando, com 

a aprovação desse projeto e a criminalização do caixa dois, com o fim do 

financiamento privado e com mais transparência, eu não tenho dúvida de que muitos 

dos que hoje são considerados pela sociedade... 

 Muitas vezes, nós Parlamentares acabamos pagando pelos corruptos, pelos 

que desviam dinheiro público, pelos que usam a cota parlamentar para si. Eles se 

utilizam de empresinhas de fachada que fazem um trabalho gabinete por gabinete 

aqui na Câmara dos Deputados, depois devolvem parte daquilo que dizem estar 

fazendo, como serviço de relatorias, de projetos de lei, de pareceres. Mas na prática, 

na verdade, nada existe! 
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 Eu não tenho dúvida de que com o avanço desse projeto e a aprovação dele, 

nós veremos, cada vez mais, esses atores, essas pessoas longe deste espaço. 

Pessoas com ética, com responsabilidade, com compromisso com a sociedade e 

com o povo brasileiro ocuparão este espaço e poderão desenvolver o seu papel 

como Parlamentares dentro desta Casa, que precisa resgatar a credibilidade da 

população e ter responsabilidade, zelo e amor pela nossa Nação, pelo nosso País! 

 Nosso País é muito maior do que esses escândalos, essa corrupção e esses 

noticiários que constantemente mancham a classe política, nos atingem 

indiretamente e prejudicam os nossos trabalhos. 

 Chega! É hora de dar um basta! Vamos dar um “sim” ao Projeto de Lei nº 

4.850, de 2016, que trata das medidas de combate à corrupção.  

 Obrigado, Presidente. Que Deus o abençoe! (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Diego Garcia.  

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Presidente, pela ordem! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não, Deputada 

Angela Albino. 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Sr. Presidente, eu apenas queria 

deixar registrado — achei que o Relator Onyx Lorenzoni fosse ficar um pouco mais 

— que, a pedido do Deputado JHC, entreguei a ele um documento com 30 

assinaturas de Parlamentares integrantes desta Comissão, pedindo que ele 

incluísse, na versão final do relatório, a criminalização das condutas que são 

contrárias às prerrogativas dos advogados. Portanto, faço esse reforço de público 

atendendo a pedido do Deputado JHC. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Aliás, Sr. Presidente, 

complementando a palavra da nobre Deputada, essa foi uma solicitação do 

Deputado João Campos ao Relator para que haja equilíbrio Tendo em vista que nós 

escutamos o Ministério Público, é importante ouvirmos a OAB para equilibrar a 

balança. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vou reforçar o aviso 

ao Relator, mas S.Exa. deve ter recebido da mão do Deputado.  
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 Deputado, eu gostaria da sua compreensão. Nós vamos suspender a reunião. 

O Deputado Celso Maldaner... 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Eu preciso dizer que eu retiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu vou lhe conceder 

a palavra. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Positivo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O Deputado Celso 

Maldaner foi um dos participantes assíduos da Comissão. Na hora em que eu o 

chamei, ele não estava aqui. Como nós temos tempo, acho justo conceder a palavra 

a S.Exa. para que possa falar um pouco. Seria injusto não ter a sua palavra no 

último dia da nossa votação, se Deus quiser.  

 O SR. DEPUTADO CELSO MALDANER - Quero agradecer a V.Exa., Sr. 

Presidente, pela sensibilidade que lhe é peculiar. Eu tinha até justificado uma 

agenda junto ao Palácio do Planalto, mas estamos aqui de prontidão para dizer “sim” 

ao relatório.  

 Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Ministério Público e reconhecer o 

seu trabalho, especialmente o do Paraná. Temos que ter essa sensibilidade, essa 

visão, temos que ter um alto grau de racionalidade e reconhecer que, se nós 

estamos aqui hoje votando essas medidas anticorrupção, nós devemos essa 

iniciativa ao Ministério Público do Paraná, à sociedade civil organizada, a todos os 

que participaram da coleta de assinaturas, enfim, a todos os que se mobilizaram. Se 

não houvesse acontecido essa mobilização, com certeza nós não estaríamos aqui 

votando essas medidas anticorrupção. 

 Quero também, mais uma vez, enaltecer o Presidente Joaquim Passarinho 

pelo seu equilíbrio na condução dos trabalhos. Aprendi a admirá-lo, V.Exa. 

engrandece esta Câmara Federal com sua presença, com seu trabalho, juntamente 

com o nosso Relator Onyx Lorenzoni. Como foi dito, S.Exa. é médico veterinário, é 

uma pessoa muito experiente e tem participado de muitas CPIs. Eu tenho 

acompanhado o trabalho dele. É com orgulho que reconhecemos o trabalho dessa 

dupla — Presidente Joaquim Passarinho e Relator Onyx Lorenzoni — e de todos os 

membros da Comissão, especialmente dos profissionais da Casa, que tanto se 

dedicaram a esse trabalho. Marcelo, em seu nome, que parabenizar todos que se 
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dedicaram de corpo e alma a esta Comissão, que realmente trabalhou 

incansavelmente. Nós nunca vimos uma Comissão trabalhar tanto. Nós a 

acompanhamos desde o início dos trabalhos, ouvimos atentamente muitos 

especialistas que aqui passaram. A todos nosso reconhecimento pelas suas 

contribuições para que aprovássemos no dia de hoje essas medidas anticorrupção. 

 O debate sempre é saudável. Ressalto que, na questão do impeachment, eu 

aprendi que é importante o Parlamentar ter logo sua posição declarada, se é a favor 

ou contra determinado projeto. O trabalho que as redes sociais fazem tem muita 

força, tem uma influência muito grande, desde que se respeite, é claro, a 

individualidade de cada Parlamentar. Todos nós somos seres únicos. Não existem 

dois seres iguais no mundo, mas acho importante a participação das redes sociais. 

 Sr. Presidente, no primeiro momento, a retirada de alguns pontos me deixou 

um pouco preocupado, porque eu sempre estive consciente, desde o início, de votar 

a favor das medidas. Fiquei um pouco apreensivo, mas com certeza os pontos que 

não foram contemplados ou que não foram 100% incluídos nas medidas 

anticorrupção vão ser indicados para o Código Penal, para o Código Civil. 

 Eu entendo que o momento exige avanços contínuos; um deles, imediato. 

Respeito a posição do Deputado João Campos, mas não concordo com essa 

prerrogativa de que nós temos de ser tratados de forma diferenciada. Cerca de 22 

mil pessoas no Brasil, hoje, têm a prerrogativa de ter o inquérito aberto somente pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

 Como disse o nosso colega Carlos Marun, em nome do PMDB, todos devem 

ser iguais perante a lei, eu acho que isso também serve para esse sentido. No 

mundo, praticamente, não existe foro privilegiado. Isso é um privilégio que nós 

temos aqui, no Brasil, Deputado Carlos Marun. Eu acho que para os bons não se 

precisaria quase de leis e para os maus elas quase não adiantariam. Eu acho 

importante, então, nós sermos todos iguais perante a Constituição. Tramita na Casa 

a PEC 247, de 2016, de minha autoria, que trata disso. No Senado também estão 

tentando quebrar esse paradigma, mas eu sei que é difícil. 

 Eu fiquei contente quando o Deputado Onyx Lorenzoni falou, como indicativo, 

da possibilidade de nós trabalharmos também para acabar com foro privilegiado. A 

palavra já diz que é um privilégio. É claro que o assunto não será esgotado com 
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essas medidas. Vamos continuar trabalhando sempre mais, colocando a sociedade 

e o País em primeiro lugar. 

 Eu saio com a consciência tranquila, Deputado Joaquim Passarinho, de ter 

dado a nossa contribuição. Combatemos o bom combate, e acredito que 

representamos o pensamento da maioria dos catarinenses aqui, nos debates. Às 

vezes, fomos vencidos, mas acho isso importante. 

 Por último, eu gostaria de deixar claro que foi importante o debate. Desde o 

princípio, a minha consciência dizia “sim” ao relatório. Nós vamos votar a favor 

dessas medidas. Eu acredito que elas vão inibir muito a corrupção aqui no nosso 

País. 

 Quanto ao teste de integridade, eu acho que ficou bem claro que as pessoas 

serão capacitadas para isso, mas só no sentido administrativo, com autorização 

judicial. Essa questão de enriquecimento ilícito é fundamental, bem como o crime 

hediondo, quando se referir a altos valores, e a agilização do prazo para pedido de 

vista, que atualmente são só 10 dias. Eu acredito que a Justiça será mais ágil com a 

delação premiada, o que vai evitar também a prescrição. Parabenizo todos. 

 Estamos prontos para votar esse relatório. A nossa preocupação, claro, é que 

se mantenha no plenário o que for votado aqui, nesta Comissão Especial, 

nominalmente, mostrando o voto de cada um. Eu acho que caixa dois é crime. Pelo 

amor de Deus! Isso sempre foi crime, nem se discute isso. Eu não admito se falar 

em anistia de caixa dois. Isso não existe! Acredito que todos têm essa sensibilidade. 

 Nós temos que fazer leis para a humanidade. Nós vamos passar, mas a vida 

continua. Nós não podemos pensar em nós somente. Nós somos passageiros: hoje 

estamos aqui, mas amanhã não estaremos mais. Temos que fazer uma legislação 

para a posteridade. 

 Concluo, Sr. Presidente, mais uma vez, parabenizando todos, especialmente 

os Deputados Joaquim Passarinho e Onyx Lorenzoni pelo trabalho, todos os 

assessores pela colaboração. Chegamos a um denominador comum para votarmos 

hoje essas medidas anticorrupção. 

 Parabéns, Deputado Joaquim Passarinho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Celso Maldaner. 
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 Com a palavra o Deputado Carlos Marun, que havia pedido para fazer uma 

observação. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Sr. Presidente, eu apresentei 

emenda no sentido de suprir a grande deficiência que eu entendo que exista no 

relatório que está sendo finalizado, ou seja, a de não atuar no sentido de equilibrar 

acusação e defesa. 

 Eu acredito no Estado de Direito, na democracia e entendo que a condição 

necessária para isso é o equilíbrio entre acusação e defesa. A OAB, por intermédio 

da Deputada que me antecedeu, inclusive em emenda subscrita por mim, apresenta 

outra sugestão. 

 Eu entendo que a sugestão apresentada pela OAB — mesmo sendo mais 

amena do que a minha, que seria talvez uma mão mais pesada — avança no 

sentido de não deixar essa lacuna. Então, no caso, eu retiro o art. 43 da minha 

emenda e passo a apoiar a emenda apresentada pela OAB, mantendo unicamente a 

parte inicial, que fala, no seu inciso XXII, que “durante as audiências, o advogado 

sentar-se-á à esquerda do juiz, ao lado do seu cliente, e a parte adversa tomará 

assento à sua direita, ambos em igual posição, horizontal e perpendicular, abaixo do 

magistrado”. Isso parece não ser muito, mas é um símbolo do País onde o Estado 

de Direito é respeitado, é o símbolo do País que nós queremos, não o do que os 

trogloditas querem. 

 O Deputado acaba de receber uma ameaça de morte pelo WhatsApp. Eu 

estou recebendo impropérios, ofensas à minha mãe, coitada, uma professora 

aposentada. Eu quero dizer para essa turma que nós não temos medo. Se 

tivéssemos, não seríamos dignos de estar aqui. 

 Vou votar com o relatório do Deputado Onyx Lorenzoni, aceitando os 

argumentos daqueles que nos trataram com respeito, mas, jamais, por uma vírgula, 

um milímetro, sequer, de medo desses que mentem. Agora tem mais um “sitezinho” 

mentindo. A mentira é a arma do fascismo. Por isso, essa turma usa tanto essa 

forma de agir.  

 Retiro a segunda parte da minha emenda e apoio a emenda da OAB, pois 

entendo que a valorização do advogado de defesa nesse instante recoloca o 

necessário equilíbrio no projeto que nós estamos aprovando. (Palmas.) 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Carlos 

Marun, que eu me lembre, o Deputado Onyx Lorenzoni acatou essa posição.  

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - (Intervenção fora do microfone. 

Inaudível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Mas V.Exa. não 

precisava fazer esse registro. Não como emenda; como sugestão, porque não cabe 

emenda. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Retiro o termo “emenda” e incluo o 

termo “sugestão”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - “Sugestão”, que foi, 

pelo que eu me lembre, acatado pelo nosso Relator na hora.  

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Não na plenitude ainda.  

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não.  

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Só para ajudar nesse debate, em 

especial sobre a questão que a OAB apresentou.  

 O Relator acatou a questão de “sentar ao lado”, questões que são 

importantes, mas não é o centro da demanda da OAB. O centro da demanda da 

OAB é a criminalização das condutas que violem as prerrogativas e os direitos dos 

advogados. Sentar do lado, sentar à frente, sentar atrás, muito bem, se puder, para 

nós não acharmos que contemplamos a demanda da OAB, se não mantiver a 

possibilidade de nós criminalizarmos as condutas que violem os direitos e as 

prerrogativas dos advogados.  

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Presidente, só para contribuir com 

o debate, eu protocolei no sistema, na parte da manhã, um voto em separado, nesse 

mesmo sentido da sugestão dos dois colegas.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O.k. 

 Eu sei que as discussões acabaram, mas o Deputado Pr. Marco Feliciano é 

também da nossa Comissão. Já que nós estamos esperando até às 18 horas, não 

custa também darmos oportunidade, espaço para aqueles que não se inscreveram 

para discutir. S.Exas. estão aqui, até agora, pacientemente, ouvindo todos que se 
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pronunciaram e, com certeza, podem contribuir muito, apesar de a discussão ter 

terminado.  

 É um prazer ouvi-lo, Deputado Pr. Marco Feliciano. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Muito obrigado, Sr. Presidente 

Joaquim Passarinho. Agradeço a aquiescência ao meu pedido. Eu poderia ter feito 

isso por outras vias, já que sou Líder de partido, mas eu respeitei a ordem e fiquei 

aqui aprendendo, de ontem para hoje.  

 Eu quero me desculpar, pois sou membro suplente da Comissão. Não pude 

participar de todos os debates; mas estive em alguns. O membro titular do meu 

partido, PSC, é o Deputado Gilberto Nascimento que, infelizmente, está acamado, 

está enfermo. 

 Nesses dois dias... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Só um momento, 

Deputado. Eu gostaria de pedir a colaboração dos Deputados. O Deputado Pr. 

Marco Feliciano está tentando falar. Deputado Carlos Sampaio, nosso presidente da 

ordem, eu entendo sua preocupação, mas peço que V.Exa. se afaste um pouco ou 

baixe o tom de voz em respeito à palavra do nosso companheiro, já que estamos 

tentando ouvi-lo.  

 Muito obrigado. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Muito obrigado, Sr. Presidente 

e obrigado aos Deputados que estavam aqui conversando e acataram o pedido de 

V.Exa.  

 Como eu estava dizendo, o Deputado titular do PSC nesta Comissão, 

Deputado Gilberto Nascimento, está enfermo, inclusive está internado. De ontem 

para cá, vim a esta Comissão numa tentativa de fazer o papel do Deputado Gilberto 

Nascimento.  

 Liguei para o Deputado Gilberto Nascimento. Ele ontem estava um pouco 

preocupado, porque não havia ainda uma resolução final sobre o relatório do 

Deputado Onyx Lorenzoni. A princípio, eram dez medidas. Depois, se tornaram 18, 

abaixaram para 16 e, finalmente, chegamos a um consenso de 12 medidas. Falei 

com o Deputado e ele está aquiescido. Ele disse: “faça o voto pelo nosso partido”. O 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 146 

nosso partido votará a favor do relatório do Deputado Onyx Lorenzoni. É claro que 

precisamos, ainda, saber como ficará a redação final.  

 O PL 4.850 chega em boa hora do nosso País, porque ele fala sobre, talvez, o 

maior câncer que existe na nossa Nação: a corrupção. A corrupção tira recursos de 

pessoas que não podem sequer se defender e acaba indo para os cofres e para os 

bolsos de pessoas que não têm um pingo de responsabilidade e nem vergonha na 

cara quando cometem tais crimes.  

 Todavia, Sr. Presidente, ao falar sobre corrupção em nosso país seria quase 

uma hipocrisia deixar de citar que, infelizmente, na Nação brasileira, a corrupção é 

quase sistêmica. Por que não dizer quase endêmica? Parece que ela está no DNA 

do brasileiro.  

 Eu queria aqui ler um artigo que foi publicado, há poucos dias, em um jornal. 

Ele diz o seguinte: 

  “Você acredita que a corrupção é um problema 

grave no País? A resposta da maioria dos brasileiros para 

essa pergunta é sim, conforme pesquisa realizada pela 

Confederação Nacional da Indústria na semana passada. 

Mas como entender essa situação quando o brasileiro é 

ao mesmo tempo autor e vítima desse problema? 

  De acordo com estudo divulgado pelo Instituto Data 

Popular, sete em cada dez brasileiros admitem já ter 

cometido atitudes corruptas em situações cotidianas. O 

mesmo levantamento, no entanto, mostra que somente 

3% da população se considera corrupta.  

  O instituto ouviu 3.500 pessoas em 146 cidades de 

todo o País na primeira quinzena de janeiro e constatou 

que a atitude ilícita mais comum no dia a dia do brasileiro 

é comprar produtos piratas. O ato foi admitido por 67% 

dos entrevistados, enquanto 75% afirmaram que 

conhecem alguém que já cometeu essa atitude. 

  O uso indevido da carteirinha de estudante também 

tem destaque entre as atitudes corruptas cometidas pelos 
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brasileiros. Na pesquisa, 15% dos entrevistados disseram 

que compraram meia-entrada usando documento de outra 

pessoa ou falso, enquanto 20% admitiram conhecer 

alguém que fez isso. 

  Somente 1% dos entrevistados admitiu cometer 

irregularidades ao entregar a declaração do Imposto de 

Renda à Receita Federal. No entanto, quando 

perguntados se conhecem alguém que utilize esse 

expediente, 15% responderam que sim. 

  Outras formas de obter vantagens admitidas pelos 

brasileiros durante o estudo foram não devolver a 

diferença ao receber o troco a mais — 21% — e fazer 

instalações irregulares de TV por assinatura, o famoso 

‘gato’ —11%”. 

 Ou seja, quando nós vemos esse comportamento de toda a Nação, e o 

patrulhamento das mídias sociais, neste momento, pressupõe que corrupção é 

sinônimo apenas do Legislativo brasileiro, é preciso que se fale aqui a grande 

verdade: os três Poderes não podem ser apenas harmônicos, independentes, mas 

os três poderes têm que ser também limpos.  

 Houve uma demanda muito grande para que o Ministério Público, os 

promotores públicos, inclusive, não tivessem também a sua história citada nesse 

projeto de lei. E fico aqui me perguntando o porquê. Quem não deve, não teme. Foi 

assim que nós aprendemos.  

 O Legislativo tem problemas? Sim, como tem o Executivo. Mas pergunto: será 

que o Judiciário está acima do bem e do mal? Será que não há corrupção? Por que 

será que alguns criminalistas no Brasil, alguns advogados cobram fortunas, valores 

exorbitantes para defender uma causa? Valores, por exemplo, de 1 milhão, 2 

milhões de reais para defender alguém? Fico eu aqui fazendo uma ilação e 

pensando em quanta corrupção há por trás de tudo isso.  

 Então, o relatório do Deputado Onyx Lorenzoni é, neste momento, o que nós 

queremos que seja aprovado. Ele não está perfeito, acredito que haverá muitas 

emendas em plenário, o que deverá melhorá-lo.  
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 As dez medidas, que agora são doze, podem, sim, ajudar. Todavia talvez — 

deixo aqui esta palavra — uma palestra do nobre Juiz Sergio Moro, em ambiente 

fechado, para um sem-número de outros juízes, pode ter, às vezes, um efeito maior 

do que essas medidas que vamos votar aqui. O Juiz Sergio Moro fez um trabalho 

gigantesco — levou inclusive para Curitiba o nome de república separada, 

“República de Curitiba” — e merece todo o nosso aplauso aqui. Não apenas ele, 

mas também os procuradores, como Deltan Dallagnol, que esteve aqui ontem, e 

toda essa turma do Ministério Público que se debruçou sobre esse assunto.  

 Talvez, se houvesse um pouquinho mais de transparência em todos os 

lugares, nós não precissássemos votar esse projeto aqui. Todavia vantagens ilícitas 

têm que ser, sim, punidas, de alguma forma.  

 Eu deixo registrados aqui, Sr. Presidente, os meus parabéns aos mais de 2 

milhões de brasileiros que assinaram essa causa, que endossaram esse projeto ao 

enviá-lo para cá, aos Deputados que fizeram parte desta Comissão, que passaram 

aqui dias e dias, inclusive feriados, em dias que a maioria dos Deputados não estão 

aqui. Parabéns a V.Exas.  

 Sr. Presidente, a condução de V.Exa. foi perfeita, foi ímpar. O equilíbrio de 

V.Exa. nos inspira. Parabéns ao Deputado Onyx Lorenzoni pela sensibilidade de ir e 

voltar, de esticar, de estender. Isso faz parte do jogo político para que o projeto 

fosse aqui, então, aprovado.  

 Eu faço, então, coro com todos os Deputados que vão votar a favor do 

relatório do Deputado Onyx Lorenzoni. Esperamos ver esse câncer chamado 

corrupção ser extirpado do País.  

 A única coisa que eu peço é que haja isonomia entre todos os Poderes, que 

todos possam ser alcançados por essa lei: Executivo, Legislativo e Judiciário.  

 Termino dizendo que enriquecimento ilícito é crime, tem que ser punido com 

todas as forças. A validação de prova ilícita não cabe na nossa Constituição Federal. 

Este momento é singular para a nossa Nação. É a Nação brasileira passada a limpo. 

Todos os dias uma história nova aparecer na televisão nos assusta. E é preciso 

muito mais apenas do que leis; é preciso paz.  

 Como um homem que tem uma religião guardada dentro do peito e a mostra 

todos os dias, peço a Deus que ilumine o coração deste Parlamento, que ilumine o 
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coração dos brasileiros. O nosso País está dividido, infelizmente. Estamos vendo 

uma série de ataques e de achaques. Basta olhar pelas mídias sociais.  

 O nobre Deputado Carlos Marun chamou algumas pessoas de troglodita, já 

que parece que são daí para pior, que achincalham, xingam. Não é desse jeito. Na 

democracia, o verdadeiro democrata é aquele que sabe falar, mas também sabe 

ouvir, e com todo o respeito.  

 Que Deus abençoe esta Comissão, que Deus abençoe essas medidas, que 

Deus abençoe o nosso País.  

 Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Pr. Marco Feliciano. Quero apenas lembrar que, como religioso também 

que sou, comecei a sessão hoje pedindo que Deus abençoasse este dia e este 

resultado. 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Então foi por isso que a 

sessão hoje transcorreu bem. Não precisou nem de Maracugina aqui, não é? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - (Riso.) Mas teve um 

maracujá para aliviar.  

 O Deputado Eduardo Cury é também membro da Comissão. Está substituindo 

o grande Deputado Fábio Sousa, nosso amigo que está viajando. Foi um notável 

debatedor durante todo o tempo, mas infelizmente não pôde estar aqui hoje. Com 

certeza, S.Exa. está bem representado.  

 Com a palavra o Deputado Eduardo Cury.  

 O SR. DEPUTADO EDUARDO CURY - Eu agradeço, Sr. Presidente. Embora 

o Relator não esteja presente, quero cumprimentá-lo, bem como os demais colegas.  

 Sr. Presidente, primeiro, quero dizer que não sou membro desta Comissão. O 

Deputado Fábio Sousa trabalhou com esta Comissão, é apoiador das dez medidas. 

Ele me ligou ontem e falou: “Eduardo, eu não vou conseguir chegar a tempo. Estou 

nos Estados Unidos. E eu não quero, de forma alguma, que estejamos ausentes”. 

Como ele sabe que a minha posição é exatamente a mesma dele, de apoio às dez 

medidas, eu falei para ele: “eu te substituo com muita honra; para mim é até um 

privilégio”.  
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 Sr. Presidente, eu só queria cumprimentar V.Exa. e o Relator e vou explicar o 

porquê. Eu sempre apoiei as 10 Medidas contra a Corrupção. Eu acompanhei as 

assinaturas aqui, eu conversei com Procuradores, à época amigos meus, e sabia da 

importância de nós debatermos e promover uma modificação da legislação sobre 

isso. Porém dado o quadro por que o País passa, eu estava um pouco pessimista, 

não em relação à competência do senhor ou à do nosso Relator. Por isso, o primeiro 

fato é cumprimentar o senhor pela serenidade na condução dos trabalhos. Eu o 

acompanhava pela tevê, torcendo, mas desde ontem estou aqui na Comissão. E, na 

sequência, cumprimento o nosso Relator pela serenidade com que desempenha o 

seu papel.  

 Quero falar do porquê da minha baixa expectativa em um primeiro momento 

e, na sequência, na finalização, um pouco mais otimista. Primeiro, em que pese ser 

uma excelente iniciativa popular, com apoio dos Procuradores da Operação Lava-

Jato, de forma nenhuma devemos vender a ideia de que o combate à corrupção se 

encerra ou que será um divisor de águas com essa lei.  

 O problema é bastante complexo, é cultural em nosso País. A corrupção está 

arraigada no poder político, está arraigada no Legislativo, no Judiciário, no 

Executivo, a corrupção está arraigada na vida das pessoas. A sociedade tem 

distorções, e isso se reflete na vida legislativa, no Executivo e no Judiciário. Mas nós 

temos que dar o primeiro passo para mudar isso. 

 Na minha vida pública, eu sempre comecei o dia trabalhando com a ideia de 

que nós temos que entregar o dia melhor do que entregamos o dia anterior, no 

Executivo e no Legislativo. O que eu esperava com esse projeto, e acho que nós 

vamos conseguir, é que nós tenhamos uma situação melhor do que a que 

recebemos, que o Sr. Presidente tenha um relatório melhor depois destas 

discussões. Nesse aspecto, eu quero dizer aos nossos heroicos Procuradores da 

Operação Lava-Jato, ao juiz Sergio Moro, ao Judiciário e a todas as pessoas que 

apoiaram esse projeto que uma sociedade se constrói step by step, passo a passo, 

dia a dia. O que importa é não retrocedermos. Com esse projeto, nós estamos 

avançando; na minha opinião, menos do que eu gostaria, mas acho que é o possível 

neste momento da vida nacional. Mais do que isso, é um trabalho que deve ser 

continuado. Nós não podemos parar aqui.  
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 Eu quero dizer às pessoas que nos ouvem que o que nós tivemos em 

Curitiba, com aquele grupo heroico de Procuradores, a Polícia Federal e o juiz 

Sergio Moro não é regra, mas exceção na situação política brasileira. Nós 

usufruímos da felicidade de termos um grupo de Procuradores preparados, bem-

intencionados, que teve a sorte de ter um juiz preparado e bem-intencionado. Isso 

não é regra no Brasil.  

 Eu ouvi a argumentação de todos sobre alguns itens, como, por exemplo, 

equidade de tratamento do Ministério Público ou do Judiciário quando cometam 

erros, como, por exemplo, crime de responsabilidade. Existe nexo quanto a isso, 

existe razoabilidade em se defender isso. Mas, neste momento, nós temos que 

tomar muito cuidado, muito cuidado. As iniciativas para se combater a corrupção são 

poucas no País, são poucas no País. Nós temos que sinalizar que estamos 

avançando. Qualquer sinalização, mesmo que tecnicamente justa, que possa passar 

a impressão ou desmotivar aqueles que lutam contra a corrupção, nós devemos 

fazê-la com muito cuidado. 

 Admito que esse relatório não é o ideal, mas a situação também no Brasil não 

é ideal. A sociedade é disforme. Precisamos realmente estar um passo à frente. Sob 

esse aspecto, V.Exa. conduziu magistralmente esta Comissão. Eu o vi primeiro pela 

televisão e pessoalmente, desde ontem. Eu imagino que o Relator teve um esforço 

enorme. Há coisas que, na verdade, devem ser aprimoradas no futuro, mas nós e a 

sociedade brasileira temos que ter em conta que é um avanço.  

 Aos autores que pediram as dez medidas, quero dizer que é um avanço. Vai 

haver mais ferramentas para que possamos combater a corrupção. Quero dizer à 

sociedade que isso não se encerra aqui. Infelizmente não se encerra aqui. É um 

processo. A corrupção, como eu disse, está arraigada nos nossos costumes, no 

nosso dia a dia.  

 Bem disse ontem o nosso colega, Deputado Nelson Marchezan Junior, eleito 

Prefeito de Porto Alegre, que os altos salários que fogem à legislação, a postura de 

Prefeitos corruptos, a postura de Governadores corruptos, quadrilhas que se 

instalaram no poder público, no Judiciário, no Legislativo, nos Tribunais devem ser 

combatidos. É um trabalho que deve ser feito dia a dia. Mas devemos comemorar. 

Acredito que este relatório é um passo à frente.  
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 Todos os autores, as pessoas que assinaram, sintam-se vencedoras. Eu 

acredito que este relatório será aprovado. Mas acho que serve como uma 

sinalização de que o trabalho deve continuar.  

 Parabéns a todos que trabalharam nisso. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Cury. Tenha certeza de que é muito bom vê-lo. Participamos há pouco tempo de 

uma CPI, e juro que sai de lá um pouco envergonhado, assim como V.Exa. Não 

conseguimos dar prosseguimento à CPI do CARF — Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, outro antro de corrupção neste País. Precisamos avançar nesse 

assunto. Mesmo com a CPI e a Operação Zelotes em andamento, conselheiros do 

CARF continuaram vendendo sentenças neste País. É o que foi falado há pouco: na 

hora em que tapamos um buraco, os ratos continuam correndo por outro.  

 É um prazer tê-lo aqui participando desta reunião, porque sei da sua luta. O 

Deputado Fábio Sousa está muito bem representado. Embora tenhamos saído 

daquela Comissão de cabeça baixa, achando que não há mais jeito, precisamos ter 

forças para continuar lutando. Estamos aqui fazendo isso, lutando por nós, por 

nossas famílias, por essas famílias que estão aqui, pelas famílias que estão nos 

assistindo pela televisão.  

 Como disse o Pr. Marco Feliciano, apesar de termos religiões diferentes, 

acreditamos num só Deus. Rogamos a Deus que ajude o Deputado Onyx Lorenzoni 

a fechar esse relatório da melhor maneira possível. Que esta Casa entenda o 

momento histórico que nós estamos vivendo. Que possamos votar em plenário e 

oferecer algo mais justo, mais digno à população.  

 Deputado Eduardo, este é um grande momento para esta Casa se 

reencontrar com a população. É um grande momento para esta Casa se reencontrar 

com o povo, com o eleitor, que está muito descrente desta Casa. Não podemos 

perder este momento. Podemos aproveitá-lo para ter esse reencontro com as ruas, 

com o povo que nos trouxe para cá.  

 Muito obrigado pela sua presença na Comissão. 

 O SR. DEPUTADO EDUARDO CURY - Obrigado, Sr. Presidente. Eu só 

queria dizer que além de votar, logicamente, a favor das dez medidas, não votarei 

em nenhuma medida que anistie crimes de corrupção passados. Não votarei! 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não esperaria outra 

atitude de V.Exa. 

 Vamos suspender a reunião, a pedido do Deputado Onyx Lorenzoni, 

provavelmente até às 18 horas. Não quero marcar uma hora exata porque não 

podemos recomeçar sem o Relator.  

 Suspendo a reunião agora. Fica previamente marcada para retornar às 18 

horas ou para o momento em que o Deputado Onyx Lorenzoni chegar com o 

relatório. Se Deus quiser, e o Presidente concordar em não abrir a Ordem do Dia, 

nós votaremos ainda hoje esse relatório para que possamos terminar com sucesso o 

nosso trabalho. 

 Está suspensa a reunião até às 18 horas. 

 (A reunião é suspensa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Sras. e Srs. 

Deputados, só um momento.  

 O substitutivo final já está pronto, entregue e tem que ser registrado no 

sistema para que V.Exas. possam acessá-lo. Não podemos começar a debater 

antes que ele esteja disponível no sistema. Portanto, peço mais 5 minutos antes de 

reabrirmos a sessão. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sr. Presidente, eu poderia falar das 

indicações, para ganharmos tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Então, vamos reabrir 

a sessão.  

 Independentemente de o registro do substitutivo estar no painel, há 

indicações a serem feitas pela Comissão. Alguns Deputados solicitaram indicações, 

e o Relator acatou vários pedidos. Eu acho que o Deputado Onyx Lorenzoni já pode 

se antecipar e falar das indicações que foram feitas, para que possamos caminhar 

para o encerramento dessa parte. 

 Tem a palavra o Deputado Onyx Lorenzoni. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Boa noite a todos! Mais uma vez, 

obrigado pela paciência que os amigos e as amigas tiveram com este Relator. 

 Eu quero começar citando uma frase dita por um Presidente por quem eu 

tenho profunda admiração, o Presidente Kennedy. Talvez essa frase simbolize tudo 
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aquilo que foi construído ao longo desse tempo de muito trabalho, de muita 

dedicação, de forte debate interno e externo. Muitas vezes, o Parlamento sofre 

críticas por conta de as pessoas não conhecerem o processo legislativo, não 

saberem das regras e limitações impostas pelo Regimento e não conhecerem a 

forma como é feita a tramitação e a produção das leis. Mas isso é um processo. Eu 

tenho consciência de que a sociedade brasileira, particularmente através das redes 

sociais e do trabalho da imprensa, vai acompanhando e vai entendendo como 

funciona o processo da democracia, o processo parlamentar e o processo 

legislativo. 

 A frase que presidiu a conduta deste Relator foi dita por John Fitzgerald 

Kennedy, segundo o qual um homem tem que cumprir o seu dever, quaisquer que 

sejam os obstáculos, quaisquer que sejam as consequências pessoais, o perigo ou 

a pressão. Essa é a base de toda a moralidade humana. Trago esse pensamento do 

ex-Presidente Kennedy, que foi usado pelo Juiz Giovanni Falcone como uma frase 

guia quando ele enfrentou a máfia italiana.  

 Quero que Plenário desta Comissão saiba que a sociedade brasileira — 2 

milhões e 400 mil brasileiros e brasileiras — nos outorgou a responsabilidade de 

vencer um desafio. O Parlamento brasileiro está simbolizado neste momento por 

esta Comissão Especial de 60 membros, homens e mulheres que estão aqui 

legitimados pelo voto popular. Se nós somarmos os nossos votos, veremos que 

milhões de brasileiros estão aqui representados neste momento, e nós fizemos todo 

o esforço possível para apresentar o produto final, que é o relatório que em breve 

irei ler para V.Exas.  

 Fruto da contribuição de cada um, este relatório tem o objetivo de ajudar a 

mudar o Brasil, a melhorar as relações entre o setor público e o setor privado, a dar 

instrumentos para que se possa combater a impunidade e a corrupção, a melhorar 

os controles e a tornar as relações mais transparentes. 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu vou pedir encarecidamente a 

todos... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu queria solicitar 

silêncio. Como eu já disse outras vezes, o melhor lugar para conversar é do lado de 

fora, no corredor. 

 Eu não gostaria que, mais uma vez, fosse interrompido o nosso Relator, que 

nós aguardamos tanto e cujo trabalho foi incessante. Sei que todos estão cansados, 

mas, se nós não cooperarmos, não sairemos daqui hoje. Então, espero que 

possamos dar um pouco de atenção e respeito a alguém que se dedicou tanto para 

apresentar agora seu trabalho, não só aos Deputados, mas principalmente a quem 

está assistindo à sessão aqui, que são muito bem-vindos. Gostaria de solicitar 

respeito e atenção ao excelente e competente Deputado Onyx Lorenzoni. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Nós iniciamos os debates nesta 

Comissão sob a óptica do oferecimento das 10 Medidas contra a Corrupção, que 

não eram dez medidas, eram dez conceitos que mexiam em mais de 29 legislações 

diferentes, com muito mais de 100 alterações legislativas. Ao longo do trabalho, elas 

foram aperfeiçoadas e consolidadas. 

 Na primeira audiência, ainda no mês de julho, nós nos sentamos diante do Dr. 

Sergio Moro e diante da força tarefa da Lava-Jato, de onde surgiram essas 

propostas feitas pelo Ministério Público Federal e abraçadas por 2 milhões e 400 mil 

brasileiros e brasileiras. Mais de 600 entidades do País todo apoiaram essa 

proposta, que depois recebeu o apoio dos Deputados Antonio Carlos Mendes 

Thame, Fernando Francischini, Diego Garcia e João Campos, que nos ofertaram 

esse projeto de lei. Já no início dos trabalhos, a primeira frase que o Deputado 

Joaquim Passarinho e este Relator disseram foi que o ótimo é inimigo do bom. 

 O processo parlamentar, em todos os Parlamentos do mundo, requer o 

respeito, a soberania, a autonomia e a capacidade de dialogar do Parlamento. Nós 

dialogamos à exaustão, mais de 100 pessoas vieram contribuir conosco, com as 

suas luzes, há mais de 100 horas de depoimentos gravados, e isso nos ajudou a 

chegar onde estamos. 

 Há pessoas dizendo que algumas medidas foram perdidas. Estão 

equivocadas! Algumas medidas, pela sua complexidade, pelo grau de interferência 

no Código de Processo Penal e pela sua dimensão, serão encaminhadas ao 

Deputado João Campos, para que os Parlamentares que fazem parte da Comissão 
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Especial que trata da revisão do Código de Processo Penal possam discuti-las, 

aprofundá-las e — espero — aplicá-las no universo processual penal brasileiro. 

 Outras medidas estão sendo oferecidas para a avaliação e o debate deste 

Plenário. Depois da aprovação deste Plenário, elas serão submetidas ao Plenário da 

Câmara dos Deputados e, depois, ao do Senado Federal, porque em democracia é 

assim que se procede. Em qualquer país democrático do mundo, toda e qualquer lei, 

por melhor que seja a sua intenção, tem que ser submetida ao cotejamento e à 

soberania da representação popular, que se expressa nos mandatos parlamentares 

e no Congresso Nacional. 

 Este é o momento final do nosso trabalho, quando oferecemos o que de 

melhor foi possível construir. Quem imagina que tais modificações pudessem ser 

apresentadas e colocadas a fórceps ou à força no estamento legal brasileiro se 

equivoca, ou acha que não está em um país democrático ou não quer viver em um 

país democrático. Talvez queira viver em uma ditadura. Na democracia, os maiores 

valores são a tolerância ao pensamento contrário e a submissão à vontade da 

maioria. É preciso reconhecer que, mesmo que a opinião da maioria vença, o que 

vai ser aplicado a toda a sociedade é fruto da representação social legítima, através 

da representação maior que está expressa nos mandatos parlamentares. 

 Feitas essas ponderações, passo respeitosamente a ler as indicações. Vamos 

começar com as indicações para a Comissão Especial que vai proferir parecer ao 

Projeto de Lei nº 8.045, de 2010, do Senado Federal, que trata do Código de 

Processo Penal, e que fará a apreciação dos dispositivos referentes à alteração do 

Código de Processo Penal constantes nas seguintes medidas. A indicação está 

endereçada ao Deputado Danilo Forte, Presidente da Comissão, e ao nobre Relator 

João Campos, proponente das 10 Medidas contra a Corrupção. 

 Esta Comissão, ao fim de seus trabalhos de análise das chamadas 10 

Medidas contra a Corrupção, encaminhadas por mais de 2 milhões de eleitores, 

recebeu diversas medidas que visam alterar o Código de Processo Penal. As 

medidas 4, 7 e 9 tratam, respectivamente, de modificações no sistema recursal, de 

prova ilícita e nulidades, e de prisão provisória. Todos esses temas foram estudados 

por esta Comissão em profundidade, porém nem todos foram objeto de consenso. 

Pela dimensão e complexidade desses temas e pelo prazo exíguo para que pudesse 
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ser construída sólida maioria nesta Comissão, nós estamos encaminhando essas 

medidas para uma análise detida da Comissão Especial que trata do Código de 

Processo Penal. 

 Junto com elas irão todas aquelas outras medidas que permaneceram... 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, ele pode repetir? 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - V.Exa. pode repetir? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sim. O texto será distribuído a 

todos em poucos minutos. 

 As medidas 4, 7 e 9 tratam de modificações no sistema recursal, provas 

ilícitas, nulidades e prisão provisória. Por não ter sido construído razoável consenso 

nesta Comissão, essas quatro questões vão ser levadas para a Comissão do Código 

de Processo Penal agregadas a todas as demais. Nós vamos dar provimento às 10 

Medidas, que também alterarão o Código de Processo Penal, mas elas construíram 

aqui maioria suficiente para serem aprovadas na Comissão e, portanto, serem 

submetidas diretamente ao Plenário da Câmara dos Deputados. 

 Nós também encaminharemos àquela Comissão a sugestão apresentada pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, para que se debata a criminalização da violação 

das prerrogativas dos advogados. Estamos acolhendo as sugestões feitas, ao longo 

do dia de hoje, no sentido de criminalizar o exercício ilegal da advocacia e de ajustar 

o posicionamento em audiências ou em julgamentos, de forma que a defesa e a 

acusação fiquem no mesmo plano. 

 Por fim, estamos acolhendo uma contribuição importante da OAB, que é a 

ação popular. Inclusive, a ação popular terá caráter retributivo, quando significar 

recuperação de recursos públicos perdidos ou qualquer outra situação em que o 

Erário se recupere financeiramente de desvios, ou que essa ação gere a 

possibilidade de ressarcimento ao Erário. Portanto, através dessa iniciativa da OAB, 

passaremos ter na ação popular mais um instrumento de enfrentamento, controle e 

vigilância pela própria sociedade. E aí vamos nos valer de mais de 1 milhão de 

profissionais da advocacia, que vão poder colaborar com o controle de atos no setor 

público e em várias outras áreas. 
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 Essas medidas estão salvaguardadas, porque estão sendo direcionadas a 

uma Comissão que vai continuar o debate necessário ao aprofundamento dessas 

questões. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Posso ler a próxima? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - V.Exa. pode responder, em síntese, por 

que não foi possível acatar a proposta da OAB de criminalização da violação das 

prerrogativas dos advogados? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Como? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Por que V.Exa. não quis acatar essa 

proposta da OAB? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Porque não se construiu maioria 

para que isso acontecesse. Foi por essa razão e para que haja um debate mais 

aprofundado. Várias categorias colocaram uma série de questionamentos, e por 

essa razão nós vamos... 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem.  

 Há 30 assinaturas. Como não se construiu maioria? Trinta assinaturas foram 

encaminhadas. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sr. Deputado Fausto Pinato, toda a 

construção do relatório está diretamente vinculada a um entendimento feito com as 

bancadas, em que as Lideranças têm um papel importante, como V.Exa. sabe. 

 (Não identificado) - Vamos verificar, então, com as bancadas. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Relator, com todo o respeito... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Por favor, eu só quero concluir. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - No meu partido, eu tenho autonomia, 

eu estou acompanhando o processo, estou estudando exaustivamente. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Pinato... 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Eu não vou fazer papel... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Pinato, esta foi a decisão 

tomada por esta relatoria. V.Exa. tem todo o direito de aqui ou lá no plenário fazer 
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um destaque para reintroduzir essa proposta. É um direito que lhe cabe. Desculpe-

me, aqui não cabe, mas cabe lá no plenário. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Perfeito. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Então, eu quis, neste momento, 

fazer a salvaguarda daquilo que foi possível construir, e o entendimento que este 

Relator fixou não se esgota aqui dentro. 

 V.Exa. sabe o que eu estou dizendo. V.Exa. sabe da construção complexa 

que tem uma matéria desse tipo, para permitir que seja aprovada na Comissão e 

depois seja submetida ao Plenário da Casa. A matéria não se esgota apenas num 

ato de vontade da Comissão. Podemos lembrar quantas matérias nós votamos em 

Comissões, e as coisas mudaram no plenário. Por essa razão, eu peço a 

compreensão de V.Exa. 

 Eu vou continuar lendo as indicações. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Perfeito. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Todas as bancadas e todos os 

partidos, uma vez aprovado o relatório, podem apresentar os destaques que 

julgarem necessários. Vários Parlamentares já comentaram que vão apresentar 

destaques sobre vários pontos do relatório oferecido. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Perfeito. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Fausto Pinato, assim 

como relatei ontem, quero dizer agora que foi acordado com várias bancadas que 

essas medidas não viessem no bojo das dez. As bancadas haviam pedido, por meio 

da maioria dos Líderes, que elas não fossem consideradas. Atendendo aos 

inúmeros apelos que recebi hoje, nós conseguimos recuperar três das quatro 

propostas, o que eu considero bastante razoável. Fica a critério das bancadas e dos 

Parlamentares tentar fazer a reinserção desta proposta no plenário da Câmara. 

 Eu acolhi as sugestões do Deputado Edio Lopes, e isso vai ser visto em 

seguida. O Deputado Edio tem uma discordância sobre a questão que envolve a 

responsabilidade dos partidos políticos. A bancada e o partido de S.Exa. vão fazer o 

destaque quando nós formos votar em plenário. 

 Isso não quer dizer que nós não possamos construir a maioria para aprovar o 

relatório. Ninguém vai sair daqui 100% atendido — aliás, essa é a essência da 
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democracia —, uns serão 80% atendidos, enquanto outros, 90%. Aquilo que nós não 

conseguirmos ajustar se resolverá no plenário da Câmara dos Deputados. É assim a 

regra da nossa vida aqui. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Eu respeito a sua decisão. V.Exa. 

respondeu o que eu queria. Não foi construído com ampla maioria aqui, pode ter 

sido construído com ampla maioria dos Líderes. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - O.k. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Quero dizer que fica o meu protesto, 

em nome da OAB, por não ter sido incluída a questão das prerrogativas dos 

advogados. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Houve maioria. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Como dizia Francesco Carnelutti, a 

essência e a nobreza da advocacia é sentar ao lado do acusado — que muitas 

vezes, Sr. Relator, é inocente.  

 Quero deixar consignado meu protesto e dizer à Ordem dos Advogados do 

Brasil que vamos apresentar destaques em plenário. 

 Agradeço a V.Exa. pela atenção. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Só quero reiterar que ouvi V.Exa., 

ouvi a manifestação do Deputado Carlos Marun, ouvi a manifestação do Deputado 

Edio Lopes e de muitos outros Parlamentares. O que fizemos aqui foi o que cabia à 

Relatoria. V.Exa. já foi Relator e sabe que os Relatores constroem o possível, e às 

vezes tentamos o impossível. Quero lembrar que ontem essas três questões que 

estamos atendendo eram consideradas impossíveis. Hoje, graças ao esforço de 

V.Exa. e de outros Parlamentares, três das quatro se tornaram possíveis. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Peço a palavra pela ordem.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Tem V.Exa. a palavra.  

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Deputado Onyx Lorenzoni, V.Exa. 

relatou ter retirado as medidas relacionadas ao Código de Processo Penal. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - As que tivessem consenso não 

seriam retiradas, as que tivessem dissenso, sim. Correto? 
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 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Parte das medidas em que há 

dissenso — em algumas o dissenso é pleno — vai para lá, já foi feita a indicação. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, um dos argumentos 

mais fortes era o excesso de recursos existentes no Código de Processo Penal. Aí, 

criou-se mais um recurso. Quero saber se esse recurso foi retirado ou não. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado... 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - É um esclarecimento apenas: eu 

quero saber de V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Nós não criamos recurso nenhum, 

os recursos já estão nos tribunais. Mas eu quero chegar lá, Deputado Paulo, vamos 

tentar organizar a nossa conversa. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - V.Exa. já sabe do que se trata, não 

é? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deixe-me terminar as indicações. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Está bem, eu aguardo. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Depois, quando eu entrar no 

relatório, V.Exa. vai saber se ficou, se não ficou, por que ficou, qual é a posição que 

este Relator adotou. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Está bem, eu aguardo. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Em relação ao que V.Exa. me 

pediu, a maioria absoluta está atendida. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Então, eu farei a minha pergunta 

posteriormente, e peço que V.Exa. se lembre desse aspecto. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Combinado. Em relação àquilo que 

V.Exa. e o seu partido não ficarem satisfeitos, como eu disse ao Deputado Fausto 

Pinato, faz-se destaque supressivo lá, no plenário. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Não. A pergunta regimental... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - V.Exa. sabe que nós temos teses 

diferentes em relação às questões que envolvem o Código de Processo Penal. 

V.Exa. queria que toda e qualquer matéria referente ao Código de Processo Penal 

fosse para a Comissão Especial. Aí, é outra conversa. 
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 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Eu esclareço a V.Exa. que o recurso 

que foi criado em relação ao habeas corpus, à concessão de habeas corpus... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não foi criado, não há recurso 

criado. Mas eu vou lhe explicar isso na hora adequada. Não irei deixar de debater 

esse ponto com V.Exa., da forma respeitosa como V.Exa. sempre tem debatido com 

este Relator, e como este Relator sempre debateu com V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Eu vou aguardar, Presidente. Já me 

inscrevo para perguntar sobre esse tema, entre outros. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - A próxima indicação requer o envio 

de sugestão à Presidência da República para que exerça a sua iniciativa legislativa 

exclusiva para criar o Fundo de Combate à Corrupção. 

 Esclareço que, com as 10 Medidas contra a Corrupção, veio para cá a 

proposta de que fosse criado um fundo com verbas usadas em publicidade. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - O substitutivo vai ser distribuído 

imediatamente. 

 Nós fizemos uma análise bastante demorada e tentamos todas as 

formulações possíveis para criar um fundo fora da esfera do Poder Executivo, mas 

não foi possível. Para não perder a excelente ideia de criar um fundo nacional de 

combate à corrupção, restou-nos provocar o Poder Executivo e solicitar que ele 

envie um projeto criando o fundo. Aí, sim, atendida a prerrogativa de iniciativa do 

Poder Executivo, nós poderemos fazer as alterações necessárias aqui. 

 Então, atenção, o Fundo de Combate à Corrupção não está perdido. Há gente 

que não vê as coisas especificadas no relatório e acha que as medidas estão 

perdidas. Não estão. Apenas, por uma questão processual, constitucional ou de 

técnica legislativa, elas estão sendo salvaguardadas. Há possibilidade de existirem 

em outro lugar. 

 Feito esse esclarecimento, vamos adiante. 

 A próxima indicação requer o envio de sugestão à Procuradoria-Geral da 

República para que exerça a sua iniciativa legislativa exclusiva de modificar as 

normas vigentes para revisar e atualizar as normas disciplinares e casos de perda 
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de cargo aplicáveis aos membros do Ministério Público Federal em caso de atos 

ilícitos. 

 Houve um grande debate sobre a lei valer para todos. Muitos Parlamentares 

foram assertivos nesse princípio. Então, nós criamos essa indicação ao Ministério 

Público Federal e ao Supremo Tribunal Federal para que, utilizando a sua 

prerrogativa, enviem para esta Casa projetos de lei, para que nós possamos 

debater, ajustar e atualizar as normas vigentes para casos disciplinares nessas duas 

áreas de prestação de serviços do Estado. Então, uma será direcionada à 

Procuradoria-Geral da República, e a outra, ao Supremo Tribunal Federal. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Sr. Presidente, peço a palavra para 

um esclarecimento. 

 Sr. Relator, nessa proposição a que V.Exa. acabou de se referir, houve algum 

entendimento? V.Exa. está sugerindo essa indicação ou ela é fruto de um 

entendimento com o Judiciário e com o Ministério Público? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - É apenas sugestão de V.Exa.? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Isso é o resultado da vontade da 

maioria, que se expressou aqui e que muito provavelmente vai se expressar no 

plenário, no que diz respeito a crimes de responsabilidade. 

 Eu ia deixar essa questão para o fim, mas vou trazê-la para este momento. 

Firmamos com os representantes do Ministério Público Federal na segunda-feira 

retrasada, quando a medida 18 foi retirada, o entendimento de que, depois que o 

relatório das 10 Medidas for aprovado e passar pelo crivo do Plenário da Câmara 

dos Deputados, esta Comissão vai apresentar um projeto de lei, através da liderança 

do Deputado Joaquim Passarinho e deste Relator — convidamos todos os 

Parlamentares a nos acompanhar.  

 Hoje, o suporte constitucional que estamos recebendo é que isso deve ser 

colocado provavelmente na lei de improbidade. Vou repetir: não há sustentação 

constitucional na proposta de inclusão dos eventuais crimes funcionais de 

responsabilidade ou afins de juízes e magistrados na lei de crime de 

responsabilidade, a Lei nº 1.079, de 1950. 
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 Já existem decisões do Supremo Tribunal Federal que fazem com que o 

Superior Tribunal de Justiça não receba ações desse tipo, porque o Supremo 

Tribunal Federal define que apenas sofrem ações de crime de responsabilidade 

aquelas autoridades que estão citadas expressamente na Constituição. Portanto, 

aquele não é o caminho para instrumentalizarmos a cidadania, quando a cidadania 

precisar de instrumentos para enfrentar as corporações, sejam elas quais forem. 

 Então, esse é um compromisso que assumimos publicamente aqui. É um 

compromisso assumido em alto e bom som junto aos procuradores da República 

que vieram nos pedir que retirássemos a medida 18, para não misturar o trabalho 

sério que estamos fazendo aqui com qualquer tentativa de calar investigador, 

amedrontar juiz ou coisa do gênero. Não vamos misturar esses tipos de situação. 

Vamos oferecer um projeto que vá para uma Comissão Especial e que, como as 

coisas têm que ser construídas no Parlamento brasileiro, às claras, tenha o 

acompanhamento da sociedade pela televisão, pela imprensa e pelas redes sociais. 

Vamos aqui debater com promotores e com a representação do Judiciário os limites 

da ação de cada um e as suas responsabilidades. Assim, com maturidade e com 

equilíbrio, faremos a separação do joio do trigo, sem golpinho, sem esperteza. Nós 

não precisamos disso. Temos que exercer o nosso poder de maneira transparente e 

responsável. Ninguém aqui tem medo de ninguém. Todos nós estamos aqui 

legitimados por milhares de pessoas. 

 Portanto, quero fazer um chamamento ao equilíbrio e à razão. Não é porque 

existem, sim, problemas na relação entre o Parlamento brasileiro e as instituições do 

mundo judiciário hoje, como aconteceu na Itália na década de 1990, que vamos 

reproduzir no Brasil o que a Itália fez no sentido de fragilizar a legislação. 

 Há 20 anos a Itália vive uma instabilidade institucional. Se alguém tem alguma 

dúvida, pode perguntar à Deputada Renata Bueno, que é filha do Deputado Rubens 

Bueno, Líder de um partido nesta Casa. A Deputada Renata Bueno foi eleita pelos 

descendentes de italianos que habitam na América Latina e tem assento no 

Parlamento italiano. Ela conhece bem o resultado do conflito irracional entre o 

Parlamento italiano e o mundo judiciário italiano. 

 Desde o primeiro dia, dissemos que não era esse o caminho que o Brasil 

tinha que seguir. Para isso as dez medidas foram apresentadas, para isso o trabalho 
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incessante que tivemos. E ouvimos todos os lados aqui — a Academia aqui esteve 

—, juízes, promotores, ex-ministros, a sociedade, a imprensa, os movimentos 

sociais. Estamos com maturidade, com soberania e com altivez dizendo aquilo que 

achamos que pode ser feito e aquilo que achamos que não pode ser feito. 

 Isso é vida parlamentar, isso é democracia, isso é respeito à cidadania. E a 

cidadania vai nos respeitar porque sabe que estamos agindo às claras, com 

decência e, principalmente, com respeito às pessoas que colocaram aqui as dez 

medidas. 

 Faço esse apelo à racionalidade, para que persigamos esse caminho na 

Câmara dos Deputados. Se a outra Casa congressual quer colocar mordaça em 

quem está investigando e passando o Brasil a limpo, é problema da outra Casa. Que 

a nossa Casa não faça assim. 

 Vamos, sim, recolher o respeito da sociedade, aprovando as dez medidas, 

dentro daquilo em que acreditamos. (Palmas.) Depois, legitimados por isso, temos 

autoridade para montar a Comissão Especial e debater aqui, olho no olho, para 

separar o joio do trigo, para poder penalizar juiz que vende sentença, para poder 

penalizar promotor que faz denunciação caluniosa, porque com a honra de ninguém 

se brinca. Agora, é preciso ter equilíbrio, serenidade e bom senso. 

 O meu apelo é que confiem em que esse é o melhor caminho para podermos 

recuperar lá nas ruas o respeito da população brasileira, que olha hoje, tristemente, 

com desconfiança, todos nós. 

 Passei a segunda-feira sendo pressionado por A, B ou C, mas reiterei a 

minha crença em cada um dos Srs. e Sras. Parlamentares, no sentido de que a 

maioria absoluta dos que estão aqui são homens e mulheres que querem o bem do 

Brasil. Como todos os conjuntos, temos, lamentavelmente, pessoas que não honram 

o voto popular. 

 Tem aqui? Sim. Tem ali na Justiça de primeiro, segundo, terceiro e quarto 

graus? Sim, e nós sabemos. Há procuradores de Justiça assim? Também há, como 

há delegado de polícia, professor, sacerdote, pastor, como há em cada área da 

atividade humana. 

 Não tenho nenhum receio de dizer que vamos apresentar um projeto. E peço 

que os colegas desta Comissão sejam signatários dele. Quero ser o último a 
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assinar. Sei que o Deputado Joaquim Passarinho deve puxar essa fila. Serei o 

último a assinar, mas serei o primeiro a cobrar do Presidente Rodrigo Maia a 

instalação da Comissão Especial para debatermos crimes funcionais de magistrados 

e de procuradores, mas às claras, com decência, sem ameaças, a fim de tentar 

instrumentalizar qualquer cidadão brasileiro para que ele, se se julgar prejudicado, 

dentro da lei, com os filtros adequados, possa questionar, processar e buscar limpar 

a sua honra. Isso é um direito da cidadania, e nós vamos respeitar. 

 Uma nova indicação, para complementar esse assunto, é a PEC nº 291/2013. 

Nós vamos pedir ao Presidente Rodrigo Maia que acelere sua tramitação, para que 

a PEC, que já passou por dois turnos no Senado Federal, possa ser votada pela 

Câmara dos Deputados. Essa PEC cria uma série de mecanismos de controle para 

a ação do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, inclusive, retirando, 

constitucionalmente, o direito de aposentadoria integral de magistrados que vendem 

sentença, se forem pegos em processos criminais. Ou seja, esse direito será retirado 

porque ninguém da sociedade brasileira aceita esse tipo de coisa. 

 Por fim, pedimos também que o Presidente Rodrigo Maia faça a aceleração 

da apreciação das Propostas de Emenda à Constituição que começa com a de nº 

470 e aquelas a ela apensadas: 78/2007, 119/2007, 174/2007, 484/2010, 142/2012, 

312/2013, 364/2013, 23/2015, 206/2016, 261/2016 e 247/2016, que tratam — todas 

elas — do foro privilegiado. 

 Está na hora de nós trazermos para o plenário da Câmara dos Deputados 

essa discussão sobre foro privilegiado, para que, de maneira madura, os 

Parlamentares decidam o que querem fazer com esse instrumento no Brasil. 

(Palmas.) 

 Sr. Presidente, creio que todas as indicações que haviam sido solicitadas 

pelos Srs. Parlamentares estão contempladas. Se houver alguma que não o foi, 

quero me penitenciar e pedir que, por favor, a indiquem para que nós possamos 

preparar e fazê-las neste momento. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Relator, eu gostaria... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - É sobre as 

indicações? 
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 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - É uma informação. Eu queria só 

pedir... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com a palavra o 

Deputado Arnaldo Jordy. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - É o meu caso, Deputado 

Joaquim Passarinho. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Sr. Presidente, Deputado Joaquim 

Passarinho, Deputado Onyx Lorenzoni, veja bem, eu compreendi perfeitamente o 

que V.Exa. lateralizou para sugerir que esta Casa ou que as instituições pertinentes 

possam tomar um encaminhamento. No geral, estou de acordo, com duas ou três 

exceções. 

 Nós da bancada do PPS temos ainda que agradecer o acolhimento de V.Exa. 

na indicação do fundo, que é uma proposta da Associação dos Servidores do 

Tribunal de Contas da União e que foi abraçada pela nossa liderança. V.Exa. a 

acolheu como indicação. 

 Quanto às outras questões, nós haveremos de apresentar como destaque no 

plenário, como creio que seja de outras iniciativas de outras bancadas também. 

 Portanto, nós estamos prontos para votar o relatório de V.Exa., com algumas 

reservas, mas nós vamos apresentar destaques no plenário para algumas 

incorreções. 

 Há um rumor muito forte — e inclusive já divulgado em alguns blogs — de 

que teria havido, por parte de algumas lideranças, um acordo sendo construído para, 

em plenário, voltar a história da anistia. Eu pergunto se V.Exa. tem informações 

sobre esse tipo de articulação que estaria ocorrendo na Casa ao longo das últimas 

horas de hoje. V.Exa. tem alguma informação sobre isso? Seria uma articulação de 

plenário para que ressurgisse esse fantasma da emenda propondo a anistia ampla, 

geral e irrestrita. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, para 

complementar... 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Essa é a informação que eu preciso 

saber de V.Exa., ou do Presidente Joaquim Passarinho, enfim, quem puder informar 

isso. 
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 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Bem rápido, Sr. 

Presidente. 

 Também, na mesma linha, só para complementar, é que voltaria, em plenário, 

contra tudo o que nós vamos decidir agora, também uma emenda para criminalizar o 

Ministério Público e o Poder Judiciário, dentro das dez medidas. Chegamos à 

conclusão na Comissão Especial de que nós vamos fazer isso, mas não neste 

momento, porque pode parecer uma retaliação às operações bem-sucedidas da 

Polícia Federal ou do Ministério Público Federal. 

 Então, quero dizer a V.Exa., como Presidente — e isso foi bem colocado pela 

maioria dos Deputados aqui —, que nós temos que nos insurgir contra qualquer 

tentativa de votar, dentro das dez medidas, que é um projeto que nós fizemos juntos 

aqui em plenário, anistia a caixa dois e de criminalizar, de novo, o Ministério Público 

e o Poder Judiciário, como, se nas dez medidas de combate à corrupção, nós 

estivéssemos construindo uma retaliação à Operação Lava-Jato. (Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deixe-me responder 

ao Deputado Arnaldo Jordy, que fez uma pergunta, complementada pelo Deputado 

Fernando Francischini. É apenas para responder, e acho que falo em nome também 

do Relator. 

 A única coisa que nós sabemos vem pela mesma via de V.Exa.: por blogs, 

por falar, por conversas. V.Exa. lembra muito bem, assim como alguns Deputados, 

daquela segunda-feira fatídica no plenário em que os boatos eram muito grandes, e 

todo mundo falou que ia haver, mas ninguém viu. Até o momento, isso é boato, não 

há nada oficial, e para nós da Comissão nada chegou. 

 A nossa proposição é fazer a maioria com V.Exas. e isso se replicar em 

plenário. Nada há, nesta Comissão, de anistia a caixa dois. Nem passou pela 

conversa, até porque os nossos posicionamentos sempre foram muito claros, 

contrários a qualquer tipo de anistia a caixa dois. 

 Então, eu acho que essa conversa, como não prospera na Comissão, nunca 

foi trabalhada. 
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 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente, uma questão de 

ordem. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vou a palavra para 

todos. Nós vamos ouvir todo mundo. Não se preocupem. 

 Com a palavra o Deputado Edio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, Sr. Relator, parece que o 

som está a desejar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Seria bom aumentar o 

nível do som, porque eu acho que está baixo. Quando o Deputado Carlos Marun 

fala, eles aumentam o som. (Riso.) 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Nós fizemos algumas sugestões ao 

Relator, e me parece que, naquele momento, S.Exa. aquiesceu com quase todas as 

nossas sugestões, mas me parece que, dada a correria de última hora, algumas 

coisas ficaram sem serem contempladas. 

 V.Exa., no artigo que trata das doações... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois é, Deputado 

Edio Lopes, ele ainda nem leu o relatório. Eu acho que nós podemos tirar as dúvidas 

depois que ele ler o relatório. Ele só leu as indicações. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Mas, então, eu não entendo mais nada, 

Sr. Presidente. Este aqui deve ser o vigésimo documento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Mas ele tem que fazer 

a explicação. É o último. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Se isso aqui não é o último relatório, 

então, eu não sei o que nós estamos debatendo aqui! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - É o último, ele ainda 

nem leu. Ele tem que ler, ele tem que falar. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Ele leu, ele concluiu. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, ele só leu as 

indicações. As alterações finais, para o último relatório, ele ainda não fez. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Então, vamos aguardá-lo. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Ele só fez o que não 

está incluído e leu quais são as indicações que a Comissão está fazendo. 

 Darei já a palavra a V.Exa., Deputado Zé Geraldo, como também ao 

Deputado Vanderlei Macris. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Em seguida, Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu fiz um pedido de 

uma questão de ordem 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Darei a palavra a 

todos, Deputado. O Deputado Vanderlei Macris também fez. Só aqui são três 

questões de ordem do próprio PSDB. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Sr. Presidente, eu quero ler uma 

manifestação do Procurador Rodrigo Janot. Recebemos uma procuração que eu 

gostaria de ler. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Preste atenção, 

Deputado, não há essa inscrição nesse horário.  

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Mas se... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Calma, Deputado 

Carlos Marun. Nós levamos a Comissão até agora. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Positivo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vamos com calma, 

nós não cortamos a palavra de ninguém. Vamos com calma. 

 Nós estamos dando a palavra para questão de ordem, para encaminhamento, 

para tirar dúvidas sobre o relatório. Agora, não para fazer discurso político, não para 

ler manifestações de outro lado, senão nós não vamos sair daqui. 

 Nós temos que organizar isso. (Palmas) 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente Joaquim 

Passarinho... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vou dar a palavra a 

todos, desde que seja dentro do tema. Nós não podemos pedir a palavra agora para 

fazer discurso, para ler não sei o quê, sem ouvir o relatório primeiro. 

 Primeiro é o Deputado Vanderlei Macris; depois, os Deputados Zé Geraldo 

Ronaldo Fonseca, Domingos Sávio.  
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 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Eles não se inscreveram faz tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não há inscrição, 

Deputado Carlos Marun! Que inscrição? Eu vou passar a palavra para V.Exa. E 

V.Exa. não precisa ser o primeiro. Calma. 

 Com a palavra o Deputado Vanderlei Macris. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, eu gostaria de 

pedir sua atenção em duas questões rápidas que eu tenho para falar. 

 A primeira delas é sobre essa questão da anistia, sobre os blogs estarem 

falando sobre ela. Eu acho que a Comissão, depois da votação que vai fazer hoje... 

 Sr. Presidente, eu gostaria de ser ouvido. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - O Deputado Carlos Marun não 

me deixa falar. Eu estava inscrito antes dele, e é bom que ele também entenda isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado, nós 

chegamos até aqui sem nenhum tipo de atrito, vamos continuar assim. 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Sr. Presidente, veja bem. 

 Sobre essa questão da anistia, eu gostaria de me manifestar, porque V.Exa. e 

o Relator terão credibilidade suficiente para, em plenário, falar em nome desta 

Comissão. Nós não aceitaremos esse tipo de postura no plenário. Apesar de ser 

legítimo que qualquer Deputado possa apresentar qualquer emenda lá ou destaque, 

e isso é possível, mas nós estaremos presentes para contestar. 

 Segunda questão. Sr. Relator, eu fiz um pedido de indicação a V.Exa. no 

sentido de que pudéssemos criar varas especiais e também turmas especiais de 

julgamento de crimes de corrupção, Sr. Presidente. 

 Eu sempre disse aqui nesta reunião que a impunidade existe em função da 

morosidade. Então, é importante que tenhamos varas e turmas especiais, e que haja 

a indicação de V.Exa. ao Supremo Tribunal Federal para que tome essa iniciativa. 

 Era só isso que eu queria dizer, Sr. Presidente. 

 Deputado Carlos Marun, V.Exa. pode falar agora. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Calma, vamos com 

calma. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Eu falo na ordem. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Todos vão falar. 

Durante todos esses 4 meses, ninguém deixou de falar. 

 Eu só peço que nós tenhamos organização. Nós estamos discutindo sobre 

propostas que não foram acatadas diretamente aqui, ou que não podiam porque não 

tiveram maioria, em forma de sugestão. 

 Ele não leu ainda, Deputado. Desculpe-me, ele só leu o que ele vai 

encaminhar.  

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Deixe-me ler isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - A única coisa que ele 

fez foi dizer: “Estou encaminhando essas propostas”. O resto, ele não fez nada 

ainda. 

 Sobre esses encaminhamentos, por exemplo, o Deputado Vanderlei Macris 

agora lembrou de um que não está aqui no meio, mas já está acordado. É isso que 

nós vamos ver. Depois, vamos ao relatório. 

 Deputado, só um momento. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Gente, quem sabe eu leio o 

relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vamos tirar as 

dúvidas primeiro. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Presidente, só uma questão de 

ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Espere, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Presidente, eu vou dar um dica 

para V.Exa. 

 Não são todos os Deputados que estão colaborando na questão de sugerir 

emendas ou dar sugestões para Relator. O que eu peço para V.Exa.? Foi 

encaminhado muito verbalmente, como foi a sugestão do Deputado Vanderlei 

Macris, e eu estava aqui. Eu encaminhei, o Deputado Carlos Marun encaminhou. 

Vamos fazer uma lista, porque, na maioria das vezes, é mais discurso, são mais 

algumas ponderações. Nós já ultrapassamos essa fase, e aí fica mais fácil, porque 

nós só vamos para a votação e para os discursos. Nós podemos votar antes e 

continuar com os discursos. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Vanderlei 

Macris, já levantou, já foi acatado e vai ser apresentado. 

 Com a palavra o Deputado Zé Geraldo. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, na verdade, é uma 

reação àquilo que não pode acontecer aqui. Ultimamente, às vezes, a própria 

imprensa está ajudando, neste País, a uma mentira virar verdade e a uma verdade 

virar mentira! 

 Eu estou reagindo porque, se um Parlamentar ou uma Parlamentar, ou um 

partido, apresentar uma emenda no plenário para incluir também o Ministério 

Público, funcionários, autoridades do Poder Judiciário ou do Ministério Público, nós 

não podemos sair dizendo que isso é para criminalizar o Poder Judiciário ou o 

Ministério Público. Essa lei aqui não é para criminalizar nem o Executivo nem o 

Judiciário nem o funcionário público. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Zé Geraldo, 

com todo o respeito que tenho a V.Exa., qual é o assunto que V.Exa. quer falar 

sobre encaminhamento? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Eu estou reagindo a uma forma, se 

houver uma emenda, de se fazer a condenação de uma emenda em plenário. Nós 

não podemos isso aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado, aqui não 

em ninguém... 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Até porque quem tirou e colocou foi o 

Relator. Foi o Relator que colocou e tirou essa questão do Ministério Público e do 

Poder Judiciário. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado, aqui não 

tem nenhuma criança, todo mundo sabe o que pode e o que não pode no Regimento 

Interno. Ninguém aqui vai tolher nenhum Deputado. 

 Um momento, Deputado Ivan Valente. Vai chegar sua vez. Vamos ouvir a 

todos. 

 Com a palavra o Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, eu acho 

fundamental que o Relator tenha feito uma ampla exposição. Enquanto ele fazia a 
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exposição, a redação final nos foi disponibilizada, após termos a oportunidade de 

discutir. A discussão foi encerrada, e ele acolheu pelo menos minhas sugestões. Eu 

já conferi, e foram acolhidas. 

 Ele deixou claro que, se alguém sugeriu na discussão e não foi acolhida — e, 

aliás, Deputado Vanderlei Macris fez agora uma ponderação nesse sentido e que 

prontamente está sendo observada —, essa hipótese levantada, que eu repudio, de 

tentarem incluir algo que possa contrariar todo o espírito desse projeto de combate à 

corrupção e que nós lutamos para ser aprovado (palmas), e creio eu que será 

aprovado, espero até por unanimidade nesta Comissão, dado o debate profundo que 

foi feito. 

 Eu considero que qualquer tentativa de estabelecer uma anistia geral, ampla 

e irrestrita a crimes é algo que não terá o nosso apoio, mas haveremos de combatê-

la no plenário. Mas isso é um assunto para plenário, porque aqui ninguém vai ousar 

fazer algo desse tipo.  

 A Comissão já produziu um relatório, já o discutiu. E eu concluo a minha 

questão de ordem, Sr. Presidente, dizendo que nós precisamos dar uma resposta, e 

o que está nas nossas mãos não é discutir o que vai ocorrer no plenário, porque, se 

tentarem isso lá, eu já tenho minha posição clara: voto contra qualquer tipo de 

anistia, voto contra qualquer cerceamento das ações do Ministério Público ou da 

Operação Lava-Jato. (Palmas.) 

 Quero discutir num outro momento, sim — e vamos discutir —, a questão do 

abuso de autoridade, a punição de juízes ou de quem quer que seja que enverede 

para a corrupção. Mas isso será no momento apropriado, na legislação apropriada. 

 Aqui, o relatório sobre o projeto que trata das medidas contra a corrupção já 

está pronto. 

 Eu concluo pedindo que iniciemos o processo de votação, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como eu ouvi V.Exa., 

não posso deixar de ouvir os outros. Vou dar a palavra para todo mundo. 

 Com a palavra o Deputado Carlos Marun. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - Sr. Presidente, não há como nós 

avançarmos o trabalho desta Comissão sem nos atermos à verdade. Jogar para a 

plateia é bom, mas neste momento é uma irresponsabilidade. O Procurador Rodrigo 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 175 

Janot disse: “Porque, se você cria um crime hoje de caixa dois, esse crime não pode 

retroagir, é só daqui para frente”. Nós estamos discutindo anistia de caixa dois? 

Sabe quem disse isso? Foi o Procurador Rodrigo Janot, não fui eu. Isso é obvio! 

Está aqui. Qualquer criança, qualquer estudante de primeiro ano de Direito sabe 

disso! Quem for contra isso, que tenha a hombridade de votar contra a 

criminalização do caixa dois. Mas parem de jogar para a torcida! Parem de ser 

hipócritas! 

 Se nós aprovarmos aqui a criminalização do caixa dois, nós estaremos... E 

como disse o Procurador Rodrigo Janot: “Porque, se você cria um crime hoje de 

caixa dois, esse crime não pode retroagir, é só daqui para frente”. Quem não sabe 

disso não deveria ser Deputado. Ou, então, está mentindo. Chega de mentira! 

Vamos à verdade! 

 A discussão já acabou. Apresente o seu relatório, e vamos votar. O meu voto 

é favorável ao seu relatório, mas pare com essa hipocrisia. 

 É outra hipocrisia dizer que vamos para o plenário e impedir o Plenário de 

fazer qualquer coisa. Todo mundo aqui sabe que o Plenário é soberano. Se o 

Plenário quiser fazer, nós podemos ir lá e votar contra. Mas quem é que vai impedir 

o Plenário de fazer? Parem de enganar a população! Essa é a realidade! Sejam 

homens e mulheres, mas parem de jogar para a galera! 

 Vamos votar. O meu voto é “sim”. Vamos para o plenário. E se o Plenário, 

Srs. Deputados, tentar mudar, nós podemos até nos opor, mas é mentira para a 

população dizer que uma Comissão vai ser superior ao Plenário. 

 Chega de hipocrisia! Vamos à verdade! 

 V.Exa. tem o meu voto para o seu relatório do jeito que está. (Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputado Carlos Marun. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS MARUN - E eu só volto aqui para votar. Eu 

volto na hora de votar, porque eu não gosto de hipocrisia. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu vou dar a palavra 

a todos. 

 Deputado Carlos Marun, cuidado com o tereré que V.Exa. está tomando. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Sr. Presidente... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Paulo 

Teixeira, vou dar a palavra a todos. 

 Eu só quero dizer o seguinte: vou dar um exemplo... 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Vamos votar isso aí logo, Sr. 

Presidente, vamos parar com esse espetáculo, parar com esse showzinho barato. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento. 

 O Deputado Onyx Lorenzoni nem leu o relatório ainda. Eu só queria dizer que 

vou dar a palavra a todos. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - É só ler. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Nem leu! Ele tem que 

ler. Eu só estou querendo pedir que nós o deixemos ler. Depois eu dou a palavra 

para todo mundo, porque V.Exa. vai falar no início, no meio e no final.  

 Eu posso ter essa compreensão? Vamos deixar o Deputado apresentar o 

relatório dele. Depois eu dou a palavra para todo mundo.  

 Vão questionar o quê, se ele não leu ainda? Ele não leu ainda. Nós vamos 

questionar o que ele não fez ainda? Deixe-o ler, deixe-o falar, porque depois ele vai 

ler, e V.Exa. vai pedir de novo. Aí não vamos terminar nunca. 

 Todos que quiserem falar eu vou deixar. Não estou aqui para cercear a 

palavra de ninguém. Eu só quero que a gente consiga fazer algo racional. Nós 

estamos aqui para discutir um relatório que vocês têm escrito, mas o Relator pode 

até mudar agora. Então, deixe-o falar. Depois, eu dou a palavra para todo mundo. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Vamos ler o relatório logo!  

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Tenho uma dúvida 

sobre procedimentos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Mas com insistência. 

O Deputado Ronaldo Fonseca ainda continua? Pois não, pode dizer. Deputado 

Ronaldo Fonseca, qual é a sua dúvida? 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Sr. Presidente, a questão da 

indicação. Na minha fala, hoje à tarde, eu sugeri ao Relator, e ele atendeu em parte 

aqui no item 19, com a questão da prerrogativa dos advogados. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Já é matéria vencida. 
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 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Não, Deputado, eu queria só 

dizer o seguinte. V.Exa. poderia me deixar mais alegre, mais do que eu já estou com 

V.Exa. 

 Veja bem, no item 19, V.Exa. tipifica a criminalização do exercício ilegal da 

profissão de advogado. Veja bem, Relator, acho que não custa muito V.Exa. 

criminalizar simplesmente, já que está criminalizando a profissão ilegal, a forma 

ilegal da profissão... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não. São coisas diferentes, 

Deputado Ronaldo. V.Exa. sabe. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Criminalizar as violações das 

prerrogativas do advogado. Aí V.Exa. vai estar dando um golaço aqui, porque V.Exa. 

vai equiparar a defesa com a acusação. Só isso. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Ronaldo, o meu desejo 

eram as 17 propostas. Nós conseguimos ajustar coisas importantíssimas de 

cooperação internacional do combate ao tráfico de drogas, corrupção e terrorismo.  

 Nós tivemos que retirar contra a vontade de todos. Tive que conversar com o 

Ministro da Justiça, com a Polícia Federal, com a PGR, coisas importantíssimas. 

Equipes de investigação para atuarem em investigações transnacionais. O Brasil é 

signatário de dezenas de acordos internacionais, e não houve entendimento entre a 

maioria das bancadas. Vai ter que ficar para outro momento. Aqui é o possível, não 

é o ótimo. 

 Das quatro propostas recebidas pela OAB, a OAB leva três das quatro. Eu 

acho que é muito bom. Vai brigar pela quarta lá na Comissão do Código de 

Processo Penal, ou no plenário, e V.Exa. tem o poder de fazer isso. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Acho que vamos fazer. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - E eu vou respeitar. Se V.Exa. 

colocar, eu vou dizer que é constitucional, que tem boa técnica legislativa. Aí tem 

que arrumar voto para aprovar. (Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Muito obrigado. Não me deixou 

tão alegre, mas... 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Só uma dúvida sobre 

procedimento. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento, um 

momento, Deputado. Eu darei a palavra a V.Exa., mas também há outros pedidos 

antes. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Posso só ler a indicação? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - A indicação do Deputado Vanderlei 

Macris. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Por favor, silêncio. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Esta Comissão requer o envio de 

indicação ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais 

Regionais Federais, relativa à criação de varas, turmas e câmaras especializadas 

nos julgamento de crime de corrupção e naqueles em que haja envolvimento de 

quem exerce função pública, em qualquer ato ilícito que cause qualquer prejuízo ao 

erário. 

 Está atendido, Deputado Vanderlei Macris? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Ivan 

Valente. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Aliás, essa propositura estava 

dentro das dez medidas. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente... 

 O SR. DEPUTADO VANDERLEI MACRIS - Exatamente, Sr. Presidente. Eu 

queria agradecer ao Relator pelo atendimento ao pedido. Está correto. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. Eu só quero saber o procedimento do trabalho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Todos pediram a 

palavra pela ordem. Eu vou dar a palavra a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Eu só quero saber a 

sequência do trabalho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Ainda nem 

começamos. Não tem sequência, porque ainda nem começou. Eu preciso que ele 

leia o relatório.  
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 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Leia o relatório, Sr. 

Presidente. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Ele vai ser lido, 

rediscutido e votado hoje? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não vai ser 

rediscutido, não. Nós só estamos tirando dúvidas. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, comece a 

leitura do relatório. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Ivan 

Valente, qual é a dúvida? 

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, eu quero levantar uma 

questão que não é de mérito ainda, porque o Deputado Onyx Lorenzoni ainda não 

leu o relatório, mas é uma questão que precisa ser respondida. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu solicito novamente 

que as pessoas que não estiverem interessadas no relatório que saiam do plenário e 

não atrapalhem quem está trabalhando aqui, por favor. 

 Pois não, Deputado Ivan Valente. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Tenho a seguinte questão, Sr. 

Presidente: nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã, como é sabido. Não 

havia qualquer previsão de se votar isso no plenário hoje. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - E quem disse que 

tem, Deputado? 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É sobre isso que eu quero falar.  

 O Deputado Onyx Lorenzoni está absorvendo várias questões, inclusive, se é 

verdade o que a minha assessoria está vasculhando no texto aqui ainda, aceitou a 

questão do crime hediondo. Parece-me que retirou do texto. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - É claro, na corrupção de altos 

valores. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Foi muito positivo nessa direção, mas 

eu só queria dizer que a questão está sendo confundida. Está contaminando o 

debate a ideia de que nós devamos votar aqui hoje, quer dizer, esgotar a discussão, 

e levar imediatamente a plenário. Por quê? 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Ora, Deputado, 

desculpe-me. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Permita-me continuar, Sr. Presidente. 

Nós temos aqui 30 Deputados da Comissão, mais 30 suplentes. O Plenário não 

conhece esse texto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado, V.Exa. é 

Líder e, no plenário, vai poder discutir isso. Não há nada contra isso.  

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não é assim que se discute no 

Plenário, Sr. Presidente! A minha bancada não aceita isso.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Mas não aceita o quê, 

Deputado? 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Ela quer discutir o conjunto das 

proposições. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Mas não estou 

discutindo nada! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Eu estive hoje no plenário agora e 

não está nem na pauta, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não é verdade que um projeto dessa 

complexidade possa ser discutido a toque de caixa. Eu sou contra isso. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Mas quem lhe disse 

isso, Deputado? Quem lhe disse que nós estamos fazendo isso? 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não sei, mas fica no ar. E aí aparece o 

problema do caixa dois, e ninguém sabe de onde saiu, como foi naquela tarde, na 

calada da tarde. Aparece o problema do caixa dois, e vai se votar de madrugada, de 

novo. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Nelson 

Marchezan Junior, qual é a sua dúvida? 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Eu só quero saber o 

encaminhamento de V.Exa. hoje. Se V.Exa. vai fazer a leitura do relatório e depois 

se V.Exa. pretende... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Faremos a leitura, 

tiraremos dúvidas — não é para abrir debates — e votaremos. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Votar hoje? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Hoje. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Um relatório com... 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Cento e dez artigos. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Com 110 artigos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, não foi entregue 

agora. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - E vai ser votado hoje, 

Sr. Presidente, por causa da pressão popular? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Há 2 semanas foi entregue. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Quantas vezes esta 

Casa já errou? Eu não faço parte desta Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Desculpe-me, V.Exa. 

já me perguntou, e eu já disse qual é o rito. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, vamos ler 

o relatório. Não dá para debater sem conhecer o relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com a palavra o 

Deputado Rubens Pereira Júnior. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - É um pedido de 

encaminhamento, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Todo mundo falou e 

argumentou. V.Exa. não me deixou argumentar duas frases. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - V.Exa. está aqui 

questionando. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Simplesmente V.Exa. 

não concorda. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Rubens 

Pereira, qual é a dúvida? 
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 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Sr. Presidente, é um 

encaminhamento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Tem-se falado que vai ser 

lido o relatório, o parecer. É apenas a complementação do voto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Isso, é a 

complementação de voto. O relatório já está antigo na mão de todos. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Já é de conhecimento, já 

houve pedido de vista. A vista é do projeto, não do parecer do Relator. Então, o 

projeto está pronto para ser votado hoje.  

 Agora, não vai ser aberta a discussão, já foi encerrada a discussão, mas há 

pontos aqui em que é merecido o debate item a item. E vou lá: item 16 da 

complementação de voto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado, ele nem 

leu a complementação, e V.Exa. quer debater o que ele não leu! 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Eu preferia até que não 

lesse, diante do tamanho da gravidade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - V.Exa. está se 

antecipando ao Relator. O Relator é ele. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Já fico satisfeito sabendo 

que ele vai ler apenas a complementação de voto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - É lógico, o voto já 

está dado. Ele está fazendo apenas a complementação, com o que ele acolheu hoje 

no plenário durante as discussões. É isso que ele está fazendo. 

 Pode fazer a leitura. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Deixe-o ler, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com a palavra o 

Relator, para fazer a complementação do voto. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sras. e Srs. Deputados, não haverá 

nenhum discurso, só que jamais qualquer Relator neste Parlamento ou em qualquer 
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Parlamento atendeu 100% a vontade de todas as bancadas e de todos os 

Parlamentares. Essa colocação é obrigatória. 

 Então, vamos lá. Está todo mundo com o substitutivo novo na mão? Eu vou 

só ler a complementação de voto, que é bastante sintética. Ela tem duas folhas e 

quatro páginas. 

 1 - Alteração no art. 4º para possibilitar a adoção de medidas administrativas.  

 2 - Alteração da redação do art. 8º, § 2º, para aperfeiçoamento da redação e 

correção de técnica legislativa. 

 3 - Inclusão do inciso III ao art. 15 para incluir no Programa de Proteção e 

Incentivo a Relatos de Interesse Público os sindicatos, federações, confederações 

sindicais, entidades beneficentes de assistência social, organizações da sociedade 

civil de interesse público, e outras que, direta ou indiretamente, recebam recursos 

públicos. 

 4 - Correção de técnica legislativa nos incisos III e IV do art. 21 para 

harmonização dos prazos. 

 5 - Atualização do art. 28, caput, para estabelecimento do prazo de até 90 

dias, prorrogável uma vez por igual período, para manifestação e apuração do relato 

pela autoridade fiscalizadora ou correcional. 

 6 - Alteração do art. 32, § 3º, para fixar em 1 ano o prazo de validade das 

medidas de proteção ao reportante na hipótese em que a apuração concluir pela 

inexistência das ações ou omissões relatadas ou não haver a imposição de sanção 

ou penalidade ao possível responsável pela prática dos ilícitos relatados; 

 7) inclusão do § 5º ao art. 36 a fim de se determinar que, comprovada a 

apresentação dolosa de informações ou provas falsas, o reportante perderá o direito 

às medidas de proteção do programa, terá levantada a preservação de sua 

identidade e poderá responder penalmente pela falsidade, sem prejuízo de sua 

responsabilidade civil e administrativa. Nós vamos agregar a esse item a 

denunciação caluniosa e a falsidade ideológica e outros crimes, além da 

responsabilização civil e administrativa.  

 Então, repetindo: o item 7, que faz a inclusão do § 5º ao art. 36 a fim de se 

determinar que, comprovada a apresentação dolosa de informações ou provas 

falsas, o reportante perderá o direito às medidas de proteção do programa, terá 
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levantada a preservação de sua identidade e poderá responder penalmente pela 

falsidade, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e administrativa, bem como 

responder por denunciação caluniosa ou falsidade ideológica. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Líder, sugiro mudar “poderá” para 

“deverá”. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - “Deverá”. Repito: “deverá”. Então, 

está acolhida in totum a contribuição do Deputado Valdir Colatto a esse item.  

 Peço à assessoria do Deputado Valdir Colatto que ajuste com a Consultoria 

Legislativa a correção do texto proposto. 

 8) supressão dos arts. 72 e 87, relativos à ação de extinção de domínio, 

porquanto a alteração do art. 72 acarretou a antinomia na sistemática proposta para 

a ação; 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Sr. Relator... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Só para esclarecer: afinal 

de contas, com esse novo texto, a ação de extinção de domínio depende ou não de 

processo criminal? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Esta decisão será deliberada pela 

jurisprudência. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Mas e a lei? Nós estamos 

fazendo a lei. Nós não vamos deixar isso para a jurisprudência decidir.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - V.Exa. pode colocar, e receberei 

sem nenhum problema, uma sugestão no plenário. Como foi pedido que fosse 

retirado o outro artigo, ficaria sem nenhum sentido. Então, nós retiramos isso para 

que fosse determinado no Tribunal. Se V.Exa. quiser a recolocação, não há nenhum 

problema que V.Exa. o faça no plenário, e nós não temos problema de fazer... 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - É só para deixar 

consignado, Sr. Relator. É um trabalho belíssimo, mas deixar isso para a 

jurisprudência decidir, nos dias de hoje? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - O problema é que a ação de 

extinção de domínio faz parte de acordos internacionais assinados pelo Brasil, e, do 

jeito que estava a referência antiga, ela não tinha nenhum sentido. Aí nós teríamos 
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que jogá-la na lata do lixo. Para não jogá-la na lata do lixo, nós a estamos 

recuperando com esse sentido. Se os nobres pares julgarem que é preciso outra 

configuração, essa configuração pode ser colocada no plenário da Casa. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Era só uma dúvida, se a 

ação dependia ou não de processo. Mas está esclarecido. Agradeço. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Espero que V.Exa. compreenda 

que... 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Ainda que não 

concordando, está extremamente claro. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - V.Exa. pode discordar, mas o 

objetivo do Relator foi não simplesmente jogar na lata do lixo a ação de extinção de 

domínio, porque ela é importante, principalmente no combate ao narcotráfico. 

 9) no art. 100 adicionamos os §§... 

 Pois não.  

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - É para ajudar V.Exa. 

Como foi feito às pressas, esse item 9 diz respeito ao art. 101 e não ao 100. Isso 

aconteceu várias vezes. Quando V.Exa. for ler e formos comparar, eu vou alertar à 

medida que houver esses desencontros. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - É que houve uma renumeração em 

virtude da retirada dos artigos anteriores. V.Exa. tem razão. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Eu vou ajudando. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu me desculpo, em nome da 

Consultoria. O erro é meu. 

 No item 9 é 101. Já recebi auxílio aqui. 

 Vamos lá. 

 9) no art. 101 adicionamos os §§ 7º a 10 ao art. 17 da Lei nº 8.429, de 1992, 

para equiparar a sistemática de citação e resposta na ação de improbidade 

administrativa à atualmente adotada para o recebimento da denúncia ou queixa no 

processo penal, a teor do disposto nos arts. 396 a 399 do atual Código de Processo 

Penal; 
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 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Relator, mais uma 

sugestão: V.Exa. pode dizer qual é o melhor método, se nós vamos questionando 

ponto a ponto ou se esperamos para questionar tudo ao final. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Vamos esperar o final. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Que seja ponto a ponto logo. Se for 

para colaborar... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Ponto a ponto, fechado. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Eu faço só um 

questionamento a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Na ação de improbidade, 

acaba a defesa prévia? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Ela está garantida... A dupla 

avaliação judicial pela sistemática criminal. Qual é o problema? O problema é que 

existe uma notificação inicial, apresentação e defesa. Depois, há a segunda 

notificação. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Aí é a citação, exato. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Aí é a citação. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Acaba agora? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Acaba agora, fazendo o seguinte: 

na primeira citação oferecida à defesa, se o juiz entender que ela não tem 

fundamento, já vai para o arquivo. Por que isso? Principalmente no Norte do Brasil, 

o problema é brutal ao se fazer duas citações. Existem ações que levam anos para 

se conseguir fazer entre o primeiro e o segundo feito. 

 Desta maneira, nós reproduzimos algo que está consolidado nos processos 

criminais, trazemos para a área de improbidade administrativa. Isso nos pareceu 

equilibrado. 

 Vamos adiante.  

 10) no art. 90, suprimimos a redação proposta para o art. 9º do Código Penal, 

cuja inserção se deu em razão da medida 15, sobre a cooperação jurídica 

internacional.  
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 Como a cooperação jurídica internacional, lamentavelmente, contra a vontade 

deste Relator, foi retirada do texto, não havia sentido na manutenção do artigo. 

 11) no art. 90 retorna-se à redação original o caput do art. 110 do Código 

Penal — na medida em que não há cooperação internacional; 

 No item 12 há uma nova correção: não é o art. 93, é o art. 92, por favor. 

Repetindo: no item 12, é o art. 92. 

 12) no art. 92 promovemos alterações na redação proposta para o tipo de 

enriquecimento ilícito, art. 312-A, com a supressão dos núcleos do tipo “usufruir”, 

“utilizar” e da expressão “de maneira não eventual”, e inclusão da expressão 

“patrimônio” antes de “rendimentos” — porque isso dá mais clareza à tipificação; 

 13) no art. 98 altera-se a redação proposta para o inciso IX do art. 1º da Lei nº 

8.072, de 1990, para tornar hediondos os crimes de corrupção e outros contra a 

administração pública quando o valor da vantagem ou prejuízo for superior a 10 mil 

salários mínimos. 

 Ninguém vai discutir que 10 mil salários mínimos em corrupção não seja 

crime hediondo. Eu acho que nós encontramos um mecanismo em que 

estabelecemos um valor bastante aceitável, já que há um agravamento brutal das 

penas naquele escalonamento proposto no texto. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Sr. Relator, só para 

retificar. V.Exa. está coberto de razão, mas no complemento de voto diz uma coisa, 

no substitutivo diz outra. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Ajude-me. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Lá está escrito 100 

salários mínimos. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Desculpe. 

 Por favor, retifiquem aí, e a Consultoria retifica aqui. Isso se deve ao 

trabalho... 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - O objetivo é melhorar o 

texto ainda mais e aprová-lo hoje. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - São 10 mil salários mínimos. 

 No item 14... 

 Estamos indo para o fim. Falta bem pouco. 
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 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - São 10 mil, não 10 mil 

salários, não é? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - São 10 mil salários, 8 milhões. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Deputado Onyx Lorenzoni, só uma 

dúvida. O art. 93 é novo no texto? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, querido. No item 12, é o art. 

92, não é o art. 93, não. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Na página 53... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Depois que eu terminar de ler tudo, 

eu explico a V.Exa. Pode ser? 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu estou entendendo que é um artigo 

novo aqui. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não sei. Eu tenho que olhar. 

 14) No art. 94 são retirados os arts. 563, 564, 571, 572 e 573 do Código de 

Processo Penal, relativos à nulidade, com sua remessa para discussão no âmbito da 

Comissão Especial constituída para analisar o Projeto de Lei nº 8.045, de 2010. 

 Por que isso? Nós tentamos construir um sistema de nulidades que fosse 

melhor do que aquele proposto pelo Senado Federal no texto que está na Comissão 

Especial, mas esse texto não encontrou o suporte da maioria. Por essa razão, para 

uma discussão mais aprofundada e mais responsável, nós não estamos perdendo 

essa medida, ela está apenas ganhando tempo para ser analisada e debatida. 

 Então, atenção! Para quem disse que se perderam medidas, não se perdeu 

medida nenhuma, estão todas salvaguardadas. Aquelas para as quais nós 

conseguimos construir maioria aqui, elas vão ser aprovadas. As em que isso não foi 

possível — isso é democracia — estão salvaguardadas intactas lá na Comissão do 

Código de Processo Penal. 

 15) no art. 94 promovemos a supressão da expressão “possui efeito 

supressivo” por ser tecnicamente imprópria, pois a interposição dos embargos de 

declaração acarreta a interrupção do prazo de recurso. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Relator, por gentileza. No item 

16, V.Exa. faz menção ao art. 94, mas na verdade é o art. 93. 
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 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Muito obrigado, Deputado Carlos 

Sampaio. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Eu tenho uma ponderação a fazer 

a V.Exa. 

 V.Exa. sabe do apoio que tenho dado à redação de V.Exa. e à construção do 

seu relatório, mas essa inovação, Sr. Relator — permita-me dizer e eu sei que 

V.Exa. fez com a maior boa-fé —, gera um tratamento diferenciado para o 

Parlamentar, para o agente político. Vou ler para V. Exa., pois eu diria que é 

inconcebível. Diz o § 4º: “O procedimento investigatório” — que é o inquérito — 

“destinado a apurar a conduta ilícita praticada por agentes políticos” — portanto, 

nós, que somos eleitos — “deverá ser realizado num prazo de 6 meses, podendo ser 

prorrogado por mais 6. Não concluído, ele será automaticamente arquivado.” 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Ou... 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Diz o parágrafo seguinte... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - ... ou... 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Vou continuar meu raciocínio. É 

rápido. O art. 2º do Código de Processo Penal, Sr. Relator, diz textualmente: “A 

norma processual penal tem aplicação imediata.” Estão em andamento 

investigações, há quase 3 anos, da Operação Lava-Jato. Se V. Exa. aprovar que 

nós Parlamentares só podemos ser investigados por 6 meses — e é isso que está 

no texto —, prorrogável por mais 6, ninguém mais poderá ser investigado, sendo 

Parlamentar, após a aprovação do Senado. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Um momentinho. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Aplicação imediata. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Deputado Carlos Sampaio, 

se me permita, se V.Exa. me permite, a consequência imediata é o arquivamento de 

todos os inquéritos. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Todos os inquéritos da Lava-Jato. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não. Não. Não. O § 6º diz que, 

apresentada a denúncia, abre-se novo prazo. Na Lava-Jato, já há várias denúncias 

apresentadas. Portanto, já se abriu novo prazo. 
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 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - E há vários inquéritos sem 

denúncia. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Deputado Domingos Sávio, talvez 

V. Exa. não... Se me permite, Sr. Relator... 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - De imediato, haverá o 

arquivamento de inúmeras investigações. Inúmeras. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Domingos, equívoco seu. Deixe-me 

colocar, Sr. Presidente, é importante até porque é uma atividade que tem a ver com 

o meu mister há 30 anos. Sr. Presidente, aqui diz que qualquer agente político deve 

ser investigado por 6 meses, prorrogável por mais 6; seis meses prorrogáveis por 

mais 6. Findo esse prazo, ele deve ser arquivado. Eu insisto... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Se não houver denúncia. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Veja, Sr. Presidente, nós temos 

pelo menos umas cinquenta investigações na Lava-Jato em curso, sem nenhuma 

denúncia. Se os procuradores não ofertarem denúncia no dia seguinte à aprovação 

disso, todos os casos serão arquivados. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - É seriíssimo isso, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu tinha levantado essa questão, 

Presidente.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Por favor, posso falar? Hoje de 

manhã nós lemos aqui uma sugestão, que é o acolhimento desse artigo, oriunda do 

Deputado Esperidião Amin, que tinha um objetivo. Qual é o objetivo? Não permitir 

que contra Prefeitos, secretários municipais, agentes públicos em geral, fossem 

abertas investigações que ficam abertas por tempo indeterminado, ad eternum, até 

que, próximo ao final do mandato, produzidos todos os efeitos na imagem desse 

gestor público, muitas vezes a imagem é destruída nesse processo... 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Relator, eu concordo com V. 

Exa. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Um momentinho, eu só quero 

terminar. 
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 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Não, eu concordo com V. Exa. e 

com a argumentação do Esperidião Amin, mas nada tem a ver com a proposta aqui 

colocada. Perceba V. Exa. que nós estamos dizendo ao Brasil que o Parlamentar 

que está sendo investigado na... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu não quero dizer isso. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - E eu sei que V. Exa. tem boa-fé, 

mas eu estou afirmando a V. Exa. que o Código de Processo Penal é categórico: a 

aplicação dessa norma é imediata. Para aqueles que não foram denunciados até o 

dia da aprovação dessa lei, no primeiro dia subsequente, como diz o Deputado 

Aluísio, estarão automaticamente arquivados os casos, Sr. Relator. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Talvez não seja o seu métier... 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Sr. Relator, para ilustrar... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Posso pedir vênia?  

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Um momentinho, um momentinho. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O Relator, o Relator... 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARCHEZAN JUNIOR - Faz uma ressalva. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - O Senador, Presidente do 

Senado, Renan Calheiros, tem 12 inquéritos, deve ter duas ou três denúncias, 

inclusive marcaram para ele receber uma no dia 1º. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Relator, é muito sério isso! Não 

é intenção de V.Exa... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Senhoras e senhores! 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Todas aquelas que 

tiverem mais de 1 ano serão automaticamente arquivadas. 

  O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Senhoras e senhores! 

 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Exatamente. É o fim da Operação 

Lava-Jato! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deixe-o falar, por 

favor... 
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 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Por favor, posso falar? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deixe-o falar. Um 

momento. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Posso falar? Muito bem. Então, 

vamos tentar... Domingos, posso falar? Por favor, podem me ouvir? O que nós 

tentamos fazer aqui estava imbuído de uma boa intenção, mas de boa intenção o 

inferno está cheio. E eu tenho humildade suficiente para reconhecer que assiste 

razão as ponderações do Deputado Carlos Sampaio, do Deputado Marun, do 

Deputado João Campos. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Muito obrigado, Sr. Relator. Muito 

obrigado. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - E o que nós vamos fazer? Está 

extraído do texto, retirado imediatamente... 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Parabéns, Sr. Relator! 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Um momento! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Esperem um 

pouquinho. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Nós vamos nos reunir e vamos 

entregar ao Deputado João Campos... 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Perfeito, Sr. Relator! Perfeito! 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Parabéns, Sr. Relator! (Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - ... para que esse debate se dê por 

mais tempo e com mais maturidade lá na Comissão do Código de Processo Penal. 

 (Manifestação no plenário: Parabéns! Parabéns! Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, pela ordem. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Quero dizer que, de plano, concordo 

com a argumentação do Deputado Carlos Sampaio. Ela procede. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Obrigado, Deputado João Campos. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Sr. Presidente, só uma 

observação... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento, um 

momento! 
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 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Senhoras e senhores, peço um 

pouquinho de paciência de V.Exas. para eu poder terminar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Atenção, Deputado 

Ivan Valente. É sobre isso. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Sr. Presidente, é sobre o item que 

está sendo retirado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vou dar a palavra à 

V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Acabou de ser retirado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Ivan 

Valente... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Porque eu não brigo com a boa 

lógica... 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Passarinho, ele já falou pela 

terceira vez... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Ivan 

Valente... 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - A palavra está com o Relator. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Gente, vamos lá! Eu não brigo com 

os bons argumentos e com a racionalidade do argumento. Quando o Ministério 

Público esteve aqui e, com racionalidade, serenidade e bom senso, apontou os 

problemas da Emenda nº 18, conversei com o Deputado Passarinho. E, da mesma 

forma, com humildade e firmeza, nós reconhecemos a validade do argumento, 

retiramos e dissemos com todas as letras: “Vamos fazer um projeto de lei para tratar 

disso, depois das dez medidas”.  

 O que nós estávamos tentando fazer aqui era construir um caminho para que 

não existissem essas ações que acabam desgraçando a vida de muitos que se 

retiram da vida pública, que eram pessoas boas. Nós não conseguimos redigir um 

texto adequado. A ponderação feita pelos dois nobres Deputados é perfeita, me 

convenceu. E, quando eu sou convencido, eu sou objetivo. Com humildade, eu peço 

desculpas, reconheço que nós não conseguimos a melhor redação. Vamos oferecer, 

imediatamente, no bojo daquelas indicações, à Comissão Especial e ao nobre 
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Deputado João Campos, para que lá, com tempo e vagar, se busque a melhor 

redação, com equilíbrio, com bom senso, para atingir o que todos nós queremos: 

proteger o bom gestor público, mas jamais, jamais, jamais prejudicar qualquer 

investigação que esteja passando o nosso País a limpo. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento. Darei a 

todos a palavra, darei a todos. Calma, calma. Se todos falarem ao mesmo tempo, 

não conseguiremos terminar. 

 O Deputado Relator está com a palavra. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O Deputado Relator 

está com a palavra ainda. S.Exa. ainda não acabou. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Item 17. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas é outro tema, é outro tema. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Mas já foi retirado o item 16! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não. Deputado 

Ivan Valente, item 16. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, o Relator disse que 

seria item a item. Eu gostaria, pelo menos, que S.Exa. me ouvisse. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Domingos, 

nós vamos falar sobre o item 16, que ele retirou. Deputado, V.Exa. quer falar sobre o 

item 16? Deputado, diga sobre o item 16. 

 Com a palavra o Deputado Ivan Valente. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Exatamente, sobre esse item, 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento. 

Primeiro falará o Deputado Ivan Valente, depois o Deputado João Rodrigues, depois 

o Deputado Domingos Sávio. Vamos dar a palavra a todos. Todos vão falar. Não 

temos hora para sair daqui. Não se preocupem. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, eu levantei essa 

questão. Por isso é que eu acho que temos de ir com calma, porque eu levantei para 

o Deputado Onyx que o art. 293 é novo. Ele falou: “Depois eu discuto com V.Exa.” 
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 Eu não quero atropelar nada aqui, mas, se for para ganhar no grito... Eu já 

tinha visto isso aqui, já falei. Tinha uma questão nova, e não era a emenda do 

Deputado Esperidião Amin. Isso aqui se chama impunidade. Seria grave. Passar 

isso aqui reto seria impunidade. E, do jeito que nós estamos discutindo, Deputado 

Onyx, não foi legal, porque V.Exa. falou: “Eu vejo depois”. Não é depois, é agora. Eu 

tinha levantado na hora. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, senhor. Eu estava no item 

anterior. Eu não podia pular o item. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - É verdade, é verdade. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu falei do art. 293. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não destroque. V.Exa. não queira 

colocar responsabilidade onde não há. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu falei do art. 293, e V.Exa. foi direto 

para o art. 294. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, senhor. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - É verdade, é verdade. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - O Deputado Carlos Sampaio votou. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Eu quero parabenizar o Relator. Já 

foi retirado. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Isso é esperteza política. Não 

estamos aqui com esperteza política. Nós estamos de cara limpa e de mãos limpas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento, um 

momento. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Isso aqui é uma retirada, exatamente 

porque... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - V.Exa. não precisa disso. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu não preciso mesmo. Eu só quero 

falar. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Deputado Ivan Valente, eu queria 

parabenizar o Relator nesse ponto. Eu sou combativo, e eu queria parabenizar o 

Relator nesse ponto e o Deputado Carlos Sampaio. Do jeito que ele colocou — eu 

estava aqui na Comissão —, ele fez de uma maneira para proteger os excessos do 
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Ministério Público. Eu sou um dos maiores combatentes disso. Então, dou parabéns 

a S.Exa. 

 Essa retirada não favorece, não, pelo contrário. Se se mantivesse isso no 

texto, talvez se favorecessem aqueles que estão sendo investigados. 

 Parabéns, Sr. Relator! Parabéns pela sua postura! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com a palavra o 

Deputado João Rodrigues, para falar sobre o Item 16, que foi retirado. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Eu só intervi porque, com todo o 

respeito, o Deputado Ivan Valente falou três vezes, e um Deputado falou uma. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Eu não falei três vezes; eu falei na hora 

certa. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Não, Deputado. Cada um pode 

usar a palavra no seu tempo. Eu só fiz uma intervenção a favor do colega que há 

tempo estava pedindo a palavra, o Deputado Domingos Sávio. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Aqui não tem 

primeiro, todos falam, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Sr. Presidente, agradeço 

imensamente ao colega. Eu estava já ansioso para me manifestar, primeiro porque 

eu respeito este Relator — e eu senti também esse mesmo respeito nas palavras do 

meu colega que eu respeito muito, o Deputado Carlos Sampaio —, como respeito 

igualmente o Deputado e Governador Esperidião Amin. E tenho absoluta convicção 

de que o Deputado Esperidião Amin, ao apresentar essa sugestão — e olhem que 

ela foi inclusive apresentada aqui ao Plenário, foi citado pelo Relator que ele a 

acolheria —, citou qual era o espírito da proposta: evitar qualquer abuso no sentido 

de deixar uma espada sobre a cabeça de alguém por prazo absolutamente 

indeterminado, ad eternum, e, em nenhuma hipótese, impedir, dificultar e, muito 

menos livrar alguém da Lava-Jato ou de qualquer investigação que esteja em curso. 

 Portanto, se a preocupação é essa — eu até estou entendendo de boa-fé que 

a preocupação seja essa —, nós estamos elaborando um projeto de lei, nós 

estamos numa fase em que se acrescenta e se resolve problemas.  

 Na hora em que discuti, há poucas horas com o Relator, ele manifestava 

sobre a preocupação de que 6 meses, mais 6 meses, que já é 1 ano, para o 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 197 

procedimento de investigação, para o inquérito. Ele ainda alertou “Mas, talvez ainda 

seja pouco, porque temos algum tipo de investigação que começa, indicia alguém, 

mas tem outros”. E aí, ele, naquele momento, conversando comigo, acrescentou o § 

6º, dizendo que “além do que já está previsto, 6 meses de aberta uma investigação 

contra um agente político, não conclusa, mais 6 meses de prorrogação, e ele ainda 

acrescentou no § 6º, “a denúncia, sendo formatada abre-se novo prazo sem definir 

qual.” 

 Mas eu ainda acrescentaria agora um § 7º, o que tranquilizaria o Deputado 

Carlos Sampaio e todos os outros — e me tranquiliza também, porque longe de mim 

querer obstaculizar a Lava-Jato ou qualquer outra operação que esteja em 

andamento. Que se coloque o § 7º dizendo que, para todo e qualquer procedimento 

investigatório que esteja em curso na data da publicação, inicia-se o prazo previsto 

no § 5º, que é de 6 meses e mais 6 meses”. Pronto. Não há que dizer que estará 

cerceando qualquer processo em curso neste momento.  

 Mas eu sei muito bem que outros não vão querer nunca que se estabeleça 

um prazo para abertura de processo investigatório contra agente político, porque há 

quem queira abrir processo investigatório contra agente político, e não é o caso das 

defesas de Carlos Sampaio de outros, para não ter nunca que dizer: “Com 1 ano, 2 

anos, 5 anos, eu vou concluir esse processo investigatório. Quero uma espada 

sobre a cabeça de alguém”. Não é o meu caso, eu não tenho nenhum processo 

investigatório, eu tenho uma relação extremamente respeitosa com o Ministério 

Público, mas faço uma lei para todos os brasileiros. E aqui eu já disse que há de ter 

uma lei para combater a corrupção, mas que também estabeleça limites para 

qualquer abuso do Poder Judiciário ou do Ministério Público. 

 Portanto, a iniciativa do Deputado Esperidião Amin é louvável, não limita a 

Lava-Jato. Se quiser de fato dar mais uma trava de segurança para não limitar a 

Lava-Jato, coloque-se no § 7º que todo inquérito ou processo investigatório em 

curso na data da publicação terá novo prazo de 6 meses e mais 6. Aí não há que se 

dizer que nós estamos travando a Lava-Jato, porque isso não é argumento. Usem 

outro argumento, mas deixo a sugestão para o Deputado Onyx: acrescente o § 7º e 

garanta de fato uma disciplina nessa matéria e não tenha temor de fazer isso, 
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porque V.Exa. dizia há pouco tempo aqui que é destemido. Então, o seja e isso não 

vai travar nenhum tipo de operação. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Domingos Sávio. 

 Deputado João Rodrigues ainda quer falar sobre o item 16, que está retirado? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Posso passar ao item 17? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - A matéria está 

retirada. Alguém ainda quer falar sobre o que está retirado? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Posso passar ao item 17. Já está 

entregue à Comissão Especial, e o Deputado João Campos é que vai tratar desse 

assunto daqui para frente. 

 Eu vou dar ciência ao Deputado Esperidião Amin e volto a dizer que a 

intenção do Deputado Esperidião Amin era louvável. Nós não encontramos um 

caminho sem correr riscos. Entre um bom caminho e o risco, vamos ficar com o 

caminho da sapiência, que é entregar para a Comissão Especial. (Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Eu só queria fazer uma observação 

por 30 segundos, se V.Exa. me permitir. Eu sou uma pessoa combativa, mas eu 

parabenizei V.Exa. pela cautela, e sei que o Deputado Esperidião Amin fez isso 

realmente tentando evitar certo abuso. Parabéns aos Deputados Domingos Sávio e 

Carlos Sampaio! Mas até nesse ponto é para o pessoal ver, aqueles que nos 

criticaram pela demora do relatório, como é que matéria de processo penal é 

complexa. 

 Eu estou olhando a cara do Relator, S.Exa. está abatido e eu também estou. 

Por quê? Porque temos o intuito de fazer o correto, de realmente dar uma resposta 

que funcione. E falo isso porque muitos foram massacrados aqui. É lógico que há 

alguns pontos de divergência, mas isso mostra que o debate, que o diálogo, e 

justamente não ter pressa, não prolongar, fazer um debate coeso é como V.Exa. 

disse: “Não é o bom, é o ótimo”. 

 Parabéns a V.Exa. nesse ponto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Fausto Pinato. 
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 Deputado João Campos, V.Exa. quer fazer uma intervenção ainda sobre o 

item 16? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Sim. Permita-me, Sr. Presidente. 

 Eu acho que, de fato, é com acerto que o Sr. Relator remete a matéria para 

outra Comissão para ter tempo de conversar e debater esse assunto com mais 

lucidez. Mas me permita dizer que eu acho que a intervenção, a contribuição do 

Deputado Esperidião Amin deve-se ao fato de que o art. 10 do Código de Processo 

Penal regula os prazos do inquérito policial. Portanto, trata-se do inquérito policial 

presidido pelo delegado de Polícia Civil ou Federal.  

 Para as hipóteses de controle de prazo, o Código de Processo em relação ao 

inquérito policial traz a regra: 10 dias, se for preso; 30 dias se o indiciado estiver 

solto. Para as investigações complexas que demandam muito tempo, diz o Código 

de Processo Penal no § 3º: “Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado 

estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para 

ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz”. Questão 

resolvida. 

 Qual é o fato novo que certamente é a preocupação do Esperidião Amin? É 

que veio o Supremo Tribunal Federal e legitimou a investigação criminal pelo 

Ministério Público. E apenas legitimou. Não estabeleceu prazo, não estabeleceu 

controle, e daí por diante. E, quer nas matérias de natureza penal, quer naquelas 

próprias do inquérito civil, que não é crime, não está regulado o prazo, não tem 

controle. E aí o Ministério Público apura, através de procedimento interno, 

procedimentos outros que têm os mais diversos nomes, e não tem controle algum. 

 É exatamente essa a preocupação do Esperidião Amin. E aí nós vamos 

certamente regular no que se refere à matéria penal no Código de Processo e 

regular o inquérito civil na lei da ação civil com o prazo e outros controles. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Obrigado, Deputado. Passemos ao 

item 17.  

 17) no art. 95 fazemos ressalva no art. 6º-A para resguardar os dados 

protegidos por sigilo. Art. 95 
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 Lembram-se daquela história do acesso de policiais? Acho que foi o 

Deputado Edio Lopes quem chamou a atenção para isso. A Polícia, o Ministério 

Público e CPIs podem acessar banco de dados gerais, desde que não sejam dados 

protegidos por sigilo. Está bem? O.k.? 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Antes não havia essas... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não havia, mas agora nós 

colocamos. Então, agradeço ao Deputado Edio Lopes a contribuição. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Já existe previsão na Lei do Crime 

Organizado, apenas para organizações criminosas. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sim. Exatamente, perfeito. 

 Item 18.  

 18) no art. 97 alteramos a redação do art. 354-A, que criminaliza o caixa dois 

eleitoral, para punir também a pessoa que praticar condutas em nome do candidato 

ou partido.  

 Ou seja, essa figura não existia. E essa figura existe, não é, principalmente 

nas campanhas majoritárias.  

 Acho que quem nos chamou a atenção para esse assunto foram os 

Deputados Celso Russomanno e Edio Lopes. Enfim, foram dois Parlamentares que 

nos chamaram a atenção para o fato de que, nas majoritárias, isso não passa nem 

perto dos candidatos. E é importante ter essa referência no texto. 

 No item 19, que é o penúltimo... 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Relator, perdoe-me a interrupção, mas 

durante o período de sugestões, nesse mesmo artigo eu solicitei a V.Exa. — e 

V.Exa. naquele momento aquiesceu — que revisse a redação do § 2º, porque ele 

trata aqui das punições elencadas no §1º e dentre os tipos penais há a previsão de 

quando se ultrapasse o limite de campanha. E aqui, ao ver a punições do art. 2º... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - V.Exa. está coberto de razão. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Quer dizer, o doador não pode e nem tem 

a obrigação de saber se o candidato a quem ele está doando ultrapassou ou não... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Exatamente. Foi falha deste 

Relator. Vou pedir à Consultoria Legislativa ajustar a redação, a qual vou ler de 

imediato, para que V.Exas., a caneta, façam a correção.  
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 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Ainda nesse artigo, Sr. Relator, sugerimos 

a V.Exa. a reinserção do texto constante do §2º do art. 350 do primeiro relatório de 

V.Exa., que trata da questão da origem. Eu não posso lá no meu Estado ter um 

candidato a Vereador que tenha recebido recursos de uma fonte contaminada, mas 

o meu “Vereadorzinho” lá, que nunca veio a Brasília, que não conhece Odebrecht, 

não conhece ninguém, ser penalizado lá na ponta.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - V.Exa. tem razão duas vezes, e o 

Dr. Marcelo Manzan já está providenciando um novo texto, o qual compartilharei 

com V.Exas. Faremos a correção, e ele será aprovado com a nova redação. 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Sr. Relator, nós havíamos utilizado, 

naquelas reuniões internas, a expressão “circunscrição”, inclusive, para não 

responsabilizar quem não lida com aquele cotidiano. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - A Deputada Angela Albino também 

tem razão. Assiste razão a V.Exa.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputada, é aquela 

hipótese do recurso, aquele recurso que entra, às vezes, pelo diretório nacional e vai 

bater lá no municipal. E aí se vai pegar lá no municipal... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Nós vamos ajustar essa redação aí, 

gente.  

 Item 19. No art. 103 da atual numeração tipificamos a criminalização do 

exercício ilegal e irregular da advocacia, com reinserção do art. 43-A à Lei nº 8.906, 

de 1994. Então, fizemos isso a pedido de vários Parlamentares.  

 No item 20, que é o último, reincorporamos as normas propostas para a 

atualização da Lei de Ação Popular, harmonizando-a com a sistemática adotada 

pelo Programa Nacional de Incentivo e Proteção a Relatos de Interesse Público. 

 Com isso nós concluímos.  

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Relator, é a segunda e última 

ponderação que faço. Reitero que V.Exa. tem agido com o equilíbrio e a serenidade 

necessária. 

 Havia um acordo no dia de ontem no sentido de que as questões referentes à 

ação popular — tendo em vista que não estávamos fazendo uma alteração pontual 

de texto, mas a alteração da lei como um todo — não seriam inseridas. Mas 
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compreendo que V.Exa., conversando com outros Líderes, precisou fazer essa 

reinserção, com adequação e sistematização. Mas faço apenas duas ponderações 

sobre isso: a primeira é uma preocupação que tenho, porque, se a Lei de Ação 

Popular tinha por finalidade anular ato lesivo ao patrimônio público, o art. 113, agora, 

confunde a atividade da ação popular com a de ação civil pública e a de 

improbidade.  

 E faço aqui um reconhecimento: algumas vezes colegas desta Casa dizem 

que Promotores, indevidamente, entram com ações de improbidade e ficamos em 

um processo de eternização de espadas sobre nossas cabeças.  

 Com esse novo texto, não somente o Ministério Público, mas o Ministério 

Público e qualquer particular poderão entrar com esta ação de improbidade, através 

do seu advogado, contra o seu o seu desafeto político, o seu opositor. 

 Sr. Relator, a preocupação que hoje está circunscrita ao Ministério Público 

passa a ser de todos nós para com todos os advogados e particulares que entrem 

com ações contra, repito, seus “desafetos políticos” — entre aspas. Trata-se de uma 

primeira questão preocupante, na qual precisaria haver uma correção.  

 E uma segunda preocupação — também oportuna, penso eu — sobre essa 

questão reside na investigação privada. Hoje o Ministério Público, como titular da 

ação penal, evidentemente pode requisitar a produção de provas. Agora está se 

abrindo oportunidade para que o advogado também faça essa requisição. Vejam, o 

advogado, que não está a pleitear o interesse público, mas está defendendo 

interesse privado, com todas as honras que constitucionalmente tem, poderá 

promover depoimentos e fazer requisições. Eu nem sei se realmente a OAB quer 

isso, essa possibilidade de intervir no inquérito a ponto de fazer depoimentos e 

requisições. Essa é uma questão. E a outra, como já disse, é o fato de que 

estaremos nas mãos de desafetos políticos por meio de ações de improbidade. 

 São as duas ponderações. No mais, reitero a minha aprovação total, na 

íntegra, à nova redação dada por V.Exa. à Lei de Ação Popular. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer 

um contraponto a esse texto, não discordando do Deputado Carlos Sampaio. 

 Quero dizer o seguinte: o Ministério Público também, muitas vezes — não são 

todas, vou deixar bem claro — principalmente em outras cidades... Na prática, o que 
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acontece é que ficamos reféns nesse sentido, porque do mesmo jeito que ele propõe 

a ação, às vezes não a propõe por amizade ou por conveniência. 

 E gostaria de dizer que, se o desafeto político contratar o advogado e entrar 

com essa ação e, ao final, ela for julgada improcedente ou sem motivo nenhum, nós 

podemos criar, de certa forma, uma penalidade. Se a ação for infundada, isso 

poderá ser enquadrado como denunciação caluniosa. 

 Eu também fico muito preocupado em deixar isso só nas mãos do Ministério 

Público, porque nós sabemos que, muitas vezes, perdemos o direito de ação, de 

poder representar esse ou aquele em questões de ato de improbidade. Digo isso 

porque, na prática, passamos por isso. Realmente se trata de uma discussão em 

que o Deputado Carlos Sampaio tem razão, a qual pode abrir esse precedente. É 

um texto que tem que ser discutido. 

 Mas não estou em desacordo, porque eu acho que a ação de improbidade, 

até pela maneira como esse projeto entrou, por ação popular, pode ser impetrada 

por desafeto político, por ONGs ou por instituições que defendem a transparência, 

algo nesse sentido. Entretanto, é importante se colocar uma penalidade — eu não 

sei se denunciação caluniosa cabe nisso —, caso a ação seja totalmente descabida. 

Essa é uma observação que eu queria trazer à reflexão de V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu tenho concordância com o que 

diz o Deputado Carlos Sampaio na primeira redação da ação popular. Segundo a 

Consultoria me informou, na redação que está às páginas 64 e 65, não há 

objetivamente esse risco, até porque eu tinha pedido que esse risco fosse retirado. 

  Sendo assim, peço às assessorias das bancadas que nos ajudem, já que nós 

viemos de dias e dias de trabalho, para que encontrem onde é que está sendo dado 

poder ao desafeto político para este impetrar uma ação contra algum administrador 

público. Nós tínhamos pedido à assessoria que fosse cautelosa. Isso existia na 

redação original, é verdade, mas, na redação que era para estar aqui, isso deveria 

ter sido retirado. 

 Se, porventura, encontrarem essa possibilidade no texto apresentado às 

páginas 64 e 65, eu não tenho nenhum problema de retirar isso e mandar à 

Comissão Especial. Eu só quero que me mostrem isso. 
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 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Relator, eu estou com o texto 

antigo. Sendo assim, se V.Exa. realmente corrigiu isso, o texto é outro. Eu estou 

vendo que o art. 4º fala que os advogados podem requerer isso. Nesse caso, é 

evidente, isso nada tem a ver com o poder de requisição. No texto que tenho 

comigo, o antigo, não havia esse outro artigo. Assim, vou fazer uma breve análise e 

já vou informá-la a V.Exa.  

 Agradeço-lhe a atenção. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu quero informar ao Plenário que 

nós fizemos aqui uma toalete, uma lipoaspiração, exatamente para retirar a 

possibilidade de que essa ação seja instrumento de coação contra alguém. 

Queremos que ela exerça o papel de um instrumento importante de empoderamento 

da cidadania e que dê ao cidadão e ao advogado condições de se unir e combater 

equívocos. Isso é usado em outros regimes jurídicos — não com esse nome, com 

outro nome, mas, de qualquer maneira, é um instrumento importante. 

 A minha preocupação era a de trazer esse empoderamento do cidadão sem 

as ações deletérias de se poder fazer o combate direto a um desafeto político ou ao 

próprio Ministério Público, ao próprio Juiz. 

 Se isso não for localizado, fica mantido. Se houver, até o final da nossa 

discussão aqui, qualquer elemento desse tipo, nós vamos proceder como 

procedemos com o artigo anterior, que realmente tinha problemas, e vamos enviá-lo 

à responsabilidade do Deputado João Campos, que o conduzirá. Caso contrário, a 

ação popular vai ficar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Concedo a palavra ao 

Deputado Paulo Teixeira, pela Liderança da Minoria.  

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento, 

gostaria de explicar o que vai acontecer. Desde cedo, o Deputado veio pedir, pela 

Liderança da Minoria, os 7 minutos a que tem direito. 

 Como o Deputado Relator pediu um tempinho para fazer a redação que o 

Deputado Edio Lopes solicitou, eu acho que, nesse intervalo, o Deputado pode falar 

pela Liderança, porque a Liderança tem prioridade. Enquanto isso, o Deputado 

Relator vê o texto, que depois será reapresentado à Comissão. 
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 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente, apenas quero dizer 

ao Relator que as duas supressões já foram feitas pela assessoria técnica de V.Exa. 

Dessa forma, as minhas afirmações não têm procedência. 

 Muito obrigado, Sr. Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Tem a palavra o 

Relator. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu fico muito feliz em saber que 

conseguimos deixar a ação popular bastante adequada ao momento que o País 

vive, sem risco nenhum. Se todos concordam, ela será mantida no texto do relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Paulo 

Teixeira, peço sua compreensão como sempre. O Deputado Colatto quer fazer uma 

observação. Depois disso, se for preciso mexer no texto, isso poderá ser feito logo. 

 Concedo a palavra ao Deputado Valdir Colatto. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Quero só 1 minuto para fazer uma 

observação. No item 8, V.Exa. suprimiu o art. 72 do relatório anterior. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Trata-se do art. 72? 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Trata-se do art. 72 do relatório 

anterior. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Do relatório de hoje? Trata-se da 

numeração? 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Não se trata da numeração. É a 

questão de mérito. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Por favor, explique o que é. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - V.Exa. retirou o art. 72, que diz 

assim: “A aplicação de extinção de domínio depende de condenação civil ou criminal 

transitada em julgado em processo que tenha por objeto a apuração dos atos ilícitos 

previstos no art. 77”. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu já expliquei. A retirada se deu 

porque ele colidia com outros artigos, e nesse caso a ação deixava de ter sentido. 

Assim, a tentativa desta relatoria, com o competente suporte da Consultoria, foi 

tentar manter de pé essa ação de extinção de domínio, porque ela é muito 

importante, principalmente no combate ao narcotráfico. Essa foi a iniciativa. 
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 Por exemplo, existem bancadas que discordam absolutamente da 

manutenção dessa ação e provavelmente vão tentar retirá-la quando formos para o 

plenário da Câmara. Eu apenas justifico que a retirada se deu por conta da colisão 

entre artigos, o que provocaria a perda de todo sentido, porque um contrariava o 

outro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com a palavra o 

Deputado Paulo Teixeira. 

 V.Exa. dispõe de 7 minutos. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Quero, inicialmente, dialogar com o 

Sr. Relator sobre alguns temas importantes: o primeiro deles é a extinção de 

domínio, que acabou de ser colocada pelo Deputado que me antecedeu.  

 V.Exa. é um liberal. Se for mantida a extinção de domínio sem que haja 

sentença transitada em julgado, esse artigo vai ser fulminado pelo Supremo Tribunal 

Federal, porque é inconstitucional. Havia, no Governo anterior, o entendimento de 

que extinção de domínio só poderia acontecer por meio de uma Proposta de 

Emenda à Constituição. Neste caso sequer há uma PEC, e o projeto de lei promove 

a extinção de domínio de alguém que pode ser considerado depois inocente, pode 

ser absolvido. Assim, eu acho que isso é uma brutalidade e devemos retirar esse 

artigo daqui. 

 Em segundo lugar, nós tivemos um diálogo nesta tarde, em que V.Exa. se 

comprometeu com algumas medidas, e elas não foram adotadas. Eu vou mostrar 

aqui. No relatório, V.Exa. permite a criação de um novo recurso. O recurso à 

concessão de habeas corpus que anula provas. 

 Ora, nós estamos dando ao Ministério Público mais um instrumento para além 

daqueles que ele já tem. É um desequilíbrio no direito de defesa. Eu acho que esta 

Comissão, não o Plenário, esta Comissão deve derrubar essa medida proposta pelo 

Sr. Relator. 

 Eu quero fazer um apelo a V.Exa. para que nós não precisemos protocolar 

uma emenda supressiva nesta Comissão, porque o habeas corpus é um instrumento 

fundamental da sociedade e não pode ser cerceado. É o art. 580, se não me 

engano, no relatório. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 207 

 O terceiro tema é sobre o acordo penal, que, se não me engano, é o art. 580-

A: “Caberá recurso sem efeito suspensivo para a sessão, órgão especial ou tribunal 

pleno, conforme disposição prevista em Regimento Interno, da decisão concessiva 

de habeas corpus que direta ou indiretamente determinou anulação de provas.” 

 Dessa forma, nós estamos aceitando um cerceamento ao habeas corpus, que 

é um instrumento tão importante para a vida dos cidadãos, e desequilibrando o 

direito de defesa. 

 Além disso, Sr. Presidente, foi incluído aqui o acordo penal. O acordo penal 

— e eu chamo a atenção do Deputado João Campos — é parte do Código de 

Processo Penal. O nosso amadurecimento em relação ao Código de Processo Penal 

é que o acordo penal — — aqui não é delação premiada, é o acordo penal, que aqui 

está, inclusive, retirando a necessidade de provas — não deve ser aplicado a réu 

preso, porque o réu preso nesse caso não terá prova nenhuma. Aqui ele poderá 

aceitar um acordo apenas para se ver livre da cadeia. Neste caso, trata-se de 

acordo penal e não de delação premiada. 

 Vejam como é isso nos Estados Unidos. Assistam ao filme 13ª Emenda, que 

está no Netflix, cujo tema é acordo penal, a fim de verem o quão deletério esse 

instrumento é. 

 Aqui está se propondo a utilização do acordo penal para réu preso. Nós 

queremos exigir que o acordo penal só possa ser utilizado quando o réu não estiver 

preso. 

 Outro aspecto, Sr. Presidente, refere-se ao teste de integridade. Existe uma 

súmula do STF dizendo que teste de integridade é um flagrante forjado. Neste 

projeto, o teste de integridade tem efeito penal — diferentemente do discurso, aqui 

existe a hipótese de utilização do teste de integridade para efeitos penais. 

 Além disso, há o tema do reportante. Nós estamos criando a figura do “dedo-

duro remunerado”. E ela tem que ser fulminada em minha opinião. 

 Sr. Presidente, neste projeto existe o tema que reporta à Lei de Crimes 

Hediondos. Há dois aspectos. O primeiro aspecto é da racionalidade do sistema. Por 

exemplo, o peculato pode ter uma pena maior do que o homicídio. Sendo assim, se 

o cidadão cometer peculato e a testemunha desse crime o ameaçar, ele pode fazer 

o cálculo e chegar à conclusão de que é melhor matá-la do que responder pelo 
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crime de peculato. Portanto, há uma desproporção na aplicação dos crimes. Há um 

segundo aspecto: crimes de penas pequenas serão considerados crimes hediondos. 

Ora, nós teremos que ter um piso para que um crime seja considerado crime 

hediondo. 

 Assim, são essas as minhas observações. O que quero sugerir? Eu digo que 

aqui estamos extrapolando em termos de questões que têm relação com todo o 

sistema penal. Muitas dessas medidas não dizem respeito ao combate à corrupção. 

Elas vão atingir todo o sistema penal, sem qualquer medida em relação ao impacto 

no sistema carcerário. 

 Qual é o apelo que eu quero fazer? O primeiro refere-se à revisão do Sr. 

Relator, porque o Sr. Relator se comprometeu diante de todos os Líderes nesta 

tarde a aceitar essas modificações, e não só não as aceitou, como trouxe o tema da 

extinção do domínio, em minha opinião, de uma forma mais contraditória com a sua 

formação política e de uma forma mais brusca.  

 Em segundo lugar, caso o Relator não aceite, eu quero conclamar os partidos 

para que, na Comissão, nós possamos retirar do texto...  

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - V.Exa. pode continuar, 

por favor. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - O Relator tem dito que isso será feito 

em plenário. Diversos partidos têm condições de fazer destaques para que, na 

Comissão, sejam retirados certos tipos penais que foram colocados. 

 Eu quero dizer que acho que isso não diminuirá o relatório. Isso enriquecerá o 

relatório, dará à sociedade um relatório mais equilibrado.  

 Por isso eu quero fazer um apelo ao Sr. Presidente para que se faça uma 

revisão dessas medidas, conforme compromisso que foi contraído por V.Exa. na 

tarde de hoje. Caso V.Exa. não acate esse pedido, nós nos reservaremos o direito 

de fazer os destaques supressivos na Comissão. Acho que alguns destaques 

supressivos vão acontecer no plenário e outros ocorrerão até no Senado Federal. 

Mas eu acho que, para o equilíbrio desse texto, isso é importante. 
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 Eu quero terminar dizendo o seguinte: não temos pressa. Nós só vamos 

concluir a votação depois de resolvidas essas questões que são caras à sociedade 

brasileira — caras! — e que não dizem respeito ao crime de corrupção apenas. 

 Não podemos construir uma legislação que propicie abusos futuros na 

sociedade brasileira. Se o fizermos, todos se perguntarão: quem aprovou esta lei? 

Por isso nós estamos chamando a atenção para esses sete pontos que eu trouxe. 

Hierarquizei e comecei pela extinção de domínio, pelo habeas corpus, pelo acordo 

penal. Essas são, em minha opinião, as três questões mais graves que foram ou 

retiradas do texto ou colocadas no texto, o que, em minha opinião, prejudicará a 

sociedade brasileira. 

 Assim, faço um apelo ao Sr. Relator. Eu já fui Relator de Código e sei que, a 

qualquer momento, essas reflexões vão conduzir V.Exa. Assim, como V.Exa. já fez 

várias reflexões — nós tivemos uma conversa com V.Exa. hoje à tarde e 

entendíamos que V.Exa. iria implementar essas mudanças —, eu quero aqui renovar 

esse pedido e também chamar a atenção dos meus pares para que possam levar 

em consideração a gravidade de algumas decisões que estamos tomando nesta 

noite, nesta Comissão. 

 Por isso nós vamos defender a supressão desses pontos no relatório. E, onde 

não foi possível mais suprimir, nós vamos pedir para acrescentar ao relatório no 

plenário, quando for necessário o acréscimo. E creio eu que levaremos ao Senado 

Federal também certas reflexões.  

Assim, Sr. Presidente, quero convidar os nossos pares a refletirem, na 

Comissão, sobre essas medidas que eu trouxe para a atenção de V.Exas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Com a palavra o Relator. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Primeiramente, eu quero dizer que 

nós fomos ao limite daquilo que era possível no entendimento. 

 Nós temos visões de mundo completamente diferentes, Deputado Paulo 

Teixeira — V.Exa. e a bancada que V.Exa. representa. V.Exa. e o Partido dos 

Trabalhadores têm uma visão de mundo e de Brasil, e eu tenho outra. Aliás, nós 

estivemos em campos opostos nos últimos 13 anos e meio. 

 V.Exa. acha que houve um golpe no Brasil, e eu acho que se cumpriu a 

Constituição. Essa é a nossa diferença. (Palmas.) 
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 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - A diferença é que V.Exa. se 

comprometeu hoje a modificar, e está descumprindo o compromisso de V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Uma vez no poder, instalaram uma 

organização criminosa que destruiu a PETROBRAS e que destruiu o Brasil 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - V.Exa. está fazendo um discurso 

político. Eu não quero entrar nele. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - V.Exa. tem que me ouvir. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Não. Eu não fiz discurso como 

V.Exa. está fazendo. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Na questão do habeas corpus, o 

que nós estamos criando é o seguinte: não há nenhuma restrição à concessão de 

habeas corpus, até porque, se V.Exa. ler, saberá o que está escrito: “Caberá 

recurso, sem efeito suspensivo, para decisão concessiva de habeas corpus”. Isso é 

português. O português diz: “Primeiro tem que ser a concessão para depois poder 

haver o recurso”. Eu estou correto e V.Exa. está errado. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Eu disse que V.Exa. criou um novo 

recurso. V.Exa. criou um novo recurso.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não. Se V.Exa. escutar, verá que 

foi criada restrição. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Não existia esse recurso. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Em segundo lugar, há uma 

discussão no País sobre se nós transferimos ao Código de Processo Penal a teoria 

das provas ilícitas. O Brasil importou a teoria da árvore do fruto envenenado apenas 

para o lado do réu. Não trouxe o lado da vítima, enquanto indivíduo ou enquanto 

sociedade. 

 Quando esse habeas corpus anular uma prova, dá-se ao Ministério Público a 

condição apenas de discutir, através de um recurso. Apenas isso. E esse é um 

princípio de salvaguarda do equilíbrio da sociedade.  

 É por isso que este Relator, no âmbito da sua competência, atendeu inúmeros 

pedidos, mas julguei que este é a favor da sociedade, a favor da cidadania e não 

contra. 
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 Além disso, V.Exa. disse que a extinção de domínio é uma ação nova. É uma 

ação que vem prevista em acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Ela 

é utilizada em outros países no combate principalmente ao narcotráfico e ao 

terrorismo. Nós, em toda discussão que foi feita aqui, entendemos que, com as 

modificações que foram trazidas, ela estava completamente sem sentido. Retiramos 

os conflitos nos artigos da legislação e oferecemos a oportunidade de ela existir no 

Brasil, com várias salvaguardas. 

 Mas a questão é se, na ação, seria preciso primeiro correr o trânsito em 

julgado e a ação criminal, ou se elas poderiam correr concomitantemente. V.Exa. 

não desconhece que carros, helicópteros, lanchas e afins perdem valor com o 

passar dos anos. Uma ação pode levar de 5 a 10 anos. Um avião ou um helicóptero 

da quadrilha tem um valor quando é apreendido, e 5 anos depois tem outro valor. E 

nós focamos neste objeto. 

 Bens imóveis não desvalorizam, conforme consta do texto, e, assim, sobre 

eles não pode haver ação para extinção de domínio, apenas sobre aqueles bens 

que têm perda de valor claro. O imóvel vai a leilão e tem de se obter 75%. O dinheiro 

é colocado em uma conta remunerada. O Estado não toca nele, isso em 0,01%. Se 

houver absolvição, o dinheiro estará intacto para a parte. E, como ocorre em 99,9% 

dos casos, se a União ou o Estado vencer a ação, o dinheiro estará protegido, 

corrigido para a sociedade. Portanto, há equilíbrio e há critério. 

 Nós temos uma diferença em nossa visão de mundo, e eu respeito a de 

V.Exa. Quero que V.Exa. respeite a minha. 

 Por fim, falarei sobre o acordo penal, V.Exa. disse que o acordo penal tem 

que ser feito com o acusado solto. Nós vamos tirar o direito daquele que está preso? 

Trata-se de um ato voluntário, não é obrigatório. É diferente da estrutura existente 

nos Estados Unidos, em que a propositura é feita pelo Ministério Público. No Brasil, 

a propositura nasce do réu, do seu advogado, para a análise do Ministério Público e 

posterior definição e homologação pelo juiz, e tem como objetivo claro desobstruir a 

Justiça brasileira. Dessa forma, as ponderações feitas por V.Exa. e por alguns 

Líderes, na minha modesta opinião, não eram pertinentes nesse caso.  

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - V.Exa., lá, disse que eram, que 

acataria. 
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 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu disse que eu ia analisar. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Disse que acataria.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, senhor. 

 Quando V.Exa. me pediu para que revisasse a questão do crime hediondo, eu 

disse a V.Exa. que provavelmente acataria e acatei. Considera-se crime hediondo 

crimes de corrupção acima de 10 mil salários mínimos V.Exa. ponderou comigo que 

o valor original era um valor pequeno. V.Exa. usou um exemplo inclusive ligado à 

educação, ao qual eu fui sensível. Isso demonstra que nós podemos ter 

divergências, mas algumas coisas nós podemos acatar e outras não.  

 Como eu tenho a responsabilidade de produzir o melhor relatório que, na 

minha concepção, da maioria dos Parlamentares e da Consultoria, é o que está no 

texto, eu peço vênia a V.Exa. — V.Exa. tem o instrumento do destaque supressivo 

aqui, V.Exa. tem o destaque supressivo no plenário —, eu peço licença para, nesses 

três aspectos, discordar de V.Exa. e sustentar a minha posição. Naquilo que eu 

pude atender, eu atendi. Naquilo que eu não pude atender, eu não atendi. E o 

Regimento da Câmara orienta a resolver isso no voto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - No momento mais 

importante, eu espero que o Deputado Joaquim Passarinho conduza os trabalhos. 

(Riso.) 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - O Passarinho “voou”, Sr. 

Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Mais algum Deputado 

gostaria de falar? 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Sr. Presidente, eu gostaria de 

falar, mas eu gostaria de ser ouvido pelo Deputado Passarinho — e por isso eu 

havia sinalizado o meu pedido de fala ao Secretário da Mesa. 

 Mas eu gostaria de aguardar o retorno do Presidente, porque eu gostaria de 

fazer uma ponderação com a presença dele.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Molon, eu tenho uma 

pequena dívida com o Deputado Valdir Colatto, que é a adequação da redação de 

um artigo. E tenho outra com o Deputado Edio Lopes. 
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 Estou pedindo à Consultoria que consolide as duas redações, a fim de 

submetê-las aos dois Parlamentares. Com a concordância deles, faremos a leitura. 

Se acatadas, elas já passarão a compor o relatório que iremos votar.  

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presidente, peço a palavra 

pela ordem.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Esta Vice-Presidência 

não quer ser golpista e retirar do Presidente a bola ao gol. 

 Pois não, V.Exa. tem a palavra.  

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Quero apenas fazer um relato. 

 Sr. Presidente em exercício neste momento, Deputado Luiz Carlos Hauly; 

Relator, Deputado Onyx Lorenzoni; Sras. Deputadas e Srs. Deputados, durante todo 

esse processo, desde quando começamos a colher assinaturas nesta Casa, eu me 

declarei favorável às 10 Medidas contra a Corrupção. 

 Hoje pela manhã, Deputado Onyx Lorenzoni, falei favoravelmente ao projeto e 

fiz a V.Exa. ponderações em alguns sentidos, as quais foram atendidas por V.Exa., 

a fim de melhorar o texto e fazer cumprir o nosso papel de punir a corrução. 

 Por mais incrível por pareça, Relator, meu nome consta em um site, como se 

eu estivesse contra as referidas medidas, cuja campanha pela aprovação apoiei 

desde o início. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Até o meu nome, que sou Relator, 

consta.  

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - O movimento Vem Pra Rua se 

julga no direito de julgar os Parlamentares que tentam aqui, ao longo de todo esse 

processo, fazer o melhor. 

E digo isso porque ninguém, sejam aqueles que são integrantes do Ministério 

Público ou de qualquer outra carreira, é dono da verdade. Muito pelo contrário, todos 

nós aqui somos, de uma forma ou de outra, aprendizes quando estamos elaborando 

uma lei. Estamos fazendo o melhor para que tenhamos aqui uma legislação à altura 

do nosso País, a fim de que possamos, de fato, combater a corrupção. 

 É triste ver que alguns, dentro da nossa sociedade, julgam-se no direito de 

achar que são mais importantes do que todos os outros e queiram julgar os 

Parlamentares. O julgamento é feito pelo nosso voto. 
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 Diga-se de passagem, Sr. Presidente e Sr. Relator, que cheguei a esta Casa 

com 1 milhão e meio de votos. Portanto, é a essas pessoas que devo satisfação, e 

não ao site Vem Pra Rua. Eles deveriam se comportar de maneira austera, de 

maneira sábia, com ética, mas não é o que estão fazendo. 

 Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Alessandro 

Molon, V.Exa. tem a palavra por 5 minutos, para falar pela Liderança. 

 O SR. DEPUTADO ALESSANDRO MOLON - Sr. Presidente, essa é uma 

matéria da maior complexidade, que envolve persecução penal de uma série de 

crimes e, sobretudo, de crimes que estão vindo à tona nos últimos meses.  

 Se não houvesse nos portais dos principais meios de comunicação a notícia 

de que se vai tentar uma emenda de plenário, sem votação nominal, para anistiar o 

caixa dois nesta noite, em Plenário, eu não ficaria preocupado com a pressa de 

votarmos esta matéria. 

 Embora o Relator tenha trazido uma terceira complementação de voto, o que 

é absolutamente compreensível, dada a complexidade da matéria — e tenho a 

absoluta confiança na reta intenção do Deputado de fazer o melhor relatório possível 

para o Brasil e quero afirmar isso publicamente, Sr. Presidente —, hoje, nesta noite, 

o Deputado Carlos Sampaio fez duas ponderações, inclusive acatadas pelo Relator.  

 Isso vem somado à convocação de uma nova sessão extraordinária, que 

começou há pouco, depois de a Câmara não ter votado praticamente nada ontem e 

hoje em Plenário, com a notícia de que se vai tentar votar aqui na Comissão um 

texto que seguirá direto para o Plenário. E já está circulando nos meios de 

comunicação, Sr. Presidente, o texto da emenda que será proposta como anistia ao 

caixa dois.  

 Eu quero fazer uma ponderação e um apelo a V.Exa. e ao Relator no seguinte 

sentido: ou se combina, ou se faz um acordo de procedimento para o Plenário, ou 

será temerário votar o relatório agora, pois esse texto poderá ir ao Plenário, e aquilo 

que foi trabalhado pela população brasileira para ser uma medida de combate à 

corrupção será usado para anistiar crimes.  

 Dessa forma, eu faço um apelo a V.Exa.: converse com o Presidente da Casa 

e, digamos, faça um acordo de procedimento no sentido de que todas as votações 
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sobre essa matéria sejam nominais no Plenário. E os Líderes todos farão esse 

acordo. Ou então que isso seja votado hoje aqui, mas não de madrugada, da noite 

para o dia, sem que a população acompanhe. 

 Já houve até o boato de que o Senado estaria esperando a matéria para que 

se vote ainda esta noite naquela instituição. Isso quem me disse foi uma repórter, Sr. 

Presidente.  

 Sendo assim, há razões para ficarmos preocupados. 

 Na outra semana, disseram que era uma fantasia, uma ilusão, mas hoje o 

texto da emenda está circulando. Há notícias de que hoje houve um almoço na 

residência oficial do Presidente da Casa para tratar disso. O Estadão publicou que o 

Ministro Geddel participou de um almoço para tratar desse tema. 

 Dessa forma, Sr. Presidente, há razões para nos preocuparmos. 

 Diante disso, faço esse apelo a V.Exa. e ao Relator — pessoas nas quais eu 

tenho a absoluta confiança de que não participam de qualquer entendimento nessa 

direção —, para que não recaia sobre V.Exas. qualquer responsabilidade: ou se faz 

um acordo de procedimento ou não se concorda com a votação nessa madrugada 

em plenário, porque se vai transformar um trabalho feito com seriedade aqui em 

uma lambança lá — e não é isso o que V.Exa. e o Relator querem.  

 Sendo assim, para que não fiquemos imaginando que o que será feito no 

Plenário é problema do Plenário — porque isso é problema de todos nós —, a nossa 

missão não termina aqui. V.Exa. vai dizer: “Cumpri meu dever”. E o Relator também 

dirá isso. Mas vai para o Plenário — e se lá o texto for desfigurado?  

 Eu fico imaginando a sensação da população ao ver uma coisa que foi criada 

para se combater a corrupção ser usada para anistiar crimes. Página: 215 

As pessoas não vão aceitar uma coisa dessa! Acho até que isso seria uma 

provocação à sociedade brasileira, um tapa na cara da sociedade brasileira! Para 

evitar que isso aconteça, sugiro que haja um acordo de procedimento. Se houver 

alguma votação, que sejam todas elas nominais. O ideal é que não se vote de 

madrugada no plenário uma matéria como essa. Se quiser votar, vote aqui. E lá, 

vota-se à luz do dia! À luz do dia! Não vamos votar numa sessão extraordinária que 

começou às 21 horas e 39 minutos, que ninguém sabe dela nem vai acompanhar. É 

um apelo que faço a V.Exa., Sr. Presidente, e a todos os colegas. 
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 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Vamos votar! Vamos encerrar 

isso e votar! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O Deputado 

Alessandro Molon está com a palavra! 

 Encerrou, Deputado? 

 Deputado, deixe-me responder. Esses boatos também chegaram a nós. 

V.Exa. tem razão. Nós não concordamos. Não participo de nenhum tipo de 

conchavo dessa maneira. Tenha certeza de que o plenário é soberano. Temos 

trabalhado muito na Comissão. Sempre que viemos para cá, estamos trabalhando 

até que a Ordem do Dia se inicie. Esse é o compromisso.  

 Tenho a mesma preocupação de V.Exa. e não gostaria que isso fosse votado 

no plenário hoje. Agora, a Presidência não pode simplesmente parar uma sessão 

em que estamos com todos os Deputados presentes. Se o plenário daqui quiser, 

basta não dar quórum na votação que suspenderemos a sessão. Faço o que o 

Plenário quiser. Não é o Presidente que acaba ou continua uma sessão. Se houver 

uma decisão do Plenário de não votar hoje, o Presidente acata na mesma hora. Eu 

não posso desrespeitar quem está aqui até este momento, desde 9 horas da manhã, 

esperando para votar.  

 Tenho as minhas conviccções, mas tenho certeza de que tenho de respeitar a 

convicção de outros que podem ter uma interpretação divergente da minha. O que 

posso lhe dizer, Deputado Alessandro Molon, é que aqui será tudo nominal, tudo 

será no painel, até para não termos dificuldade de saber quem votou em quê. Tudo 

no painel. Isso é uma decisão. Não precisa ninguém pedir isso. De ofício, tudo será 

no painel. Temos aqui titulares, suplentes, outros que não são membros, e é difícil 

identificar daqui. Sem nenhum problema, sem nenhuma pressa, será tudo no painel, 

e o resultado será dado.  

 Eu adiro a sua preocupação. Acho que aqui não há crianças. Sou da opinião 

que, se deixarmos para amanhã ou terça-feira, se quiserem fazer, vão fazer. Se 

houver maioria para fazer, vão fazer. Ninguém vai mudar de opinião de hoje para 

amanhã ou de hoje para depois de amanhã. Esperamos que a sociedade que está 

aqui esteja atenta a isso, e cada um vai pagar politicamente pelo seu voto.  
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 Até hoje não cerceei a palavra de ninguém. Não será hoje, no último dia, que 

farei isso.  

 Concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Jordy. 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Sr. Presidente, quero corroborar 

com as preocupações de V.Exa., levantadas pelo Deputado Alessandro Molon e 

outros, acho que também não é prudente que se vote no plenário. Talvez a situação 

merecesse a ponderação de V.Exa., como Presidente desta Comissão, junto ao 

Presidente Rodrigo Maia. Por quê? O debate aqui hoje foi enriquecedor, 

independemente da avaliação de mérito. Houve várias emendas de plenário de 

vários Deputados que sugeriram e produziram compreensões. O debate é 

qualificado, porque há aqui alguns operadores do Direito que estão mais habilitados. 

O Deputado Carlos Sampaio é Promotor. O Deputado João Campos é delegado no 

exercício vasto da sua atividade, inclusive, reconhecido como tal. Há também outros 

profissionais, mas talvez não seja o caso da grande maioria. Nós dependemos de 

um conjunto de opiniões de assessorias a cerca das questões, inclusive que ficarem 

em aberto aqui, pela complexidade da matéria produzida. 

 Então, eu acho que, secundando o que V.Exa., o Deputado Alessandro Molon 

e outros disseram — e tenho certeza de que é a preocupação de outros Deputados 

—, nós deveríamos ter um tempo na votação de plenário para poder apresentar os 

destaques que cada um acha pertinente para votar amanhã esta matéria e não hoje. 

Isso se houver esta pretensão, que eu não estou dando como certa. 

 Então, faço um apelo a V.Exa., como Presidente da Comissão, que procure o 

Presidente Rodrigo Maia no sentido de ponderar e ter um tempo para que as 

bancadas possam apresentar seus destaques que porventura não tenham sido 

abrigados no debate complexo apresentado hoje aqui. Acho que todos reconhecem 

isso. É apenas essa ponderação que faço a V.Exa.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Ainda não foi 

apresentado o texto. O Deputado Edio Lopes pediu, mas ainda está faltando uma 

complementação de texto? É a solicitação do Deputado Edio Lopes. Nós não 

podemos votar sem texto. Nós precisamos de complementação de texto. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, quero o tempo de Líder. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) – Darei. Calma! Só um 

momento. Nós não podemos colocar em votação porque faltam textos. Não 

podemos também, na pressa, sermos irresponsáveis.  

 Tem a palavra o Deputado Fernando Francischini e depois o Deputado Ivan 

Valente. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, como um 

dos autores, seria um escárnio jogar tudo que nós fizermos no lixo, porque não vai 

valer nada. As 10 Medidas vão desaparecer, se vier uma anistia na noite. Eu sei que 

aqui estão as pessoas que lutam nessa área. Eu tenho certeza de que todos que 

estão dentro são aqueles que podem votar e botar o dedo. (Palmas.) Eu iria propor o 

que o senhor já nos trouxe: fazer uma votação nominal aqui para que cada um 

possa mostrar, como bem disse o Deputado Celso Russomanno, que vai votar 

positivamente. Não tenho nenhuma dúvida.  

 Eu gostaria que V.Exa. pudesse estudar com a assessoria da Comissão a 

possibilidade de encaminhar somente amanhã o resultado dessa votação. É uma 

votação complicada. Já são 10 horas da noite. Que haja pelo menos um dia para a 

população brasileira, que acompanha, e para nós, que vamos nos mobilizar com os 

nossos Líderes pedindo — principalmente aos que estão aqui — que não tenha a 

destruição desse projeto das 10 Medidas, que vai virar o projeto das 10 Medidas 

mais a anistia pró-corrupção, se acontecer isso na madrugada. O senhor daria um 

passo importante, como Presidente desta Comissão, segurando esse projeto, para 

que nessa noite não aconteça nada.  

 Eu duvido que, num horário como este, a gente consiga abrir o plenário, mas 

aqui a gente já viu até vaca voar. Então, o senhor seria, com certeza, 

importantíssimo como Presidente, segurando o encaminhamento dessa votação 

para amanhã, fazendo com consenso, com parcimônia, para que não destrua todo o 

trabalho bem conduzido. Isso porque todos os Deputados que estão aqui estão 

comprometidos, inclusive eu vi a emoção do Deputado Carlos Marun quando fez seu 

voto e saiu dizendo que vai votar “sim” também, porque foi um dos mais cobrados 

aqui nas redes sociais pela população. 

 Que o voto seja nominal, e o senhor encaminha só amanhã. Tenho certeza de 

que o senhor vai achar uma saída com a assessoria da Comissão para evitar que 
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um golpe verdadeiro — aí, sim, um golpe, Deputado Paulo Teixeira — seja feito na 

madrugada contra a população brasileira, que espera muito ansiosa que as 10 

Medidas possam ser uma legislação que mudará nosso País, Presidente.  

 Esse é o nosso pedido de acordo, para que a gente possa votar com o 

senhor, que faria o compromisso com todos nós de que vai encaminhar só amanhã 

pela manhã. Se acontecer à noite, o senhor tem toda razão, mas nós vamos ter um 

dia para nos mobilizar com a opinião pública brasileira, com a mídia, com as redes 

sociais. Isso é para que nós possamos ter todos mobilizados para tentar evitar uma 

coisa como essa que venha a acontecer com essa lei tão importante para o País. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Fernando Francischini. 

 Lembro também que temos aqui membros de todos os partidos e que a pauta 

só é montada com o aceite da grande maioria do Colégio de Líderes. Então, vale 

também uma pressão individual, de cada um dos seus partidos. 

 Tem a palavra o Deputado Ivan Valente. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Presidente, V.Exa. tem conduzido os 

trabalhos com muita ponderação e racionalidade. 

 Hoje à tarde mesmo, eu consultei V.Exa. e o Relator se havia a pretensão de 

votar essa questão ainda hoje, porque nós fizemos um debate que vem, 

sucessivamente, agregando propostas, tanto que agora existem mais duas 

propostas para serem incorporadas. Agora são 22 horas e 13 minutos. Nós já temos 

aqui cinco destaques registrados, que estão aqui na minha mão. 

 Eu acho que a Presidência e os próprios Deputados que representam aqui as 

suas bancadas têm que entender o seguinte: eu tinha ponderado da outra vez, 

Presidente, e V.Exa. falou que os Líderes representam as bancadas, mas eu quero 

argumentar no sentido contrário. Eu acho que uma discussão deste porte, com esta 

complexidade, não pode ser representada pelos membros da Comissão que estão 

representando as bancadas. Isto aqui necessita, sinceramente, de um debate mais 

amplo. 

 O plenário não domina minha opinião. Não é por falta de inteligência ou de 

clareza. Não é isso. É porque não tiveram acesso. Todo o debate aconteceu aqui no 

período eleitoral, inclusive as audiências. O plenário não está preparado, não 
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acompanhou a intensidade desse debate aqui. Existem questões polêmicas, como 

foi a do caixa dois e a medida 18; uma acabou sendo retirada, mas está aí a 

tipificação do caixa dois. Qualquer emenda de plenário pode mexer com isso. 

Qualquer emenda de plenário, e vinda de madrugada, pode mexer com isso. Não é 

à toa que a manchete de todos os sites e dos meios de comunicação é esta aqui. 

Nós não estamos debatendo as 10 Medidas aqui! As 10 Medidas não estão sendo 

ventiladas para a população. Vamos discutir o teste de integridade, vamos discutir a 

prova ilícita, vamos discutir questões que interessam a todo o povo brasileiro, ao 

Processo Penal. A maioria não está acompanhando esse debate. O debate que está 

sendo acompanhado é se vai haver ou não o caixa dois.  

 Por isso mesmo, nós devemos nos precaver sobre a penalidade que vai cair 

sobre os próprios Deputados. As manchetes são estas, é o Congresso Nacional à 

beira do abismo! Parece que o Congresso quer pular no abismo. 

 Então, eu pediria ao Presidente e ao Relator, que têm influência nesse projeto 

e nesse processo, por estarem em contato com os Líderes... É claro que nós vamos 

falar, porque eu sou Líder de bancada, mas V.Exa. vai falar com o Presidente da 

Casa e com o Relator, que trabalhou horas a fio, esteve argumentando e aceitando 

propostas ou não, para que, com tranquilidade, nós fechássemos o debate de hoje. 

Ainda vai haver votação, encaminhamento, destaques. As votações, como V.Exa. 

mesmo prometeu, serão nominais. Que nós tirássemos essa questão do horizonte. 

Não será votada no plenário essa questão hoje. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) – Tem a palavra o 

Deputado Paulo Teixeira. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Deputado, primeiro vou me abster do 

debate político feito pelo Relator. Eu acho que ele usou de um desequilíbrio que eu 

não fiz, mas ele quis fazer e transbordou. 

 Em segundo lugar, quero dizer que nós, a Minoria e o Partido dos 

Trabalhadores, vamos fazer uma declaração de voto pelo projeto, fazendo os 

destaques aqui e em plenário, dizendo com quais medidas nós concordamos, com 

quais medidas discordamos, porque parte dessas medidas se deve ao debate que 

foi feito na Comissão da qual participamos ativamente. Então, nós fazemos uma 

declaração de voto. Já estamos fazendo os destaques. 
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 Eu disse aqui que está se introduzindo um recurso novo ao habeas corpus. O 

Ministério Público já pode fazê-lo pelos meios recursais existentes. Então, em minha 

opinião, isso gera um desequilíbrio em relação à acusação e uma desconfiança do 

juiz. 

 Outro aspecto que eu quero aqui trazer é a extinção de domínio no caso de 

tráfico. Extinção de domínio é confisco. No caso de tráfico, tem uma previsão 

constitucional. Agora, estão querendo trazer para outros crimes sem previsão 

constitucional e sem que haja sentença transitada em julgado. Isso, para mim, é 

uma grande violência. Nós vamos também fazer os destaques ao teste de 

integridade, mas acho que os demais partidos deveriam fazer ao reportante 

remunerado. As pessoas serão remuneradas para fazer delação, é o chamado 

dedo-duro remunerado, é uma homenagem ao Bezerra da Silva. Então, eu quero 

aqui trazer esses temas. 

 Acho que até hoje fiz diálogo com o Relator. Então, não vou aceitar a 

provocação do Relator, até porque ele, quando em quatro paredes, se comportou de 

maneira muito distinta dessa que se comportou aqui. Portanto, eu vou insistir no 

que, de quatro paredes, reivindiquei diante de vários Líderes e tive outra resposta. 

Portanto, não vou transbordar para o debate politico que V.Exa. o fez. 

 Portanto, quero aqui chamar a atenção dos meus colegas. Já dizia Bismarck 

“Se o povo soubesse como são feitas as salsichas e as leis, talvez teria mais 

precaução”. Acho que temos de fazer aqui o processo correto, votar o relatório e 

fazer todos os destaques de Comissão e de Plenário. Se não é mais rápido o 

processo, é porque o Relator insistiu em algumas medidas que fartamente se pediu 

para que ele as retirasse. 

 Termino aqui fazendo outro debate político: soa mal para mim ver um liberal 

fazer uma intervenção tão brusca na sociedade como essa extinção de domínio. 

Aqui está se fazendo uma intervenção na propriedade sem que a pessoa tenha sido 

condenada judicialmente. Vejo vários liberais assistirem a esta visão sem reagir. 

 Deputado Nelson Marquezelli, estou aqui a provocar o espírito de V.Exa., 

tendo em vista que pessoas honestas poderão perder seus bens e depois serem 

inocentadas. Eu não estou entendendo essa inversão de valores que se faz num 

projeto, porque o nosso Governo entendeu que uma medida de extinção de domínio 
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poderia ser feita só por emenda constitucional. Aqui nós estamos fazendo por lei 

ordinária sem condenação do réu. 

 Por último, não se exigem provas na transação penal. A pessoa pode assumir 

a culpa apenas para sair da cadeia, sem que haja prova nenhuma. Então, é isso que 

nós estamos fazendo. Eu acho que esse relatório não precisava dessas medidas, 

mas houve um apego à cria. Quando se apega à cria... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Paulo 

Teixeira, eu nunca gosto de cortar a palavra de ninguém, mas temos outro Deputado 

que está querendo falar, o Deputado Diego Garcia, que é autor. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Eu concluo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado. 

 Com a palavra o Deputado Diego Garcia, que é autor. 

 O SR. DEPUTADO DIEGO GARCIA - Sr. Presidente, serei breve. Quero 

apenas manifestar minha posição, acompanhando a fala dos Deputados Alessandro 

Molon e Delegado Fernando Francischini também. Quero dizer da preocupação 

nossa, não só minha como do meu partido, o PHS. Falo também na condição de 

Vice-Líder do partido. Queremos, sim, esgotar esta matéria aqui na Comissão. 

Estamos dispostos a ir para votação. 

 Já manifestei meu voto favorável, acompanhando o parecer do nobre Relator, 

Deputado Onyx Lorenzoni, mas, diante de tudo o que se veiculou e circulou nos 

noticiários em todo o País, diante de tudo o que aconteceu ao longo desse dia 

também, faço um apelo a V.Exa. Estarei na reunião no Colégio de Líderes para que, 

em hipótese alguma, aconteça uma votação, ainda nesta madrugada, no plenário da 

Câmara dos Deputados. 

 Fui procurado por diversas pessoas de movimentos que participaram do 

debate, que estiveram presentes na Comissão, por diversas pessoas que também 

acompanharam as reuniões que aqui aconteceram, que não se sentem confortáveis, 

porque gostariam que previamente fossem avisadas, que houvesse uma data 

previamente marcada para que esta matéria fosse apreciada no plenário da Câmara. 

 Portanto, eu faço a minha manifestação aqui. Vou consultar o Líder do 

partido, Deputado Givaldo Carimbão, bem como a bancada do PHS. Temos esta 

preocupação diante de tudo o que aconteceu ao longo deste dia. 
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 Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com a palavra o 

Deputado Eros Biondini, que até agora não falou. 

 O SR. DEPUTADO EROS BIONDINI - Obrigado, Sr. Presidente, pela 

deferência e pela compreensão de me permitir usar da palavra, até mesmo, como 

V.Exa. bem disse, é a primeira vez que eu o faço, apesar de ter acompanhado o 

nascimento das 10 Medidas de Combate à Corrupção logo no início e ter sido um 

dos Parlamentares a trazê-las junto com aqueles 2 milhões que assinaram essa 

petição. 

 Na condição, hoje, de suplente desta Comissão, não terei oportunidade de ter 

aqui o meu voto registrado e notado por toda a sociedade brasileira — eu, que sou 

favorável, e sempre me declarei assim, às medidas que esta Comissão está 

analisando e transformando em projeto de lei. 

 Sr. Presidente, também quero repudiar essa possibilidade de que haja uma 

anistia do caixa dois, a ser votada em plenário. Nós, Parlamentares de bem, não só 

não podemos aceitar isso, mas também temos que nos manifestar, Relator. Quero 

parabenizá-lo, Relator Onyx, assim como o Presidente, pela condução dos trabalhos 

com maestria nesta Comissão. Não podemos nos arriscar, depois de tanta 

dedicação e de tanto reconhecimento por parte de todos os pares, a manchar essa 

nossa imagem. Portanto, deixo aqui este alerta também, como um Parlamentar que 

sou acompanhado por diversos segmentos. Cobram-me, na hora das votações, que 

eu me manifeste. Não podemos permitir essa anistia de caixa dois em hipótese 

nenhuma. 

 Sr. Presidente, quero agradecer a oportunidade de estar participando desta 

Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado, o texto já 

está pronto? Não podemos votar sem o texto. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Este é o § 5º do art. 36. 

  “Art. 36....................................................................... 

  § 5º Comprovada a apresentação dolosa de 

informações ou provas falsas, o reportante perderá o 

direito às medidas de proteção do Programa, terá 
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levantada a preservação de sua identidade e deverá 

responder por denunciação caluniosa, falso testemunho e 

outros crimes, sem prejuízo de sua responsabilização civil 

e administrativa.” 

 Há mais um. 

  “Art. 354-A................................................................. 

  § 1º As penas serão aumentadas de um terço se os 

recursos, valores, bens ou serviços de que trata o caput 

forem provenientes de fontes vedadas pela legislação 

eleitoral ou partidária.” 

 Tiramos a parte do limite da doação. Está bem? 

 Eu abri esta sessão  dizendo que um homem tem que cumprir com o seu 

dever, quaisquer que sejam os obstáculos, as consequências pessoais, o perigo ou 

a pressão. Esta é a base de toda a moralidade humana. 

 O que vocês acabaram de assistir, há pouco, aqui, foi um debate que tinha 

como objetivo jogar uma pressão sobre este Relator para desfigurar o relatório. Pois 

eu resisti. A contrariedade que foi aqui exposta foi porque resisti à facilidade, à 

proposta de conveniência, à desfiguração da esperança de 2,4 milhões de 

brasileiros que querem ver decência no País. Foi resistência! Foi por isso que eu 

não acatei aquilo que tentaram me impingir hoje à tarde. (Palmas.) 

 Eu quero deixar isto claro: nunca expus nenhum Parlamentar publicamente, 

porque entendia que, como Relator, eu tinha que ter a capacidade, a resiliência, a 

humildade de suportar inclusive aqueles que, movidos pelo ódio, aqueles que, 

movidos pelo desgosto, aqueles que, movidos pelo ódio, pelo desgosto, pela 

injustiça, levantassem esta ou aquela observação. Fazia parte do meu dever. Agora, 

quero comunicar, prestes a votarmos aqui, que as pressões foram terríveis, mas 

resistimos. (Palmas.) 

 Não tenho nenhuma dúvida de que os homens e as mulheres de bem — vou 

lembrar Mário Quintana — ficarão; eles passarão, porque o Brasil vai mudar, sem 

medo, sem acordão ou acordinho, com respeito às pessoas. Aqui nesta Comissão 

se define um novo futuro para o País. (Palmas.) 
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 Os homens e as mulheres que trabalharam ao longo desses 4 meses 

resistiram às conveniências, às pressões e aos interesses. Aqui neste relatório pode 

haver erros, porque sou humano, mas neste relatório sobreveio o quê? Sobreveio o 

sonho de ver este País melhorar. (Palmas.) 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado. 

 Antes, rapidinho, a frase completa de Mário Quintana é: “Eles passarão; eu 

passarinho.” (Risos.) 

 Concluída a discussão da matéria, passamos à votação do parecer do 

Deputado Onyx Lorenzoni. 

 Declaro encerrado o prazo para a apresentação de destaques. 

 Informo que foram apresentados inicialmente cinco destaques. Depois deles, 

dois foram retirados pelo PSDB. 

 Teremos o encaminhamento agora, pelo Regimento: dois a favor e dois 

contra. Nós já temos dois inscritos a favor: os Deputados Rubens Pereira Júnior e 

Fernando Francischini. 

 Se alguém quiser se inscrever contrário ao relatório, está aberto. 

 Orientação de bancada tem que haver. 

 Com a palavra o Deputado Rubens Pereira Júnior. (Pausa.) Ausente. 

 Com a palavra o Deputado Fernando Francischini. (Pausa.) Ausente. 

 Ninguém mais vai encaminhar? (Pausa.) 

 Então, nós vamos passar para a orientação de bancada. 

 Em votação o relatório, ressalvados os três destaques.  

 Para orientação da bancada, por até 1 minuto, como vota o PMDB? 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - O PMDB vota “sim”, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PT? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O nosso voto é parcial, porque nós 

temos três destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O voto parcial é “sim” 

ou “não”? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O PT vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PSDB? 
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 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - O PSDB encaminha “sim”, sem 

nenhum destaque. “Sim” ao voto do Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PP? 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Presidente, pela transparência e 

por um Brasil melhor, o PP vota “sim”. Parabéns, Relator! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PR? 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - O PR vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PSD? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - O PSD vota “sim”, Sr. Presidente, 

na expectativa de termos um País mais justo, um País melhor para todos nós. 

Então, vota “sim” o PSD. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PSB? 

 O SR. DEPUTADO JHC - Eu gostaria de cumprimentar o Exmo. Sr. 

Presidente, o Sr. Relator e, como Vice-Presidente desta Comissão, encaminhar o 

nosso voto “sim”. O Brasil espera ansiosamente por esta votação. Espero que nós 

possamos também no plenário ter a aprovação e que o Brasil possa usufruir desta 

legislação. Então, o PSB encaminha “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado. 

 Como vota o DEM?  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - O DEM vota “sim”, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PRB? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Sr. Presidente, o PRB cumprimenta o 

Sr. Relator e, em favor de uma administração pública decente e de um Brasil mais 

justo, vota “sim”.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota ao PDT? 

 O SR. DEPUTADO SÉRGIO VIDIGAL - Sr. Presidente, o PDT já se 

posicionou hoje durante o dia. Iremos votar “sim”, mas no plenário iremos apresentar 

um destaque para incluir também, como crime de responsabilidade, o Ministério 

Público e o Poder Judiciário. 

  O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PTB? 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, em 

homenagem ao Roberto Jefferson, que começou tudo isso, o PTB vota “sim”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o 

Solidariedade? 

 O SR. DEPUTADO LUCAS VERGÍLIO - Sr. Presidente, por um País mais 

justo e sem corrupção, o Solidariedade vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PTN? 

 O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - Sr. Presidente, o PTN vota “sim”, 

com o relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PCdoB? 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Sr. Presidente, o PCdoB tem a 

leitura de que permanecem coisas inquietantes, como por exemplo a questão do 

reportante, a instituição de domínio, a responsabilidade do Ministério Público e da 

Magistratura, mas isso não nos tira a serenidade de ver o trabalho hercúleo que foi 

feito pelo Relator, pelo Presidente e por todos os membros desta Comissão.  

Quero ressaltar que se construiu inclusive uma relação de confiança que nos 

permite agora votar o relatório, que não existe fisicamente, e não é em qualquer 

momento em que se consegue construir isso.  

Por tudo isso, Presidente, o PCdoB vota “sim” ao relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PPS? 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Presidente, eu gostaria de, primeiro, 

cumprimentar V.Exa. pela condução brilhante, serena, ponderada e democrática dos 

trabalhos, cumprimentar o Relator, Deputado Onyx, pela capacidade de construção, 

mesmo sendo uma matéria complexa, com posições divergentes e muitas delas até 

diametralmente contraditórias, mas, compreendendo que ainda há correções 

pontuais a serem feitas — o PPS as fará na discussão do plenário, sem alterar o 

fulcro do projeto —, o nosso voto é “sim”. Esperamos que esse belíssimo painel 

possa ser reproduzido no painel do plenário, aprovando este projeto para mudar a 

história do combate à corrupção e à impunidade no Brasil.  

O PPS vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PSC? 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - O PSC cumprimenta o nobre 

Relator, Onyx Lorenzoni. Parabéns pelo trabalho feito a essa douta Comissão! Por 

um Brasil melhor e pelo futuro dos nossos filhos, o PSC vota “sim” ao relatório. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PHS? 

 O SR. DEPUTADO DIEGO GARCIA - Sr. Presidente, o PHS encaminha o 

voto “sim” e parabeniza o Deputado Onyx Lorenzoni.  

Eu, como um dos autores do projeto de lei, fico muito feliz com o seu parecer, 

Deputado. Pode ter certeza que V.Exa. deu uma grande contribuição para milhares 

e milhares de brasileiros. Hoje, temos a grata alegria de chegar a este momento 

para aprovarmos o projeto de lei que trata das 10 Medidas. “Sim” ao parecer do 

Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PROS? 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - “Sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PV? 

 O SR. DEPUTADO EVAIR DE MELO - Sr. Presidente, quero, primeiro, em 

nome do Partido Verde, parabenizá-lo pela condução dos trabalhos desta Comissão, 

que trabalhou horas e horas com dedicação e afinco. Por isso parabenizo, acima de 

tudo, o empenho do Sr. Presidente e do nosso Relator.  

 Também quero deixar registrado que o primeiro Parlamentar signatário foi um 

do Partido Verde do Estado de São Paulo, o Deputado Mendes Thame, que merece 

o nosso respeito e o nosso reconhecimento pelo homem brilhante que (palmas), 

com certeza, estaria aqui se não estivesse de licença médica.  

Mendes Thame representa, pelo Partido Verde, o sentimento do voto “sim” do 

Partido Verde a esse relatório e o sentimento do Brasil. Este Parlamento tem a 

obrigação de, mais do que as ruas, fazer, através do voto, um sentimento pela 

votação desse relatório. Assim, como os demais Parlamentares, esperamos que lá 

no plenário possamos reproduzir o bonito resultado que vamos produzir aqui. Por 

isso, o Partido Verde... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota a REDE? 

 O SR. DEPUTADO ALIEL MACHADO - Este é o momento, depois de muitas 

discussões, dezenas de audiências, debates e conflitos, de parabenizar o Relator. 

Os trabalhos foram exaustivos. Como V.Exa. falou, não existe unanimidade no 

sentido da concordância de todas as ideias, mas o esqueleto principal está posto, de 

maneira clara e transparente. É bom que isso sirva de recado.  
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 Nós, Sr. Presidente e Sr. Relator, estamos cumprindo com o nosso papel de 

homens públicos, mas sabemos que foi de fundamental importância a participação 

da sociedade.  

Muitas vezes, nós nos deparamos com articulações, com discursos, com 

manobras, mas a verdadeira maneira de transformar é votando na prática.  

 Hoje, dá-se mais um passo importante. Nós teremos ainda o plenário e 

pressões. Por isso, é muito importante estar com a consciência tranquila. Votar este 

relatório, para a REDE, é uma grande satisfação, é uma luta que nós temos há muito 

tempo. Parabenizo V.Exa. A REDE faz o encaminhamento... 

 (Desligamento automático do microfone.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu não ouvi o final. 

 O SR. DEPUTADO ALIEL MACHADO - É “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PEN? 

Fale ao microfone, por favor. 

 O SR. DEPUTADO WALNEY ROCHA - O PEN vota com o Relator, “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PRP? 

(Pausa.) 

 Como vota o Governo? (Pausa.) 

 Há algum Vice-Líder do Governo presente? 

 O SR. DEPUTADO MAURO PEREIRA - O Governo vota “sim”, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota a Minoria? 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, a Minoria votará “sim” 

no relatório, ressalvados os destaques. 

 Nós temos um destaque para que não se mexa no instituto do habeas corpus; 

nós temos um destaque impedindo que para o réu preso seja feita negociação penal 

e faremos um destaque também em relação ao teste de integridade. Em plenário, 

faremos destaque para suprimir a remuneração do delator e faremos destaque 

igualmente para que não se mexa, de forma nenhuma, no regime de prescrições. 

 Nós somos favoráveis a que esse relatório se atenha ao combate à corrupção 

e não a deixe transbordar para todo o sistema penal. E, para se fazer a extinção do 

domínio, há que ter sentença transitada em julgado em relação ao réu. Nós vamos 

fazer isso no plenário. 
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 A Minoria vota “sim”, ressalvados os destaques. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, eu poderia registrar o 

voto do PSOL? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Calma, Deputado! Se 

V.Exa. deixar eu terminar de chamar... 

 Como vota o PSL? (Pausa.) 

 Como vota o PSOL? 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Obrigado, Presidente. 

  O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Só para explicar que 

V.Exa. não tem assento. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - É, não temos assento aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Os demais têm o 

direito de encaminhar a votação. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Obrigado, Presidente. 

 Eu queria colocar o seguinte: nós vamos votar “sim”, ressalvados os 

destaques. Temos destaques e oferecemos várias sugestões. Algumas foram 

aceitas, como a questão do crime hediondo, por exemplo, que, acho, o Deputado 

Lorenzoni melhorou muito. Mas ainda há muitas questões que queríamos destacar 

em plenário, em conjunto com outros partidos. Por exemplo: a não remuneração de 

reportante e também para os casos em que a OAB e V.Exa. acordaram. Sobre a 

questão da prescrição, basta ler o editorial do jornal O Estadão de hoje: insuspeito. 

É contra inclusive o regime de prescrição que foi estabelecido. Sobre a anistia à 

lavagem de dinheiro, não tivemos tempo de discutir isso. 

 Só queria fazer um alerta: a questão de o caixa dois ser votado em plenário, 

com emenda, contaminará todo o pacote. Na minha opinião, tudo que nós fizemos 

aqui será perdido se isso passar. Para a sociedade brasileira, será uma grande 

frustração. 

 Então, o PSOL vota “sim”, com os destaques que fará em plenário com as 

outras legendas. 

 Obrigado, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PTdoB? 

(Pausa.) 
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 Como vota o PMB? (Pausa.) 

 Encerradas as orientações. 

 Em votação o parecer do Relator com a complementação de voto, inclusive 

as alterações lidas pelo Relator, ressalvados os destaques. 

 A Presidência solicita aos Srs. Deputados que tomem seus lugares, a fim de 

ter início o processo de votação pelo sistema eletrônico. 

 Está iniciada a votação. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Sr. Presidente, enquanto 

estamos em processo de votação, V.Exa. me permite usar da palavra? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO RUBENS PEREIRA JÚNIOR - Sr. Presidente, quero aqui 

fazer o registro do acerto de toda essa movimentação na Comissão de Combate à 

Corrupção. Agradeço inclusive ao Ministério Público, que colocou esse assunto na 

Ordem do Dia do Poder Legislativo. Se não tivesse o apoio popular, essa iniciativa 

não poderia estar sendo refletida agora na votação, com painel unânime, como está 

sendo. 

 E vou além. Quero pontuar os diversos avanços contidos no relatório do 

Deputado Onyx Lorenzoni: fim da prescrição retroativa; celeridade nas ações de 

improbidade; diminuição de recursos meramente protelatórios; criminalização do 

caixa dois, do enriquecimento ilícito e da venda de votos; aumento da pena de 

diversos crimes e, consequentemente, aumento da prescrição de outros tantos; 

criação da figura do reportante; ação de extinção de domínio; acordo penal; 

hediondez para corrupção; prazo razoável para duração do processo. 

 Vale destacar que nenhuma dessas medidas existe hoje. Tudo isso é 

inovação legislativa. Se antes já havia o combate à corrupção em nosso País, agora, 

com essas medidas, esse combate será ainda mais eficaz. 

 Registro ainda que o projeto inicial foi o ponto de partida, não o de chegada. A 

Casa fez o seu papel, debateu, aperfeiçoou, retirou incoerências e 

inconstitucionalidades e está com o texto pronto para ser aprovado no plenário. 

 Portanto, registro o acerto da movimentação por parte do Poder Legislativo, 

que muitos achavam que esta Casa seria incapaz de fazê-lo, o que mostra que 
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estamos afinados com os sentimentos das ruas, com a defesa da Constituição e o 

combate à corrupção. (Palmas.) 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não, Deputada 

Angela Albino. 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Sr. Presidente, quero registrar a 

elegância de V.Exa. de permitir que os Deputados de partidos que não têm assento 

formal nesta Comissão pudessem participar do processo de votação 

simbolicamente. Elogio a postura democrática e elegante que V.Exa. tomou na noite 

de hoje. 

 Parabéns, Sr. Presidente! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado, 

Deputada. 

 Com a palavra o Deputado Mauro Pereira. 

 O SR. DEPUTADO MAURO PEREIRA - Sr. Presidente, quero parabenizar 

V.Exa., o Relator, Deputado Onyx Lorenzoni, os membros desta Comissão e, mais 

uma vez, toda a equipe da Operação Lava-Jato, os policiais federais, os promotores, 

os procuradores, a imprensa em geral, o próprio Juiz Sérgio Moro e sua equipe. 

 Toda essa cobrança efetiva está dando um resultado muito positivo. Com o 

trabalho da Operação Lava-Jato e o fim da corrupção, com certeza vai sobrar 

dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura e 

para pagar aquilo que o Governo deve — o Governo ainda deve muito para 

fornecedores, Prefeituras e Estados. 

 A Operação Lava-Jato, neste momento no Brasil, tem um papel de extrema 

importância. Por isso, temos que parabenizar toda a equipe. 

 Parabenizo também V.Exa. pela maneira com que conduziu os trabalhos 

desta Comissão. Não faltou trabalho nesta Comissão. Parabéns! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado. 

 O Deputado João Campos já está votando. 

 Com a palavra o Deputado Zé Geraldo. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Sr. Presidente, o Deputado Paulo 

Teixeira vai fazer a defesa... 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 233 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O Deputado Zé 

Geraldo está querendo falar. Eu volto a pedir a atenção dos Deputados, para que 

possamos ouvi-lo com tranquilidade neste final. 

 Tem a palavra o Deputado Zé Geraldo. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - O Deputado Paulo Teixeira vai fazer a 

defesa dos nossos três destaques. Mas eu quero ressaltar aqui a contribuição que a 

nossa bancada deu principalmente durante esses 3 dias. O Deputado Paulo Teixeira 

conduziu junto ao Relator e às demais lideranças os acordos, para que nós 

pudéssemos melhorar esse texto. Sabemos que esse texto ainda será melhorado. O 

Relator tem resistência aos destaques que estamos apresentando, mas 

provavelmente no plenário eles passarão. E ainda teremos o Senado, a sanção ou o 

veto. 

 Eu sinceramente não tenho a mesma expectativa que o nosso Relator tem. É 

verdade que ele se dedicou a essa matéria. Mas eu penso que, para combater a 

corrupção neste País, é preciso muito mais ação, porque já há legislação, já há 

muitas leis. No Brasil não precisaria haver tanta corrupção. Infelizmente, nos últimos 

anos, parece-me que a sociedade foi levada a pensar que o Congresso Nacional é 

uma fábrica de corrupção. 

 O que nós vemos País afora é que a corrupção precisa ser combatida. E isso 

exige uma decisão do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário, a 

reestruturação do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Justiça Eleitoral em 

todos os Estados brasileiros. Então, eu penso que aqui nós vendemos para a 

sociedade a ideia de que a salvação é esse pacote de leis, e sabemos que não é.

 Portanto, vamos ficar atentos agora, para que nós possamos melhorar essa 

lei ainda mais no plenário da Câmara e no Senado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Algum Deputado ou 

Deputada deixou de exercer o direito de voto? (Pausa.) 

 Deputado Paulo Teixeira. 

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Votou, Deputado 

Paulo Teixeira? O.k.? 

 Então, está encerrada a votação. (Pausa.) 
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 Vamos proceder à apuração dos votos. (Pausa.) (Palmas.) 

 Resultado da votação: “sim”, 30; logicamente “não”, 0; “abstenção”, 0. 

 Aprovado o parecer do Relator, Deputado Onyx Lorenzoni, a quem eu 

gostaria de dar os parabéns e uma salva de palmas pelo trabalho realizado. 

(Palmas.) 

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Vamos trabalhar, Sr. Presidente. 

Ainda há os destaques. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vamos retornar aos 

trabalhos. Eu agradeço aos fotógrafos, às fotografas, aos cinegrafistas e aos 

Parlamentares que subiram aqui. (Pausa.) 

 Tenho certeza de que este é um momento histórico, marcante para todos nós, 

mas vamos continuar os trabalhos. Peço que todos retornem aos seus lugares. 

 Deputado Evair, que representa o PV, neste momento, em nome desta 

Presidência — eu tenho certeza de que falo em nome do Relator também — 

gostaria de dedicar esse resultado ao Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. 

Nesta hora, em que está enfermo na sua casa, isso vai soar para ele como um 

remédio, para que possa estar logo mais conosco. E como sempre temos dito nesta 

reunião de hoje, que Deus abençoe o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, que 

lhe dê saúde e condições de voltar ao nosso convívio, porque ele é muito importante 

para esta Casa. Leve esse recado ao Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, 

Deputado. 

 Vamos começar a votação dos destaques. 

 Destaque para Votação em Separado — DVS do art. 161: votação do Título II, 

arts. 7º a 13. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Presidente, uma questão 

de ordem. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Eu queria que o senhor 

distribuísse os destaques, para que pudéssemos fazer uma leitura e uma avaliação. 

Então, antes de votarmos os destaques, seria importante que o senhor os 

distribuísse. 
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 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Mas já está destacado aqui, Sr. 

Presidente: do art. 7º ao 13, que é o teste de integridade total. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Isso. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - O Regimento prevê essa 

distribuição dos destaques. Quero ver o conteúdo do pedido, para podermos fazer 

uma avaliação, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado, o destaque 

apenas cita os artigos a serem suprimidos, não é isso, Deputado Paulo Teixeira? 

 Então, o Deputado Paulo Teixeira, no seu requerimento da bancada do PT, 

destaca o Título II do substitutivo do Relator, referente ao teste de integridade, com 

o objetivo de suprimi-lo. É supressão total do Título II, teste de integridade. Quem 

assinou o requerimento foi o Vice-Líder, Deputado Zé Geraldo. 

 É isso mesmo, não é, Deputado Paulo Teixeira? V.Exa. quer falar a favor da 

matéria? (Pausa.) 

 Então, com a palavra o Deputado Paulo Teixeira, por 5 minutos, para 

encaminhar favoravelmente ao destaque. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, inicialmente quero 

dizer a V.Exa. que a sua gentileza e a sua educação se destacam. Parabéns a 

V.Exa.! Cumprimento também o Deputado Mendes Thame. 

 Quero dizer que nós nos dedicamos intensamente a esta Comissão. 

Parabenizo algumas das pessoas que nos acompanharam aqui, pessoas que 

querem o bem do Brasil, com as quais até podemos dialogar. 

 Presidente, nós apresentamos alguns destaques aqui na Comissão e vamos 

apresentar outros no plenário. 

 Esse destaque diz respeito ao teste de integridade. O teste de integridade é 

uma ação preparada para verificar a integridade do servidor público, se é uma 

pessoa íntegra ou não. 

 E o teste de integridade, aqui nesta situação, quando houver uma decisão 

judicial, terá efeitos penais. É importante dizer que ele terá efeitos administrativos: o 

servidor poderá ser exonerado a bem do serviço público se for pego nesse teste de 

integridade. 
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 O que é o teste de integridade? É um flagrante forjado. Chega-se a uma 

pessoa e lhe oferece propina. Se, eventualmente, a pessoa aceitar a propina, ela 

será demitida a bem do serviço público e poderá sofrer inclusive efeitos penais. 

 Agora qual é o problema de se ter um teste dessa natureza? O problema é 

que, se isso for aplicado, dependendo da maneira que for aplicado e por quem for 

aplicado, pode-se fragilizar e inclusive atingir pessoas honestas e desafetos da 

administração pública. 

 É importante dizer que esse teste de integridade está destinado ao pequeno 

servidor, não valendo para a alta administração. Nesse sentido, ele em si já é 

discriminatório. Inclusive há uma súmula do Supremo Tribunal Federal que impede o 

flagrante forjado. 

 Portanto, é preciso que se entenda que qualquer norma penal que ofenda a 

Constituição será depois atacada pela inconstitucionalidade. E cabe ao legislador 

fazer o filtro da constitucionalidade, um filtro preventivo da constitucionalidade. 

 Então, eu acho que nós não deveríamos permitir que prosperasse esse tipo 

penal pela sua inconstitucionalidade. Mas, para além da inconstitucionalidade, ele 

será mais um instrumento a fragilizar o setor público. 

 Eu vejo aqui alguns policiais, o Deputado Aluisio Mendes, o Deputado João 

Campos e outros policiais. Ora, por que escolher uma categoria para aplicação do 

teste? Já não há um prejulgamento em relação a essa categoria? 

 Assim, eu acho que ele é discriminatório, vai gerar insegurança no servidor 

público e é inconstitucional. 

 Por esses aspectos, peço que nós retiremos essa matéria, que altera o texto 

do Relator. 

 Portanto, voto “não” ao relatório, aceitando o nosso destaque. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Paulo Teixeira. 

 Deputado Fernando Francischini, eu lhe dei uma informação equivocada, que 

V.Exa. não poderia encaminhar. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Presidente, só uma... 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento. Como 

V.Exa. é Vice-Líder do Governo, volta a ter o direito de votar. Então, V.Exa. tem o 

direito de encaminhar contrariamente ao destaque. 

 Tem V.Exa. a palavra, por 5 minutos. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Presidente, é importante 

colocar que o Ministério Público Federal, um dos autores intelectuais desta medida, 

o teste de integridade, é que realmente faz, através do Procurador-Geral da 

República, o parecer a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, apontando o 

indicativo inicial de inconstitucionalidade ou não. 

 Mas, na forma de conteúdo, o teste de integridade, já usado em muitos 

estados americanos e outros países, tem sido muito eficaz. Quem deve temer um 

teste de integridade é quem está no limite da corrupção, no limite do mau 

procedimento, de desvios éticos, de desvios funcionais. O que nós temos a temer 

com o teste de integridade, que vai ter efeito administrativo, efeito cível? E, se 

estiver próximo da área criminal, o Ministério Público vai ter que solicitar ao juiz a 

utilização dessas mesmas provas. 

 Então, nós temos que manter o teste de integridade. Ele é um avanço, é uma 

inovação na legislação penal brasileira de combate à corrupção que vem das 10 

Medidas. À medida que tiramos pedaços das 10 Medidas, desfiguramos aquele 

estudo profundo que muitas instituições, como a Polícia Federal e o Ministério 

Público Federal, fizeram em vários países do mundo, buscando o que poderia trazer 

um efeito positivo para o País. 

 Com certeza, aquele funcionário público, aquela pessoa que trabalha na 

administração direta ou indireta vai pensar muitas vezes antes de manter contato 

para receber propina, manter comportamento indevido, sabendo que nós aprovamos 

aqui no Congresso Nacional uma medida como o teste de integridade. Nós não 

podemos simplesmente olhar medidas que possam causar preocupação em 

funcionários, inclusive em funcionários lato sensu, inclusive nós aqui. O Supremo 

Tribunal Federal pode autorizar que um político também sofra um teste de 

integridade. Não podemos temer isso, principalmente nesta Comissão, que votou 

pela aprovação desse teste: foram 30 votos “sim”, nenhum voto “não”, nenhuma 

“abstenção”. 
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 Quem vota “sim” ao projeto das 10 Medidas, são medidas duras, está dando 

um recado duro para a corrupção. Mas não podemos agora esfacelar as 10 

Medidas, retirando o teste de integridade. O teste de integridade tem que ser 

mantido. Ele funciona — e funciona bem — em muitos países. Eu tenho certeza de 

que a condução desta Comissão... 

 O Relator fez uma análise — acho que todos acompanharam — profunda. O 

Relator teve o seguinte cuidado: quando houver reflexo na área criminal, o Ministério 

Público vai ter que buscar autorização judicial para isso. Tenho certeza de que não 

há inconstitucionalidade. O próprio Ministério Público Federal, com o aval do 

Procurador-Geral da República, escreveu um texto que se adapta à legislação 

constitucional brasileira. 

 Por isso, nós fazemos a defesa do mérito dessa questão, por entender que 

ela será importante para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, para as 

Corregedorias e ouvidorias de todo o Brasil que vão ter esse instrumento. Um 

instrumento que vai imputar efeitos administrativos e até cíveis aos funcionários de 

alguns órgãos, da área política, como assistimos no dia a dia, infelizmente, 

envolvidos em corrupção. 

 No entanto, isso influencia diretamente a imagem de todos nós. Um 

Deputado, um policial, um funcionário da Receita envolvido em corrupção afeta a 

imagem de todos nós. Quanto mais instrumentos e ferramentas nós pudermos levar 

aos órgãos de persecução criminal, aos órgãos administrativos de apuração, 

estaremos dando passos importantes de combate à corrupção em nosso País. 

 Tenho certeza, Presidente Luiz Carlos Hauly, que agora substitui o Presidente 

Passarinho, de que o Deputado Onyx Lorenzoni fez uma defesa exemplar do teste 

de integridade. Nós temos que proporcionar esse avanço à legislação brasileira. A 

inconstitucionalidade não existe nesse projeto. 

 O nosso voto, a nossa orientação é contra o destaque, por entender que... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Para manter o texto é 

“sim”. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - É “sim” para manter o 

texto, mas nós não concordamos com o destaque feito, que quer retirar o teste de 

integridade. Por isso, Presidente, nós queremos que V.Exa. acolha essa nossa 
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manifestação, que nós fazemos de maneira muito calma, por entender que temos o 

tempo devido para a análise dessas medidas. 

 Finalizo, Presidente, pedindo que esse destaque não seja aprovado. Nosso 

voto é “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Orientação. 

 Para encaminhar contra a matéria destacada, concedo a palavra rapidamente 

ao Deputado Nelson Marquezelli. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, o Deputado 

Paulo Teixeira tem razão. O projeto feito por esta Comissão, trabalhado pelo 

Deputado Onyx Lorenzoni, é excelente, é muito bom. No entanto, nós vamos trazer 

para a sociedade brasileira, para a própria polícia, para os próprios tribunais, para a 

própria OAB, para todo o pessoal que trabalha no policiamento e na fiscalização os 

maiores transtornos da vida. Não podemos permitir isso. O compromisso que a Casa 

tem com o combate à corrupção não pode chegar a esse ponto de trazer para dentro 

da sociedade brasileira isso que vai vir agora. 

 Esse teste já está sendo apelidado de Gestapo, de dedo-duro — e já estamos 

acompanhando o que está acontecendo. Não podemos permitir que isso aconteça 

no País. Talvez daqui a 50 anos, 80 anos, 100 anos, quando a educação estiver 

implantada no País e os costumes tiverem melhorado, possamos ter um teste feito 

desse jeito na população. Isso é perigoso! Não podemos fazer isso! É uma 

responsabilidade muito grande o que nós estamos fazendo. 

 Eu votei “sim” e agora acompanho o Deputado Paulo Teixeira. Ele está 

fazendo um alerta a esta Casa com o trabalho que tem feito. Ele tem conhecimento 

jurídico e não está advogando em causa própria, não. Em meus 7 mandatos, eu já vi 

muitas pequenas acusações, mentiras, acusações políticas. Isso virá, sem dúvida 

nenhuma, contra a própria população brasileira, contra esta Casa e contra todos 

aqueles que trabalham na Justiça. 

 Eu acompanho o Deputado Paulo Teixeira. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Para encaminhar a favor 

da matéria destacada, concedo a palavra ao Deputado Diego Garcia. 
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 O SR. DEPUTADO DIEGO GARCIA - Sr. Presidente, mais uma vez nós 

vemos a tentativa de se prejudicar aquilo que já foi amplamente discutido, debatido 

na Comissão por diversas vezes. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Está ouvindo sim. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - É um “sim” e outro “não”. Um 

Deputado acabou de encaminhar o voto o “sim”, agora teria que ser um 

encaminhando o voto “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - V.Exa. interferiu 

indevidamente, Paulinho. Está correto: o Deputado Nelson Marquezelli orientou 

“não”, com V.Exa. O voto “não” é para sacá-lo do texto e o “sim” é para manter o 

texto. 

 O encaminhamento a favor do texto, ou seja, para manutenção do texto do 

Relator, será feito pelo eminente Deputado Diego Garcia, a quem solicito que 

comece novamente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Correto, Presidente. 

 O SR. DEPUTADO DIEGO GARCIA - Obrigado, Presidente. 

 Portanto, voltando à minha fala, nós vemos, mais uma vez, a tentativa de se 

estragar tudo aquilo que foi proposto e amplamente discutido por esta Comissão 

Especial. Vieram aqui especialistas para tratar dessa temática, entre eles o 

Procurador Deltan Dallagnol. Sabemos que esse teste já foi implementado por 

diversas nações, por diversos países, e vem dando certo. Sabemos que essa 

medida contribuirá, e muito, para o nosso País. Por isso, acabamos de aprová-la 

com a orientação favorável de todos os partidos. Ela não deve ser prejudicada neste 

momento e nesta hora. 

 Portanto, nós queremos que seja mantido o texto do parecer apresentado 

pelo Relator na forma do substitutivo, ou seja, que seja mantido intocável o 

substitutivo a ser apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. 

 Retirar o teste de integridade, neste momento, é algo muito preocupante, é 

algo que, com certeza, desmerece todo o trabalho feito pelo Relator, pelos 

propositores da matéria aqui na Câmara e pelos mais de 2 milhões de brasileiros 

que assinaram as listas e encaminharam o projeto de lei a esta Casa. 
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 Foi feito amplo debate e ampla discussão sobre esse tema. Inclusive recordo-

me de que, em Curitiba, quando fizemos o encontro regional na Assembleia 

Legislativa, tivemos tempo suficiente para debater o teste de integridade. Então, não 

vemos o motivo pelo qual o PT apresenta esse destaque, para que ele seja 

suprimido do texto, indo, assim, contra o trabalho que esta Comissão desenvolveu, 

pelo qual se chegou a um texto que é consenso entre a maioria desta Comissão. 

 Por isso, Sr. Presidente, eu não poderia deixar de me manifestar, mais uma 

vez, favoravelmente ao parecer do Relator e à manutenção do texto, sem a retirada 

de nada, até porque todos nós, agentes públicos, temos que estar cientes da nossa 

responsabilidade, temos que ter zelo com aquilo que é a nossa função, a nossa 

missão, independentemente da área em que estejamos atuando. 

 Não podemos, neste momento em que o País enfrenta essa grave crise 

política e tantos escândalos de corrupção, retirar do texto essa medida tão 

importante. Outras medidas, sobre as quais não é nossa competência legislar neste 

momento, foram encaminhadas à Comissão Especial que debate o Código de 

Processo Penal. Inclusive inúmeras indicações foram apresentadas pelo nobre 

Relator da matéria. Nós gostaríamos que elas também tivessem sido mantidas no 

texto, mas não foram por força maior, e não por falta de vontade do nobre Relator 

nem de nós membros da Comissão Especial. Mas esta matéria, que foi amplamente 

discutida, nós não queremos, em hipótese alguma, que seja retirada do texto. 

 Por isso, eu me manifesto pela aprovação, pela manutenção do texto da 

forma como está, para que assim possamos preservar o belíssimo trabalho realizado 

pela Comissão Especial e pelo Relator, que se debruçou e a ele se dedicou. 

Inclusive sabemos, pelo seu testemunho e relatos, que se afastou, nesse período, 

do seu Estado. Deixou de estar mais presente no seu Estado, o Rio Grande do Sul, 

para poder se dedicar inteiramente a essa proposição, a essa matéria nesta Casa. 

 Por isso, encaminho contrariamente ao destaque e favoravelmente à 

manutenção do texto da forma como está. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

Diego Garcia. Eu não havia falado de público na Comissão sobre a belíssima 

reunião que V.Exa. nos proporcionou na República de Curitiba. 

 O SR. DEPUTADO DIEGO GARCIA - Obrigado. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vamos passar à 

orientação de bancada. 

 Trata-se do DVS, portanto, quem votar “sim” aprova a matéria destacada e 

mantém o texto do Relator — só para deixar bem claro, a explicação também está 

no painel —, quem votar “não” rejeita a matéria destacada e os textos do Relator 

ficam alterados. 

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presidente, quem votar 

“não” mantém alterados... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Quem votar “não” 

retira o teste de integridade. Quem votar “sim”... 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, orientação 

das bancadas. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Um momento! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Está certo, mas o correto é isso 

mesmo. Quem vota “sim” mantém o texto do Relator. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Sim, mantém o texto, 

é isso! 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Quem vota “não” está votando com 

o PT. Quem vota “não” está seguindo a orientação do PT. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Quem votar “sim” 

mantém o texto do Relator. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Quem vota “sim” mantém o texto, 

vota com o Relator. 

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Mantém o texto do Relator. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É isso que é correto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Quem votar “não” 

retira o Título II, o capítulo que é do teste de integridade. 

 Quem votar “sim” mantém o texto do Relator. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Não aprova o destaque, aprova a 

matéria. 
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 O que está confundindo o pessoal, Presidente, é que ali diz: “Aprova a 

matéria destacada”. Mas está correto: não aprova o destaque, aprova a matéria. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Sim, está correto. 

Aprova a matéria destacada. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Portanto, mantém a matéria do 

relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Aprova a matéria e 

mantém o texto. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Se votar “não”, você está dizendo 

“não” à matéria. Aí você a retira do relatório. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Retira do texto. 

 Vamos explicar com calma. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - É isso que é correto. 

 (Intervenções simultâneas ininteligíveis.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Meu amigo, vamos lá! 

Pois é, aprovando a matéria... Porque você quer que a matéria fique no texto, você 

aprovou a matéria, não aprovou o destaque. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - O que está lembrando aqui a 

Assessoria a quem votou o relatório salvo o destaque é que essa matéria sequer foi 

votada. Agora, aprovamos a matéria destacada dizendo “sim”. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Exatamente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Isso. 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Aquele que seguir o caminho 

orientado ou destacado pelo PT quer tirar a matéria e vai dizer “não”. 

 Aproveito para dizer que o PSDB vota “sim”, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Está bem claro. Está 

claro, Deputado Edio Lopes? 

 O SR. DEPUTADO DOMINGOS SÁVIO - Ou seja, o partido quer manter a 

matéria no relatório. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, durante a fase de 

discussão, recordo-me de uma reunião que fizemos com V.Exa., com o Relator e 

com advogados. Naquele debate surgiu uma discussão em torno de que esse teste 
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poderia ser aplicado, parte dele, por psicólogos. Eu até levantei a questão, com todo 

o respeito aos profissionais da Psicologia, de que, todavia, esta não é uma ciência 

exata. 

 Portanto, eu indago a V.Exa. e ao Relator, que está ao telefone, se, dentro do 

texto que estamos discutindo, existe, ainda que remota, a possibilidade de, no 

contexto do teste de integridade, termos testes dessa natureza aplicados. Se assim 

for, Sr. Presidente, o PR vai orientar a favor do destaque.  

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - O PCdoB quer orientar, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Relator... 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - O PTB vai votar “não”. 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Sr. Presidente, é orientação de 

bancada? Só um esclarecimento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, nós vamos 

orientar a bancada. 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - O que nós estamos fazendo agora 

é a orientação? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, nós ainda não 

começamos. 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - V.Exa. vai chamar? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu vou chamar. 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Vai chamar? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vou chamar. 

 Deputado Onyx Lorenzoni, só uma explicação. O Deputado Edio Lopes 

solicitou uma informação. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Recordo-me, Sr. Relator, de uma vez em 

que tivemos uma reunião na sala da Comissão e o debate era justamente sobre esta 

questão que estamos discutindo. Naquela oportunidade, foi levantada a 

possibilidade de que, no contexto de um teste de integridade, poderia ser aplicado, 

na parte ou no todo, um teste psicológico. Naquele momento, eu levantei a questão 

de que a Psicologia, com todo o respeito que tenho pelos profissionais dessa área, 

não é uma ciência exata. Portanto, se prevalecer a discussão do dia daquela 
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reunião, eu não poderei votar a favor da inclusão do teste de integridade aqui, 

porque eu acho que essa situação tem que ser muito objetiva, mas muito objetiva 

mesmo!  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Edio Lopes, eu me 

lembro desse debate, mas expliquei naquele dia que não tem nada a ver com teste 

psicotécnico nem psicológico. A apresentação do teste de integridade — e nós 

exigimos que exista um treinamento dos funcionários e dos servidores, para depois 

ser aplicado — vai ser feita ao servidor, que saberá que são reações são as 

esperadas por parte do servidor, quando eventualmente houver a possibilidade de 

ser feita alguma oferta, alguma facilidade, alguma coisa do gênero. Por essa razão, 

não há nenhuma simetria com o teste psicológico ou com o teste psicotécnico. É 

uma coisa objetiva, como funcionou, por exemplo, nas polícias de Hong Kong e de 

algumas cidades dos Estados Unidos. Eram deixadas carteiras com dinheiro e 

documentos no banco de trás da viatura ou outro local dentro da viatura. Antes dos 

testes de integridade, 70% dessas carteiras eram recuperadas com dinheiro dentro. 

Depois da adoção desse procedimento, 98% das carteiras eram recuperadas com 

dinheiro dentro.  

 Então, é objetivo, é físico. Não há nada aleatório nem subjetivo.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Orientação de 

bancada. 

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Sr. Relator, os testes não são 

autorizados pelo Judiciário? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Primeiro, os testes têm que ser 

comunicados à Polícia ou ao Ministério Público quando forem para efeito 

administrativo. Há um artigo que diz que, quando houver fundada suspeita, o órgão 

de correição comunica ao Ministério Público, que aciona o Poder Judiciário, que 

pede uma autorização para poder fazer a aplicação.  

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - É isso o que eu havia 

explicado para eles. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Mas apenas nesses casos pode ser 

aplicado administrativamente, sem ordem judicial? 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 246 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Para a aplicação administrativa é 

preciso comunicação obrigatória. Em primeiro lugar, será preciso treinar 100% dos 

servidores ou dos membros do órgão e, em segundo lugar, será preciso comunicar 

oficialmente à Polícia ou ao Ministério Público. 

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Eu inclusive pedi hoje ao 

Relator que constasse dos concursos públicos a matéria, para que, no momento em 

que prestassem qualquer concurso público, os candidatos tomassem conhecimento 

de que isso aconteceria e de que deveriam estudar a respeito. Dessa forma, ficaria 

muito transparente que qualquer servidor público poderia ser submetido a um teste 

de integridade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Todos estão 

esclarecidos? (Pausa.) Parece que o Deputado Edio Lopes ainda não está. 

 Posso fazer a chamada? 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Posso usar da palavra como Líder? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não. 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Sr. Relator, este teste de 

integridade não é compulsório? Não é isso? E aqui consta que se enquadram 

empregados, agentes públicos e agentes políticos. Como seria feito o teste de 

integridade com agentes políticos, no caso dos Deputados? 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Parece que o Ministro Calero fez um 

teste nesta semana. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - O teste de integridade para 

Parlamentares, juízes ou quem quer que seja, tem que respeitar o que está descrito 

no texto. Tem que se apresentar, primeiro, uma resposta padrão a determinados 

comportamentos. Isso tudo tem que ser trabalhado e desenvolvido, para só depois o 

teste de integridade ser aplicado, quando 100% dos Parlamentares forem 

eventualmente treinados. É preciso haver comunicação ao Ministério Público e à 

Polícia. E, quando houver suspeita de atividades ilícitas, só poderá ser feito com 

autorização judicial. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Podemos fazer a 

orientação? (Pausa.)  

 Passa-se à orientação de bancada. 
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 Como vota o PMDB? 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - O PMDB vota “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O PMDB vota “sim”. 

 Como vota o PT? 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, o PT vota “não”, pelo 

aspecto da subjetividade, do despreparo e da insegurança que o teste vai levar ao 

serviço público. E também por entender que esse teste é inconstitucional. Essa é 

uma importação indevida, para o Brasil, de um instrumento trazido de outros países. 

 E, além de gerar insegurança e de ser inconstitucional, esse teste de 

integridade poderá ser feito sem ordem judicial. Ele será feito dentro da 

administração, e poderá ser feito contra um desafeto.  

 Portanto, nós votamos “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PSDB?

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente, em primeiro lugar, 

evidentemente não há nenhuma inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade haveria 

se houvesse implicação criminal, o que não há. A implicação é meramente 

administrativa. Em segundo lugar, essa orientação tem que ser dada a todos os 

servidores do órgão. Em terceiro lugar, essa punição não pode ser a causa exclusiva 

ou a mais importante para a demissão, que tem que vir corroborada por outras 

provas. Toda a cautela que o Relator poderia ter, S.Exa. teve. E, quando for utilizada 

como prova judicial, como prova penal, terá que ser autorizada pelo juiz. Portanto, 

não há nenhuma inconstitucionalidade.  

 Parabéns ao Relator!  

 Orientamos “sim” à proposta do teste de integridade. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PP? 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Presidente, data maxima venia, 

eu estudei a matéria. Acho que é uma medida importante que o Ministério Público 

adotou, trazida de Nova York, da máfia da Itália, passando por outros países. Mas 

eu me sinto muito inseguro em relação à sua aplicabilidade, pois o teste vai ser 

aplicada por um funcionário. De que maneira vai ser aplicado?  

 Sabemos que, por questão cultural, dentro da administração pública existe 

aquela questão de um perseguir o outro. Se isso aí vazar pela imprensa, um dia, 
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como se vai recuperar a moral? Pode haver erros, pode haver vícios por parte do 

aplicador. Eu não me sinto seguro. Não vou dizer que é uma coisa ruim, mas acho 

que deve ser mais debatida. Eu ainda me sinto inseguro quanto aos aspectos 

jurídicos dessa questão. E acredito que um dos problemas desta lei, que poderá 

causar problema no futuro, é justamente essa parte. Este é um tema que eu gostaria 

de ter discutido melhor.  

 Na dúvida, eu oriento “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PR? 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - V.Exa. saltou o PP? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, o Deputado 

Pinato estava falando pelo PP. (Pausa.) 

 Repomos o tempo do Deputado Edio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Pois bem, Sr. Presidente, Sr. Relator, 

quanto mais debatemos esse dispositivo, mais eu me convenço de que não 

poderíamos inseri-lo neste momento. Esta é uma questão que precisa ser mais bem 

debatida. 

 Eu fico imaginando quem vai autorizar, e em que circunstâncias, um teste de 

integridade com qualquer um dos Srs. Deputados que aqui estão sentados. Quem 

vai autorizar? Quem vai aplicar? Como será isso?  

 Vou mais longe, Sr. Presidente. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o teste 

de integridade será utilizado em larga escala por chefes para perseguirem desafetos 

subordinados seus dentro das repartições públicas. Esse é um instrumento que vai 

ser mortífero para a estabilidade adquirida a duras penas por nossos servidores. 

 Eu não acredito que alguém vá aplicar teste de integridade com os generais, 

os comandantes, os chefes, os Governadores, e é aí que campeia a grande 

corrupção neste País. Isso vai ser usado para se demitir por justa causa ou até para 

obrigar a pedir demissão — vai ser o que vai acontecer em larga escala, sob pena 

de ser divulgado — o funcionário do escalão intermediário para baixo. 

 Portanto, o PR orienta “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PSD? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - O PSD mantém a posição e orienta 

“sim”, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PSB? 

 O SR. DEPUTADO JHC - O PSB também encaminha “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o DEM? 

(Pausa.) 

 Como vota o PRB?  

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presidente, o PRB entende 

que o teste de integridade pode ajudar a diminuir a corrupção no País. À medida que 

o servidor público seja treinado e tome conhecimento de que a qualquer momento 

pode ser submetido ao teste de integridade, para se saber se ele aceita ou não a 

corrupção, estaremos caminhando a favor da diminuição da corrupção no País.  

 Portanto, o PRB vota “sim”, pela manutenção do texto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PDT? 

 O SR. DEPUTADO SÉRGIO VIDIGAL - Sr. Presidente, o PDT encaminha 

“sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PTB, 

Deputado Nelson Marquezelli? (Pausa.) 

 Como vota o Solidariedade? (Pausa.) 

 Como vota o PTN? 

 O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - O PTN encaminha “não”, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O PTN vota “não”. 

 Como vota o PCdoB? 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Sr. Presidente, é claro que o intuito 

da medida é ser muito zelosa e muito preocupada, mas precisamos ver não só o 

intuito, mas também o seu real desdobramento.  

 Sou servidora pública de carreira da Justiça do Trabalho. Sou concursada 

desde 1988, Sr. Presidente. Acredito que esta medida, embora tenha esse desejo de 

alcançar condições de combate à corrupção dentro do serviço público, corre o risco 

de criar um ambiente interno dos mais perniciosos. Veja bem, a natureza do serviço 

público é diferente da de um emprego normal. Eu entrei na Justiça do Trabalho com 

18 anos e vou aposentar-me naquele ambiente. Nós criamos grandes amizades; 

alguns, até grandes amores, mas também grandes desafetos. E o risco de que 
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essas relações pessoalizadas acabem usando essa medida de teste de integridade 

como perseguição é forte o bastante para o PCdoB compreender que vale a pena 

estudarmos um pouco mais a matéria. 

 Eu não nego o valor dela e não digo que, em qualquer tempo, de jeito 

nenhum. Não é principiológica a posição do PCdoB, nem a minha, particularmente. 

Mas entendo que, primeiro, parte-se do pressuposto de que servidor público é 

corrupto, leitura essa que devemos combater. Por outro lado, Sr. Presidente, acho 

que não estamos maduros ainda para compreender a totalidade da complexidade 

dessa medida. 

 Portanto, o PCdoB vota “não”, rejeitando a matéria, e a favor da emenda 

proposta pelo Partido dos Trabalhadores. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado. 

 Como vota o PTB, Deputado Nelson Marquezelli? 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, o partido me 

ligou agora, e eu queria pedir o texto votado. Eu preciso de uma cópia do texto 

votado, porque estou em dúvida. Eles estão em dúvida lá também quanto ao texto. 

V.Exa. pode determinar à assessoria que me dê uma cópia do texto votado? 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, 

poderíamos suspender por 15 minutos, até o Deputado Nelson Marquezelli buscar o 

texto original e tirar a dúvida. Podem ser 15 minutos de suspensão? (Pausa.) Cinco 

minutos, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Só um momento. 

Vamos tirar a dúvida do Deputado Nelson Marquezelli. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - E eu vou dar o meu voto. 

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presidente, estou 

entendendo que o Deputado Marquezelli quer. S.Exa. quer o texto votado, porque 

não foi distribuído. Por isso, S.Exa. o está pedindo. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Não foi distribuído, é por isso 

que o estou pedindo. E vários Deputados aqui o pediram.  

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Então, quero que a assessoria 

distribua o texto que foi votado. 
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 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Há vários Deputados 

pedindo. Sou o portador do pedido da coletividade aqui. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O.k., vamos fazê-lo. 

Nós precisamos do texto votado desse capítulo, desse título. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Não, de tudo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois é, do título que 

está sendo retirado. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - O texto votado.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O texto votado. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Porque já votamos ali: 33 a 

zero. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Sim, é o texto 

completo; é o substitutivo com o texto votado. É o título 2. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Mas não é isso aqui. Ele 

mudou. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Mas ele quer saber 

qual é o título. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Não, ele mudou, está 

mudado. (Pausa.) 

 Enquanto eles providenciam lá, eu dou o meu voto, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O quê? 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Enquanto eles providenciam 

o texto, continua a votação. Não há problema. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, espere. Quero 

só deixar bem claro isso aqui. Nós estamos vendo que houve alteração no texto, e 

estão produzindo ainda o texto final. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Mas eu aguardo, não há 

problema. Vamos votando. 

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Houve uma alteração por conta 

dos Estados. Não é isso que V.Exa. está colocando? 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Mas parece que a alteração é 

mínima, Sr. Presidente! 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu concordo, Sr. 

Presidente, só que... 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - É alteração aqui pelo... 

 (Não identificado) - Está confuso o texto mesmo. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Quero ver o texto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Ronaldo, 

eu não estou questionando. O Deputado Marquezelli está questionando. S.Exa. tem 

razão, e eu tenho que atendê-lo. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Basta que se autorize lá, e já 

dou o voto. (Pausa.) 

 (Não identificado) - Sr. Presidente, o Deputado Marquezelli quer votar.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Está aqui o texto, 

Deputado. V.Exa. recebeu o substitutivo?  

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Não, não.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Está do art. 7º ao art. 13. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - De todo o texto que nós 

votamos eu quero uma cópia. Acho que é um direito meu. Eu quero uma cópia. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - É todo o título. Eu sei, 

estou respeitando. Está no computador, se quiser. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Acabou de chegar. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Acabou de chegar? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Está aí na sua frente. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Eu quero o texto todo, porque 

nós votamos. É esse aqui todo? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - É esse aí, do 4 ao 7. 

Eu vou passar a palavra para os outros partidos, enquanto V.Exa. lê. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Não, eu vou votar.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - V.Exa. não quer ler 

primeiro? 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Não, está aqui na mão. Eu já 

tenho o voto formado.  
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 Sr. Presidente, o PTB vai votar “não”. Escreva o que vou falar: com este voto 

que estamos dando, o “não” agora aqui, vamos criar nesses 2 anos a possibilidade 

de acabar com essa lei boa que nós estamos fazendo, que V.Exa. fez, Deputado 

Onyx Lorenzoni. Esse é o calcanhar de Aquiles que nós estamos colocando nessa 

lei. Não dou 90 dias, depois que ela for aprovada, para que comece a pipocar na 

Justiça brasileira uma infinidade de processos. 

 O voto é “não”, para não estragar uma lei boa que nós fizemos hoje.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PPS?  

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - O PPS vota “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PSC? 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - O PSC vota “sim”, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PHS? 

 O SR. DEPUTADO DIEGO GARCIA - Sr. Presidente, a quem interessa a 

retirada do teste de integridade a essa altura do campeonato? A quem interessa?  

 O texto, no art. 11, fala assim:  

“Art. 11. O teste de integridade somente poderá ser 

realizado após a aplicação de treinamento a todos os 

agentes públicos do órgão ou entidade, para 

esclarecimentos acerca de sua natureza, finalidade, 

objetivos, forma de realização, consequências cíveis e 

administrativas.”  

 Portanto, eu oriento o voto “sim”, tendo em vista o amplo trabalho que o 

Relator fez para melhorar o texto que veio da proposição original e apresentar esse 

substitutivo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PROS? 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Sr. Presidente, posso somar o 

tempo de Liderança para a orientação? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pode, sim, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Sr. Presidente, lamentavelmente, 

quero pedir vênias ao Relator. Foi nesses artigos em que me detive na minha fala... 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 254 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Ronaldo 

Fonseca, peço licença a V.Exa. Eu lhe dei a informação de que V.Exa. poderia 

somar o tempo, mas V.Exa. já usou o tempo de Líder na reunião. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - É a mesma reunião? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - É a mesma reunião. 

Nós não acabamos ainda. Desculpe-me pela... 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Mas, como V.Exa. tem sido 

muito benevolente, e o Deputado Fernando Francischini quer que gaste tempo... Eu 

não vou usar muito tempo, não. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - (Risos.) Não, não se 

preocupe. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Eu só queria que voltasse a 

contar o tempo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vamos recompor o 

tempo do Deputado. E desculpe-me a informação errada. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Eu queria pedir vênia ao Relator, 

porque estes são os artigos a que me detive mais na minha fala. Não sei se o 

Relator não entendeu o que eu falei ou se, de repente, escapou aí e não conseguiu, 

porque na verdade não mudou nada. Daquilo que eu falei aqui, das minhas 

indicações nada mudou! 

 Vejam bem, entendo que o teste de integridade pode entrar, sim, no nosso 

mundo jurídico, mas, da forma como está sendo colocado, eu não estou sentindo 

segurança. Se nós ficássemos apenas com o § 1º do art. 8º, eu até votaria a favor, 

embora entendendo a sua inconstitucionalidade — mas eu já disse que nós vamos 

ter que passar essa lei pelo crivo da constitucionalidade. Contudo, ao mesmo tempo 

em que o Relator diz que pode haver consequências cíveis e criminais, o art. 8º diz: 

“É vedada a utilização do teste de integridade para fins de prova em processos 

cíveis e criminais”! Ao mesmo tempo em que S.Exa. diz que pode, diz que não pode. 

 Portanto, peço vênias ao Relator, mas tenho dificuldade para acompanhá-lo 

neste momento, mesmo entendendo que seria muito importante para o combate à 

corrupção o teste de integridade. Mas, com o formato em que está o texto, não estou 
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sentindo segurança para votar. Por isso, peço vênia ao Relator. Vou acompanhar o 

destaque, votando “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PV? 

O SR. DEPUTADO EVAIR VIEIRA DE MELO - Vota “sim”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - “Sim”. 

Como vota a Rede? (Pausa.) 

O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - O DEM vota “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O DEM vota “sim”.  

Como vota o PEN? (Pausa.) 

O SR. DEPUTADO ALIEL MACHADO - A Rede vota “sim”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - A Rede vota “sim”. 

Obrigado, Deputado. 

Como vota o PEN? (Pausa.) 

Como vota o PRP? (Pausa.) 

Como vota o Governo? 

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, orientação 

do Governo. O Governo não teme o teste de integridade. O Governo acompanha o 

Relator, porque o Governo deu todo o suporte para que a Comissão pudesse chegar 

a essas 10 medidas. 

Com certeza, o Deputado Nelson Marquezelli é um dos Deputados que mais 

respeito na Casa, pelo seu tempo de Parlamento, por ser uma pessoa respeitada no 

seu Estado. Por isso, faço com todo o cuidado a defesa, porque tenho um enorme 

respeito por S.Exa. 

E é uma divergência só de temas, não ideológica ou de algo com que não 

concordemos. Mas acho que seria importante — discordando e pedindo autorização 

a quem temos tanto respeito — termos na legislação brasileira, como o têm outros 

países — e foi lá que o Ministério Público Federal buscou a experiência positiva do 

teste de integridade, e o cuidado do Ministério Público Federal e do Deputado Onyx 

de colocarem aqui —, uma autorização judicial para buscar (falha na gravação) com 

efeito criminal. 

Portanto, a orientação do Governo é “sim”. 
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 E peço aos demais membros da Comissão um voto de confiança ao Relator, 

que estudou a matéria, para essa inovação na legislação. É claro que ficamos muito 

preocupados quando chega algo novo em processo penal, mas, mesmo discordando 

de alguns, acho que seria uma inovação importante. E vamos testar uma ferramenta 

que funciona muito bem em outros países. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado. 

Como vota a Minoria? (Pausa.) O Deputado Paulo Teixeira ausentou-se. 

Como vota o PSL? (Pausa.) 

Deputado, se V.Exa. quiser indicar pela Minoria... (Pausa.)  

Como vota o PSL? (Pausa.) 

A Minoria vota “não”. 

Como vota o PSOL? 

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presidente, eu gostaria de ter a 

atenção dos companheiros para ler o acórdão do Ministro Celso de Mello, que diz, 

na Súmula nº 145 do STF:  

“Com efeito, todos sabemos — e disso constitui 

expressiva evidência à Súmula nº 145 — que não há 

crime quando a preparação do flagrante torna impossível 

a sua consumação. O delito de ensaio, também 

denominado delito de experiência ou crime provocado, 

constitui modalidade de crime putativo, cuja noção 

conceitual põe em destaque a absoluta impossibilidade de 

execução do ato delituoso”.  

 Essa é a resolução do Supremo Tribunal Federal.  

Em segundo lugar, Sr. Presidente, o art. 8º do texto diz: “É vedada a utilização 

do teste de integridade para fins de prova em processos cíveis e criminais”. No § 1º, 

havendo fundada suspeita da prática de infração penal, o Ministério Público poderá 

requerer a realização do teste de integridade mediante a utilização judicial, mas vale 

para processos cíveis e criminais também. Então, não é verdade que não há o 

criminal. Está aqui, no próprio texto há uma contradição!  

Então, acho que nos poderíamos abster disso. Seria uma vantagem se 

conseguíssemos retirá-lo. Esse será um instrumento de perseguição e de 
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chantagem, que no funcionalismo ou na administração pública dará superpoderes a 

pessoas que não estão habilitadas para tal e causará medo e pânico. Antes de tudo, 

as pessoas são inocentes, até prova em contrário. As pessoas são inocentes, e é 

papel do Estado garantir a sua inocência. 

Por isso, Sr. Presidente, eu quero entender o seguinte: o papel do Estado é 

identificar corruptos, em vez de investigar os reais atos de corrupção? É com isso 

que eu gostaria de terminar. 

 Acho que deveríamos retirar essa questão do texto.  

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, quero só 

fazer uma correção. Peço desculpas aos demais Deputados da base do Governo, 

pois orientei como se orientasse o Solidariedade. Eu gostaria que o Governo 

pudesse liberar, porque há partidos da base que votam “sim” e “não”.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O.k. 

O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Então, peço desculpas a 

todos os que estão aqui, pois orientei como se estivesse orientando o meu partido. 

Logo, neste pedido, eu mudo para liberar, porque senão seria injusto, em 

reconhecimento ao Deputado Ronaldo Fonseca, que fez a orientação. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O Governo libera.  

Só para entender, Deputado Ivan Valente, pois não ficou clara a sua votação, 

indago: V.Exa. votou “sim”, “não” ou abstenção?  

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - “Não”, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado. 

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não, Deputado 

Valdir Colatto. 

O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Ao falar com o meu Líder, Deputado 

Baleia Rossi, e após reunião da bancada, nós mudamos o voto para “não”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O.k. O PMDB, através 

do Deputado Valdir Colatto, muda o voto para “não”. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Peço a palavra pela ordem, Sr. 

Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, a minha manifestação é de 

profundo descontentamento. Nós construímos nesta Comissão uma relação de 

absoluta confiança no que se diz aqui. E a maioria dos Deputados, como eu, não 

teve o tempo necessário para que fizéssemos uma leitura mais acurada do texto 

apresentado. E nós ouvimos ainda há pouco o Sr. Relator, a quem declaro profundo 

respeito e admiração, dizer a esta Comissão que o teste de integridade só teria fins 

administrativos. Porém, não é verdade isso, Sr. Presidente. 

 O Deputado Ivan Valente acaba de ler que o Ministério Público — e é mais 

um instrumento, um dado que vai ser usado quase com exclusividade pelo Ministério 

Público — pode sim requerer o teste de integridade para fins criminais. Portanto, eu 

lamento, nesse finalzinho, nós termos aqui esse ligeiro arranhão entre aquilo que o 

Relator nos falou e aquilo que escreveu. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Só falta chamar o 

PTdoB e o PMB. 

 Está aberto o processo de votação. 

 Os Srs. Deputados podem votar. "Sim" mantém o texto; "não" retira o capítulo 

do texto. 

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, qual é o 

próximo destaque, para que possamos estudá-lo aqui. Qual é o artigo? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - É o Destaque nº 4, da 

bancada do PT, art. 90, que suprime o inciso II do parágrafo único do art. 116, do 

art. 90 do substitutivo.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Democratas vota "sim". Eu só 

gostaria de avisar à Mesa que o Democratas orienta "sim". No painel, não há 

orientação. 

 (Pausa prolongada.) 

 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Sr. Presidente...  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não, Deputado 

João Campos. 
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 O SR. DEPUTADO JOÃO CAMPOS - Eu queria aproveitar o momento para 

fazer um registro, a título de companheirismo e de justiça. O Deputado Gilberto 

Nascimento, que se encontra no Estado de São Paulo, é membro desta Comissão e 

só não está aqui votando, acompanhando, participando dos debates, em razão de 

um problema de saúde. Ele participou das audiências públicas anteriores e gostaria 

muito de estar aqui.  

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado.  

 Tem a palavra o Deputado Pr. Marco Feliciano.  

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Sr. Presidente, quero só 

aquiescer à notícia dada pelo Deputado João Campos. Eu estou no lugar do 

Deputado Gilberto Nascimento e faço mea-culpa informando que ele está enfermo e 

internado.  

 O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - Sr. Presidente, o PDT 

altera o voto para “não”.  

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, encerrou-

se a sessão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não entendi, 

Deputado Félix.  

 O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - O PDT altera o voto para 

“não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O PDT altera o 

encaminhamento para “não”. 

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, eu acho 

que a sessão foi encerrada. O golpe não prosperou. (Pausa.)  

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Sr. Presidente, eu e o Deputado 

Goulart, do PSD, fizemos uma avaliação. Nós estamos na dúvida. Entendemos que 

esse tipo de teste pode ser importante, mas presumimos que ele só vai pegar o 

baixo clero, como, por exemplo, assessor de departamento.  

 Realmente eu não posso discordar dos colegas, até porque já fui Prefeito de 

cidade pequena e de cidade média e pude notar que muitas vezes pode haver 

perseguição nesse sentido. Quando não se gosta de um funcionário ou quando há 
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troca do poder numa cidade, principalmente em cidade pequena, o sujeito pode 

fazer um negócio desses. O Deputado Celso também já foi Prefeito e sabe disso.  

 Eu penso que teste de integridade não vai ser para Prefeito, não vai ser para 

Deputado, não vai ser para Governador, não vai ser para Senador. Poderá ser para 

assessores da Câmara dos Deputados, para servidor do Ministério Público e do 

Judiciário, para servidor do terceiro, quarto e quinto escalão.  

 Diante do que foi feito aqui, nós, juntamente com o Deputado Goulart, vamos 

mudar o voto para “não”. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Mudem, Deputados! Isso não 

é bom! 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu só queria pedir 

permissão ao meu Líder. Deputado João Rodrigues, não gosto de ir contra o meu 

partido, mas queria que V.Exa. me desse permissão para que eu, junto com o 

Deputado Goulart, mantenha meu voto “sim” ao texto. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Como? Perdoe-me... Ah, sim, Sr. 

Presidente. Então, o PSD liberou a bancada. Dentre seus três Deputados, dois vão 

votar “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, nos Estados 

Unidos, demoraram mais de 10 anos para implantar a lei. Nos primeiros anos, só 

barnabés, só pessoas humildes foram declaradas. Eu não tenho de cabeça, mas 

houve um acúmulo no número de processos e contraprocessos de defesa. No 

Canadá ocorreu a mesma coisa. Demoraram mais de 10 anos para se implantar o 

que está vigente hoje lá, e não é isso que nós estamos propondo. Botaram uma 

dose. Quando a dose do remédio é muito grande, vira veneno. Essa dose aí é 

cavalar, vai virar veneno! Vai virar veneno!  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Algum Deputado, 

alguma Deputada deixou de exercer seu direito de voto? (Pausa.) 

 Declaro encerrada a votação. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Sr. Presidente, peço que mude no 

painel o registro do PSD para “liberado”, pois lá está registrado “sim”. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O PSD liberou a 

bancada. 

 (Não identificado) - O PDT vota “não”. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - O PSD liberou sua bancada. 

Dentre seus três membros, dois votam “não”. O voto do Presidente está computado 

no voto “liberado”, obviamente. (Riso.)  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu diria que o placar 

não é 2 a 1, e, sim, 1 a 1, porque nós dois somos titulares, e o Deputado Goulart é 

nosso suplente. Como nós dois somos titulares, o Deputado Goulart não vota. Só vai 

computar o voto do Deputado Goulart se um de nós dois não estiver presente.  

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - O Presidente só não vota no caso 

de desempate?  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - No caso de 

desempate, normalmente quem vota é o Presidente. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - O Presidente só vota no caso de 

desempate. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Mas V.Exa. é o Líder.  

 Está encerrada a votação...  

 Um momento, desculpem-me! Algum Deputado ainda vai votar? (Pausa.)  

 Deputado Ronaldo Fonseca...  

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - O PDT não mudou o voto para 

“não”? 

 (Não identificado) - O PDT mudou o voto para “não”, mas o painel ainda não 

o registrou.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O PDT mudou o voto 

para “não”. A Rede está votando. 

 O SR. DEPUTADO MARCELO ARO - Sr. Presidente, V.Exa. já encerrou a 

votação duas vezes. Nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã. Vamos 

acelerar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado João Derly, 

V.Exa. já votou? (Pausa.)  

 (Não identificado) - Vamos alterar o voto. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não há como alterar o 

voto, Deputado. 

 O SR. DEPUTADO JOÃO DERLY - A Rede vai alterar o voto para “não”. 

(Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - V.Exa. pode alterar o 

voto, pois ainda não terminou a reunião, mas talvez não possa mudá-lo no painel. 

Não sei nem como V.Exa. votou. No sistema, V.Exa. não vai conseguir alterar o 

voto.  

 Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado.  

 Está encerrada a votação. (Pausa.)  

 Votaram “sim”, 12; “não”, 16; “abstenção”, 0. Total: 28 Deputados.  

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - V.Exa. salvou a sua lei, 

Deputado Onyx!  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Rejeitada a matéria 

destacada, fica modificado o texto do Relator. 

 Destaque para votação em separado — DVS. 

 Votação do Destaque nº 4, da bancada do PT, com relação ao inciso II do 

parágrafo único do art. 116, constante do art. 90 do substitutivo. 

 Nós queremos saber se há alguém para encaminhar a favor ou contra o 

destaque.  

 O SR. DEPUTADO FERNANDO FRANCISCHINI - Sr. Presidente, como já 

acabou a sessão no plenário, vamos votar com mais rapidez, porque todo mundo 

quer ir para casa.  

 Peço que todos mantenham os demais destaques, para homenagear o nosso 

Relator e o nosso Presidente.  

 Registro a felicidade de não precisar passar pelo constrangimento de ir ao 

plenário e cometer um crime contra esta lei que nós estamos votando hoje. 

(Palmas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vou pedir à 

assessoria para verificar esse art. 116, Deputado Paulo, a fim de sabermos o que 

estamos votando. 
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 Vamos votar o inciso II do parágrafo único do art. 116, da bancada do PT. 

Vamos ver se o Deputado Paulo Teixeira o acha, para poder nos explicar. 

 (Não identificado) - Pode retirá-lo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, não vamos 

retirá-lo, não. 

 (Não identificado) - Vai retirá-lo, Deputado Paulo? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Não, não podemos 

retirá-lo. 

 (Não identificado) - Vai encaminhar, Sr. Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Inciso II do parágrafo 

único do art. 116, constante do art. 90 do substitutivo. (Pausa.) 

 O SR. DEPUTADO DIEGO GARCIA - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar 

contra. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Paulo 

Teixeira, V.Exa. já sabe o que é? Eu também estou querendo saber do que se trata. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, é o seguinte: o art. 

116... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Tem a palavra o 

Deputado Paulo Teixeira, para encaminhar pelo PT e para nos explicar a sua 

proposta. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Eu vou explicar; é sobre a 

prescrição. Eu queria a atenção de todos.  

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Isso, para podermos 

entendê-la. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Agora eu vou explicar esse artigo, 

não vou defendê-lo. Ele está na página 44. 

 Senhores e senhoras, sobre a prescrição, o caput do art. 116 diz: 

  Art. 116 - Antes de transitar em julgado a sentença 

final, a prescrição não corre: 

 Ela não ocorre, então não prescreve. 

 O inciso II do parágrafo único diz: 
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  II - enquanto não houver o ressarcimento integral 

do dano, nos casos de desvio, prejuízo, inadimplemento 

ou malversação de recursos públicos. 

 Isto é, se a pessoa for condenada e não tiver recurso para ressarcir o Erário, 

não prescreverá a ação contra ela. O que quer dizer isso? Nós estamos abrindo 

muito mais os tipos penais. Então, se a pessoa for... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado, V.Exa. já 

está defendendo? 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Não, eu só estou explicando. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Então, como V.Exa. já 

explicou e todo mundo já sabe onde está o artigo, agora vamos começar a 

encaminhar contra e a favor. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - O Relator quer falar. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Tem a palavra o 

Relator. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu quero dar uma explicação para 

o Plenário. V.Exas. lembram que na medida... Apite aí, Sr. Presidente, pois estão me 

incomodando. 

 (O Sr. Presidente faz soarem as campainhas.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Se precisar, podemos 

pedir um tempo para aguardar a conversa. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sras. e Srs. Deputados, V.Exas. se 

lembram da Medida nº 9, que trata de prisão preventiva para devolução de dinheiro 

roubado? Todos se lembram disso, de prisão preventiva para recuperação de 

dinheiro roubado? O debate aqui foi gigantesco no sentido de que não podia se criar 

uma penalidade grave, como a prisão, para recuperar dinheiro.  

 Há um projeto do Deputado Rubens Bueno tramitando na Casa que resolve o 

problema. Ao invés de prender, ele sugere suspender a prescrição, enquanto não 

recuperar o dinheiro roubado, o desvio, o prejuízo ou a malversação de recursos 

públicos. 

 O que muitas vezes acontece? O cálculo criminoso. O sujeito diz: “Eu tenho 

20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. Eu fico aqui uns 5 anos guardado, depois vou 
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progredir de regime e vou viver o resto da vida com o dinheiro que eu roubei do cara 

que morreu na UTI, do policial militar que foi baleado, porque o colete dele estava 

vencido, e das crianças que não tinham o que comer na creche”. 

 Ele vai gozar a vida e gozar da nossa cara! Para não dar a prisão preventiva, 

absorvemos o projeto do Deputado Rubens Bueno, porque ele é razoável e cria uma 

penalidade importante. Mesmo condenado, persiste sobre aquele condenado a pena 

da não prescrição, enquanto ele não devolver o dinheiro público que roubou. Isso é 

muito bom e não merece ser tirado. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Eu posso defender? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Para encaminhar contra 

a matéria destacada, ou seja, defender a supressão, a retirada do texto, tem a 

palavra o Deputado Paulo Teixeira. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Eu peço a todos, inclusive ao 

Relator, que leia o texto. O que diz o texto?  

  Art. 116 - Antes de transitar em julgado a sentença 

final, a prescrição não corre.  

 Por que existe regra de prescrição? Para a pessoa não ficar a vida toda 

sendo processada sem que o Estado decida. 

 Imaginem, por exemplo, uma ação que corre na Justiça contra um prefeito. Se 

o Estado não a decide, a pessoa fica com uma espada sobre sua cabeça. A ação 

não prescreve enquanto não houver ressarcimento do dano. É isso o que está sendo 

discutido aqui. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - É só o prefeito não roubar. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Mas ele não foi condenado com 

sentença transitada em julgado.  

 Eu peço o respeito do Relator. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu não faltei com o respeito a 

V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Mas V.Exa. me interrompeu. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - O Deputado Paulo está 

com a palavra. Pode ficar tranquilo que eu reponho o tempo de V.Exa. 
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 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Aqui está dizendo que a pessoa não 

teve uma sentença transitada em julgado.  

 O Direito brasileiro tem a presunção da inocência. Se o Estado não julga um 

prefeito, um Deputado, um agente público ou um servidor público que estiverem 

sendo julgados, eles vão ficar anos sem julgamento. A ação não prescreverá aqui 

porque nós estamos dizendo que isso só acontecerá se ressarcirem o Erário, mas a 

sentença não transitou em julgado. Se a pessoa não foi condenada, ela ainda é 

inocente. Há presunção de inocência no Direito brasileiro. 

 Nós estamos criando uma modalidade de prescrição em que se vai ficar a 

vida toda com uma espada na cabeça, sendo que a prescrição é para aquelas 

situações em que o Estado não age. Portanto, nós estamos aqui eternizando uma 

ação penal contra determinada pessoa. Se ela for pobre e não tem dinheiro para 

ressarcir o Erário, o crime não prescreve. As regras de prescrição são contra a 

morosidade estatal. O Estado não pode atrasar os julgamentos. 

 Nesse sentido, essa norma vai contra todo servidor público, principalmente 

contra o servidor público mais pobre.  

 Olhem o que diz o inciso II do parágrafo único do art. 116: 

  Art. 116 ................................................................. 

  Parágrafo único....................................................... 

 II - enquanto não houver o ressarcimento integral 

do dano, nos casos de desvio, prejuízo, inadimplemento 

ou malversação de recursos públicos.  

 Então, a pessoa não é ladra, não é corrupta. Será corrupta uma pessoa que 

está sendo julgada por ter promovido um prejuízo ao Erário público ou um 

inadimplemento? 

 Portanto, aprovar isso aqui é dizer à sociedade que o servidor público terá 

uma ação interminável sobre si. É por isso que nós defendemos que se deve retirar 

do texto o inciso II do art. 116. 

 Desse modo, votamos “não” ao texto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - O.k. 

 Para encaminhar a favor da matéria destacada, tem a palavra o Deputado 

Onyx Lorenzoni. 
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 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - O parágrafo único do art. 116 diz: 

  Art. 116................................................................... 

  Parágrafo único - Depois de transitada em julgado 

a sentença condenatória, a prescrição não corre.  

Vou repetir: “Depois de transitada em julgado a sentença condenatória, a 

prescrição não corre”. 

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 (Não identificado) - Parabéns, Relator. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Logo depois, diz o seguinte:  

  Art. 116 - Antes de transitar em julgado a sentença 

final, a prescrição não corre:  

  Parágrafo único........................................................ 

  II - enquanto não houver o ressarcimento integral 

do dano, no caso de desvio, prejuízo, inadimplemento ou 

malversação dos recursos públicos. 

 Ou seja, nós substituímos a pena de prisão preventiva porque era uma 

demasia aplicar a suspensão da prescrição enquanto não se ressarce o dano. Por 

quê? Porque é importante ter um instrumento para impedir que bandido faça o 

cálculo econômico. Como tem bastante dinheiro para usufruir depois, ele cumpre a 

parte da pena, não ressarce o Erário e fica rindo da cara de todo mundo, porque 

levou 50 milhões para onde eles levaram.  

 Acho que tem gente falando em causa própria. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Relator, se me permite, só 

quero fazer uma ponderação. 

 Na verdade, eu acho que havia a compreensão inicial de alguns — acredito 

que do próprio Deputado Paulo — de que o artigo dizia “antes de transitar em 

julgado”. Depois, o inciso II dizia “enquanto não houver o ressarcimento”. Só que 

esse inciso II refere-se ao § 1º, portanto é depois do trânsito em julgado.  

 Então, V.Exa. tomou todas as precauções necessárias. Isso é de fato uma 

alavanca para que o dinheiro possa ser restituído, senão quem comete esse ato faz 

o cálculo de que é interessante permanecer efetivamente preso por um período para 
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depois reaver o dinheiro que subtraiu indevidamente, seja dos cofres públicos ou de 

terceiros. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - O mérito não é meu, é do Deputado 

Rubens Bueno, que está ao seu lado. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Parabéns a V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Tem a palavra o 

Deputado Paulo Teixeira. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Em relação a isso, como há essa 

divergência no texto, por celeridade processual, eu vou retirar este destaque para 

priorizar o próximo. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Não pode. Temos que 

votá-lo. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Então vamos votar todo mundo 

"sim" e acabou.  

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Presidente, eu só queria fazer 

uma colocação ainda em relação a esse tema. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Tem a palavra o 

Deputado Rubens Bueno, autor da proposta.  

 O SR. DEPUTADO RUBENS BUENO - Sr. Presidente, eu ouvi atentamente 

as ponderações do Deputado Paulo Teixeira. Da forma como estava ali enunciado, 

ele tinha razão. Olhando aqui na publicação que foi divulgada, vemos que ela 

também diz o que ele entendia, e nós entendíamos como ele. Só que o parágrafo 

único do art. 116 — e é disso que se trata — diz:  

  Art. 116................................................................... 

  Parágrafo único - Depois de transitada em julgado 

a sentença condenatória, a prescrição não corre: 

  I - durante o tempo que o condenado está preso 

por outro motivo (...) 

 No inciso II, nós acrescentamos: Enquanto não for feito o ressarcimento ao 

Erário de todos os casos de sentença condenatória que tenha apurado crime que 

implique desvio, prejuízo, inadimplemento ou malversação de recursos públicos. 
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 Essa é a base do Projeto de Lei nº 264, de 2015, que eu apresentei e que o 

Relator acolheu exatamente para atender demanda da maior importância, que é a 

de ressarcir o Estado. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Como estamos no 

encaminhamento, eu concedo a palavra ao Deputado Edio Lopes. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

Sr. Relator, eu só tenho dificuldade do perfeito entendimento do termo 

“inadimplemento”. 

 Eu perguntaria a V.Exa. se por acaso uma multa de trânsito que vai parar na 

dívida ativa me colocaria nessa situação, porque nós estamos tratando aqui de 

corrupção deliberada.  

 Eu indago V.Exa. sobre o meu Imposto de Renda. Por exemplo, eu quebrei, 

não consegui pagar meu Imposto de Renda, fiquei inadimplente junto à Receita 

Federal, mas eu não cometi nenhum ato de corrupção.  

 Eu gostaria que nós nos atentássemos... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado Edio Lopes, isso ocorre 

só quando houver condenação. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Ainda assim. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Não, não! Se V.Exa. me permite, 

Deputado Edio Lopes... 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Ainda assim eu posso ser condenado, 

porque não consegui pagar minha dívida.  

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, não! 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Eu estou falando de dívida, não estou 

falando de corrupção. Corrupção é uma coisa, dívida legalmente constituída é outra.  

 Portanto, eu gostaria que V.Exa. refletisse sobre esse único termo.  

 Por último, eu dou total razão a V.Exa. nesses argumentos. Quem aqui não 

se lembra daquela famosa advogada do INSS do Rio de Janeiro, que desviou 

milhões? Como é o nome da moça? 

 (Não identificado) - Jorgina de Freitas. 
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 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Jorgina! Pronto, a Jorgina encaixa 

perfeitamente na defesa que V.Exa. faz da sua proposta.  

 Fica, contudo, a minha dúvida sobre o termo “inadimplemento”. 

 (Não identificado) - Tem razão o Deputado. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Deputado, se V.Exa. quiser e se lhe 

assiste razão para a reflexão que vamos fazer, apresente essa proposta no plenário, 

e nós retiramos esse termo. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Eu ousaria mais, pois nós estamos numa 

Comissão com um clima de entendimento excelente. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Mas agora nós não podemos retirá-

lo. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Quem sabe entramos num acordo... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Se houver acordo, pode. Vamos 

fazer um acordo. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - ...para que o destaque do Deputado Paulo 

Teixeira, logicamente com a acordância dele, apenas faça a supressão do termo 

“inadimplemento”, que não é obrigatoriamente um... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não corresponde à corrupção. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - A sugestão que o Deputado... 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Presidente, eu queria colaborar 

com o debate. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Presidente, a sugestão que o 

Deputado Edio está dando é exatamente a que eu daria, a de suprimir o termo 

“inadimplemento”. Nós estamos querendo pegar realmente aquele que desviou 

recursos públicos. Inadimplemento junto ao Imposto de Renda... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Mas aí o proponente do PT 

precisaria aceitar a sugestão. Nesse caso, todos nós acatamos a sugestão de 

V.Exa. e votamos “sim”. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Eu aceito. Está acatada a sugestão. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Deputado Carlos, não há razão no que 

V.Exa. está falando, porque aqui eu tenho um rol não exemplificativo. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Sim, mas vamos tirar... 
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 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - É um rol definitivo, que começa com o tipo 

de desvio ... 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Eu estou concordando 100% com 

V.Exa. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Nós concordamos, Deputado Edio. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Eu estou dizendo que a sugestão 

de V.Exa. é a que eu daria; ela é 100% correta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Calma. Há um 

problema... 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Não é melhor trocar a palavra 

“prescrição”?  

 Sr. Presidente, o que está suscitando dúvida é o seguinte: o Relator está 

coberto de razão ao querer endurecer, mas a ponderação do Deputado Paulo não 

está totalmente errada. Por quê? Porque a natureza jurídica da prescrição é punir o 

Estado moroso. Na verdade, estamos usando a prescrição para punir o sujeito. 

Poderíamos talvez substituir esse termo para algo que exemplifique que a pessoa 

não pode ter progressão de regime ou alguma coisa nesse sentido. 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Não, eu sei. Estou falando que a 

natureza jurídica da prescrição vem para punir o Estado. Nesse caso, ela está sendo 

usada para punir o sujeito. É aí que está a discussão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Vamos à orientação do 

PT. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Eu entendo a preocupação exposta 

pelo Deputado Fausto Pinato, mas tendo a concordar com o Deputado Edio. O caso 

da Jorgina se encaixa perfeitamente nesse ponto. Tem que se suprimir, como a 

sugestão feita por ele, o termo “inadimplemento”. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Quero lembrar que há um problema 

regimental. Nós vamos ter que votar o texto original.  

 Então, eu peço ao Deputado Paulo Teixeira, recompondo a nossa relação 

(riso), que sempre foi boa... 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Não, quem transbordou foi V.Exa. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 272 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - É a emoção do dia.  

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Quando eu estou emocionado, sou 

mais carinhoso do que V.Exa. (Riso.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Nossa! Está bom, está 

selado isso aqui. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - É que gaúcho é bicho bravo, difícil 

de ser enfrentado mesmo. Mas vamos lá! 

 Se V.Exa. propuser no plenário a supressão do termo “inadimplemento”, já de 

pronto, eu garanto o acolhimento e está tudo resolvido. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - A orientação do PT 

ainda está de pé? 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Eu vou abrir mão, mesmo achando que 

essa redação continuará fazendo com que milhares de pessoas presas... No Brasil 

há 600 mil presos. V.Exas. falam aqui de preso rico, que desviou 10 milhões, 20 

milhões. Nós temos que ver que estamos fazendo uma lei que amplia isso. Se o 

cidadão condenado não tiver como pagar 20 mil reais, vai ficar preso 10 anos, 15 

anos na cadeia, ao invés de ser solto para poder arrumar dinheiro e pagar a dívida 

dele. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Não tem nada a ver com prisão, 

tem a ver com prescrição. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não tem nada a ver prisão com 

prescrição. V.Exa. está fazendo confusão. 

 O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO - Mas está dito que, se a pessoa for 

condenada, ela continuará presa se não pagar o dano. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não, não, não! Prescreve o crime. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Não se pode mexer 

nessa matéria. Parece que há consenso em relação à orientação.  

 (Intervenção fora do microfone. Ininteligível.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Todos votam “sim”? 

Então, podemos colocar no painel. A correção será feita no plenário, de acordo com 
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a proposta do Deputado Paulo Teixeira e a sugestão do Deputado Edio, com relação 

à palavra “inadimplemento”. 

 Trata-se de DVS. Portanto, para manter o texto, quem votar “sim” estará 

aprovando a matéria destacada e mantendo o texto do Relator. Quem votar “não” 

estará sacando do texto... 

 Passa-se à votação. 

 (Processo de votação.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - O voto é a hóstia da 

democracia. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Só estou conseguindo registrar a 

presença, e não o voto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Carlos Hauly) - Todos votaram “sim”? 

Está terminando. (Pausa.)  

 Todos já votaram. 

 Está encerrada a votação. 

 (Processo de apuração.) 

 Vou proclamar o resultado. 

 Votaram “sim”, 25; “não”, 1; “abstenção”, nenhuma. 

 Aprovada a matéria destacada, fica mantido o texto do Relator. 

 Vamos ao último destaque. 

 Destaque nº 1, do Partido dos Trabalhadores, para votação em separado do 

art. 580-A, constante do art. 95. 

 Tem a palavra o Deputado Paulo Teixeira, para encaminhar contra a matéria 

destacada. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Inicialmente, quero dizer que este 

tema que está sendo tratado agora está na página 63, art. 580-A. 

 Enquanto as Deputadas e os Deputados verificam o texto, cumprimento as 

Sras. Iza Mansur, Rosa Richter, Ana Paula Sayão e Tiana Liz Wawelberg pela 

atividade intensa que tiveram nesta Comissão, acompanhando os nossos trabalhos 

e nos ajudando. Muito obrigado. 

 Eu quero pedir a atenção das senhoras e dos senhores. Nós temos que ter 

um equilíbrio entre a acusação e a defesa. Se a acusação puder tudo, a defesa 
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poderá menos. Se não houver esse equilíbrio, nós estaremos erigindo um Estado 

autoritário. No Estado Democrático de Direito as instituições são equilibradas. A 

acusação e a defesa, na ação penal, têm que ter forte equilíbrio. 

 O Ministério Público hoje dispõe de inúmeros poderes de acusação. O 

cidadão dispõe de alguns instrumentos de defesa que, de alguma forma, estão 

sendo restringidos. O Supremo entendeu agora que sentença de segundo grau já é 

passível de prisão. 

 Um dos instrumentos que a humanidade construiu para se opor ao 

autoritarismo estatal é o habeas corpus. O habeas corpus é um remédio 

constitucional que vem da Inglaterra desde 1600. Ele foi incorporado pela 

Constituição brasileira contra o constrangimento ilegal.  

 Se um juiz de primeiro grau desqualifica uma prova, resta ao réu impetrar 

habeas corpus no tribunal. Caso o habeas corpus seja concedido, cabe ao Ministério 

público recorrer ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. 

Então, o Ministério Público, como órgão de acusação, já dispõe de remédio jurídico 

quando o habeas corpus for concedido em segundo grau. 

 O que quer o Ministério Público, que, aliás, o Relator finalmente acolheu? O 

Ministério Público quer, diante da concessão do habeas corpus de decisão que 

anulou prova, recorrer à Turma e à Câmara. Ora, ele, que dispõe de tantos meios 

jurídicos, quer se fortalecer e desequilibrar essa relação da acusação e da defesa, 

num instrumento caro para a cidadania, que é o habeas corpus. O cidadão comum, 

quando está diante de um juiz que praticou violação a um direito, um 

constrangimento ilegal, vai ao tribunal e consegue o habeas corpus. 

 O que quer o Ministério Público? Quer fazer já um terceiro recurso. Ele já 

dispõe de um recurso ao Supremo Tribunal Federal, Deputado João Campos, um 

recurso ao Superior Tribunal de Justiça, e quer ganhar agora outro recurso, que é o 

recurso à câmara ou à turma. 

 O que o Ministério Público quer é desequilibrar, mais uma vez, a relação da 

acusação diante da defesa, num País que nós erigimos uma instituição muito 

respeitada, que é o Ministério Público, mas nós não podemos desequilibrar ainda 

mais essa relação. 
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 O habeas corpus, senhoras e senhores, é um remédio jurídico caro à 

sociedade brasileira — peço só um tempo para concluir —, e espero aqui que nós o 

mantenhamos na sua integridade, num País que tem 600 mil presos e é o quarto do 

mundo onde mais se prende. E é por isso que eu peço o voto “não” dos senhores ao 

texto, retirando essa inovação do Relator desta Comissão. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Nosso Relator quer 

fazer uma ponderação? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Meus amigos e minhas amigas, já 

estamos indo tarde hoje, e eu quero fazer minhas as palavras do Deputado Paulo 

Teixeira. Por quê? Ele fala que nós precisamos ter equilíbrio e paridade de armas. 

 O Art. 5º da Constituição Federal, inciso LXVIII, diz o seguinte: 

  Art. 5º....................................................................... 

  LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que 

alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência 

ou coação em sua liberdade de locomoção, por 

ilegalidade ou abuso de poder... 

 No Brasil, a concessão de habeas corpus transbordou, dá-se habeas corpus 

para tudo no Brasil. Mesmo assim, esta Relatoria não opôs nenhuma limitação à 

concessão de habeas corpus. 

 Eu vou ler de novo, para ficar bem claro: 

  Art. 5º....................................................................... 

  LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que 

alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência 

ou coação em sua liberdade de locomoção, por 

ilegalidade ou abuso de poder. 

 Agora, vamos ao texto: 

  Caberá recurso sem efeito suspensivo — ou seja, 

continua a validade da decisão — para a seção, órgão 

especial ou tribunal pleno, conforme disposição prevista 

em regime interno — do tribunal —, da decisão 

concessiva de habeas corpus — então, foi concedido o 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial - PL 4850/16 - Estabelece Medidas Contra Corrupção 
 Número: 1466/16  23/11/2016 
 
 

 276 

habeas corpus; não há nenhuma restrição — que, direta 

ou indiretamente, determinou a anulação de prova. 

 Foi para isso que se fez o habeas corpus, para determinar a anulação de 

prova? 

 Ele pode ser usado, porque se constituiu no Brasil um transbordar da sua 

definição original, e isso, nós respeitamos. Agora, não é razoável, num País onde se 

anulam provas e operações de grande relevância, que, pelo menos, o Ministério 

Público possa fazer um recurso para perguntar: “Escuta, eu tenho uma situação aqui 

que talvez precisasse ser melhor analisada”? É só isso. 

 O habeas corpus está concedido. Não há restrição. O habeas corpus é para 

anular uma prova, não é para libertar o cara. Ou seja, aqui há uma característica que 

tenta dar ao Ministério Público a paridade de armas. Já está dada para o réu, está 

reconhecido o direito. 

 O que nós estamos tentando fazer aqui? Estamos buscando dar uma 

oportunidade para que o Ministério Público possa discutir se aquela prova tinha de 

ser anulada ou não. Nós não estamos discutindo se vai tirar o habeas corpus do 

paciente ou não. Nós estamos dando a chance de discutir a prova anulada. É só 

isso. 

 Espero que mantenhamos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com a palavra o 

Deputado Diego Garcia, para falar contrariamente à mudança no texto. 

 O SR. DEPUTADO DIEGO GARCIA - Sr. Presidente, ficou muito clara a 

explicação do nobre Relator. Nós acompanhamos o quanto o Ministério Público se 

empenhou para que essa proposição chegasse a esta Casa e essa discussão 

estivesse acontecendo neste dia. 

 Nós acompanhamos todo o processo, e não me resta dúvida de que, ao votar 

“não”, ao votar a supressão desse texto que foi proposto e assegurado pelo nobre 

Relator, nós estaremos retirando do texto, suprimindo do texto, e dando uma grande 

derrota para o Ministério Público. Será uma grande derrota hoje, nesta noite, se isso 

ocorrer. 
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 Nós não podemos tirar esse direito que poderá, futuramente, ser derrotado. 

Não é isso, Deputado? Poderá ser derrotado, apenas vai pedir, por direito, que 

possa ser feito o recurso e que poderá ser derrotado. 

 Agora, nós sabemos que, no tempo que estamos vivendo, com a corrupção 

generalizada e espalhada em tantos órgãos, um habeas corpus pode muito bem 

também ser submetido a valores. 

 Então, nós queremos assegurar que o Ministério Público possa contestar 

essa decisão e possa recorrer. Que esse direito possa ser dado ao Ministério 

Público e possa ser recorrido pelo menos uma vez. 

 Então, eu encaminho pela aprovação, pela manutenção do texto, para que se 

mantenha o trabalho que foi realizado e executado pelo nobre Relator da matéria, o 

Deputado Onyx Lorenzoni, para que possamos, enfim, encaminhar esse projeto 

definitivamente para o plenário da Câmara dos Deputados e ali retomar essa 

discussão — com certeza, será retomada — com os 513 Parlamentares. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Relator, se me permite, apenas 

para seguir na trilha de S.Exa., deixando bastante claro ao Deputado Paulo que eu 

concordaria com ele em gênero, número e grau se estivesse com efeito suspensivo. 

Mas a partir do momento em que se concede um habeas corpus, anula-se uma 

prova e se permite ao Ministério Público recorrer sem alterar a nulidade da prova 

que foi decretada, não há nenhum prejuízo. E se não há prejuízo, não há porque não 

se permitir o questionamento de algo que ocorreu e das dúvidas do Ministério 

Público sobre aquela nulidade. 

 Se houvesse o efeito suspensivo, eu estaria ao lado do Deputado Paulo 

Teixeira. Como não há, estou ao lado de V.Exa. (Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Sr. Presidente, como houve um 

argumento paralelo, eu gostaria de argumentar também, se for possível. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Com certeza, é muito 

bom ouvi-lo sempre. Depois do Deputado Marquezelli. 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Eu estou raciocinando aqui tanto 

com o Relator quanto com o Deputado Teixeira. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - É a última votação, 

vamos colaborar. 
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 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Agora vejam, o Deputado Carlos 

também disse aqui que, não havendo efeito suspensivo, tudo bem. Só que nós 

temos que lembrar que este não é o único recurso que nós estamos dando ao 

Ministério Público. A paridade de armas já existe, Relator, porque o Ministério 

Público pode recorrer a instâncias superiores. Por que não? Claro que ele pode. O 

que se está concedendo aqui, temos de deixar bem claro, é um recurso à seção, 

órgão especial ou tribunal pleno. 

 O que se está dando aqui é mais um recurso ao Ministério Público. Tudo bem. 

Se for isso o que nós queremos, está bem. Porque a paridade de armas já existe, o 

Ministério Público não está em prejuízo, porque ele pode recorrer a instâncias 

superiores, sem nenhum problema. E se nós queremos dar mais uma possibilidade 

de recurso ao Ministério Público, ok. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Eu entendi a argumentação de 

V.Exa. Permite-me só um aparte? Eu entendi a argumentação do Deputado Ronaldo 

e faria só uma ponderação. 

 Veja, se coubesse a ele um recurso que não viesse a abarrotar as Altas 

Cortes, porque é o recurso especial que cabe a ele nesse caso. Aí, vai para a Alta... 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Carlos. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - E a Alta Corte, que já está 

abarrotada, vai discutir o texto. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado, só para 

terminarmos.. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Eu pedi um aparte, apenas. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Eu sei, só para 

fecharmos. O Deputado Nelson Marquezelli está inscrito ainda para falar a favor, e 

V.Exa. pode falar contra. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Pois não. Agradeço a V.Exa. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - E faço dois a dois. 

V.Exa. vai ter os 5 minutos depois. 

 (Não identificado) - A Minoria, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - A favor de quê, do 

destaque? Já há dois para falar. 
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 Deputado Marquezelli tem a palavra. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, Deputado 

Passarinho, o habeas corpus é a coisa mais sagrada que tem no Direito. Não se 

proíbe e não se tira; não é do Ministério Público; não é de Justiça nenhuma; é do 

indivíduo. Tanto é importante que, para pedir habeas corpus, não é preciso nem ter 

advogado. Num papel de pão, o próprio indivíduo ou um amigo pode fazer e 

requerer esse direito. 

 Habeas corpus é a linha mestre do Direito. Não se concede ao Ministério 

Público, muito menos à Justiça ou a ninguém. É uma decisão judicial de um ato que 

ocorreu e que tem que ser julgado. Não é anulação de prova, não é prisão, não é 

nada. É uma decisão que alguém teve, e o indivíduo que se sentiu prejudicado com 

ela pode recorrer. Esse direito vem do Direito romano há milhões de anos. Ninguém 

tirou e não vai mexer aqui. Não pode. 

 O Deputado Paulo Teixeira tem carradas de razões. Como alguns 

companheiros colocaram, eu discordo do que se está defendendo nisso. Não 

estamos aqui para atender o Ministério Público e a Justiça; nós temos de atender o 

cidadão, seja ele criminoso ou não, culpado ou inocente. Cabe ao culpado o direito 

ao habeas corpus, mas o habeas corpus pode ser negado. Ele vai ser julgado e 

pode ser negado. 

 Tanto é importante que há juiz de plantão, por 24 horas, à disposição de 

todas as Comarcas, para julgar o habeas corpus, que é importantíssimo na defesa 

do indivíduo. Seja ele inocente ou culpado, cabe o habeas corpus. 

 Eu voto favoravelmente a esse destaque. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, eu só quero fazer uma 

pergunta ao Relator. É só isso, só uma pergunta. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Pois não, Deputado 

Edio. 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Desculpem-me e me perdoem o modesto 

conhecimento do mundo do Direito, mas me parece que o texto aqui discutido é 

supérfluo. Não me parece razoável que de alguma situação o Ministério Público não 

possa recorrer até chegar às instâncias superiores... Como? 

 (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
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 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Então, assim sendo, Sr. Presidente, Sr. 

Relator, nós vamos mais uma vez votar contra o Relator. 

  O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Querido Deputado Edio, deixe-me 

só dizer uma coisa. Quando a concessão do habeas corpus acontece, não há 

possibilidade, hoje, de o Ministério fazer o agravamento contra o réu; já está 

concedido. 

 O que nós estamos tentando é abrir a possibilidade de que se faça não a 

discussão do que foi concedido ao réu — é isto o que eu quero enfatizar —, mas a 

discussão da anulação da prova. Nós não estamos aqui... Há um sofisma: nós 

falamos de habeas corpus, quando não é isso o que está em discussão. O que está 

em discussão não é o habeas corpus; o que está discussão é a anulação da prova. 

Claro! 

 Por favor, ouçam-me com atenção. Eu vou reler o texto bem claramente. 

Primeiro: “caberá sem efeito suspensivo”, então, não há nenhum perigo ao réu. 

Segundo: “da decisão concessiva do habeas corpus.” O habeas corpus foi 

concedido ao paciente. 

 O que nós estamos dando ao Ministério Público, no caso deste habeas 

corpus? Anular uma prova é o direito do recurso para discutir por que se anulou a 

prova, e não para tirar o habeas corpus do réu, pelo amor de Deus! Não dá para 

usar um argumento... 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Relator, traduza para mim o 

que é habeas corpus. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Eu já traduzi para V.Exa. Eu já li 

aqui na questão anterior. Eu vou voltar ao ponto. 

 Nós não estamos impedindo o habeas corpus. Veja, ele está concedido; está 

concedido o habeas corpus. Quando o habeas corpus é concedido, não há na 

legislação a possibilidade de o Ministério Público fazer o agravamento contra o réu. 

O réu está protegido. O recurso é para ele discutir a anulação da prova, não é para 

discutir o habeas corpus — eu volto a insistir nisso —, e é só por isso que eu 

concedi no texto. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Sr. Relator, Sr. Presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Deputado Carlos 

Sampaio tem a palavra para falar a favor do texto e contra a aprovação do destaque. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Veja, ao Deputado Marquezelli 

assiste razão quando ele diz da preocupação dele quanto ao instituto do habeas 

corpus. Eu ouvi aqui o Deputado Ivan Valente, também com razão, dizer o seguinte: 

“Habeas corpus é para livrar o réu”. Correto. E, neste caso, Deputado Ivan Valente, 

não cabe recurso ao Ministério Público. 

 Nós estamos falando de outra hipótese: habeas corpus concedido para anular 

uma prova. Neste caso, está se pedindo autorização para o Ministério Público poder 

recorrer, para ver se a prova é nula ou não; mas já está anulada, a partir do 

momento em que foi decretado, em que foi concedido o habeas corpus. 

 Já está; a prova já é nula. O Ministério Público... 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - E ele não retira o habeas corpus. O 

recurso não retira o habeas corpus. 

  O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Não, de forma alguma. É como se 

o Ministério Público estivesse dizendo o seguinte: “Eu não tenho recurso quando a 

questão é a soltura do réu.” Ele pergunta: “No caso de uma prova nula, posso 

recorrer à câmara?” E a prova já está anulada pelo habeas corpus. “Posso perguntar 

para a câmara se é nula ou não?” É isto. Não se mexe com o instituto do habeas 

corpus. 

 Aliás, única e exclusivamente se permite que o Ministério Público questione 

quando há um transbordamento da função do HC, que hoje é aceito na doutrina 

pátria, que é quando se vai anular uma prova através de habeas corpus. É um 

recurso para questionar a nulidade da prova e não a concessão de liberdade ao réu. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Muito obrigado. 

 Vamos votar. É a última votação de hoje. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, habeas 

corpus é para pessoa, não é para matéria de prova. 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Não é o habeas corpus que está 

em discussão, rapaz... 
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 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Habeas corpus... O indivíduo 

se viu prejudicado. Está errado. Isso é sagrado no Direito e nisso não se mexe, 

gente! 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - Ok. Vamos votar. 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Que votação, Ministério 

Público? Cadê a Defensoria, que não pode? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vamos votar. É a 

ultima votação. Para não errarmos. Já orientaram dois, houve discussão de dois de 

um lado e dois do outro. 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Não vai haver orientação, Presidente? 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Vai haver orientação. 

V.Exa. fala e eu lhe dou mais um tempo na orientação, está bem? 

 Trata-se de DVS. Portanto, quem votar “sim” aprova a matéria destacada e 

mantém o texto do Relator; quem votar “não” retira o texto, é contra o texto 

apresentado pelo Relator. 

 Orientação de bancada. 

 Como vota o PMDB? (Pausa.) 

 Como vota o PT? 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, coube ao Relator 

visitar a Constituição e falar do habeas corpus. Foi muito bom, didático, porque uma 

das hipóteses de habeas corpus é abuso de autoridade. E quando há abuso de 

autoridade, o habeas corpus é o remédio adequado para o cidadão. 

 Anular uma prova não é um abuso autoridade? Ele não poderá recorrer via 

habeas corpus? 

 Foi muito bem o Deputado Ronaldo quando disse não haveria paridade de 

armas entre acusação e defesa, se a acusação não dispusesse de dois recursos: 

um recurso ao Supremo Tribunal Federal e um recurso ao Superior Tribunal de 

Justiça. 

 Quando se diz aqui que o habeas corpus tem preço, nós estamos 

deslegitimando e desprestigiando uma instituição, que é o Judiciário, a quem devo 

respeito, e a decisão do Juiz. 
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 Portanto, nós não podemos desequilibrar e manter a paridade de armas e 

manter as condições de habeas corpus. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PT? 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - O PT vota "não". 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado. 

 Como vota o PSDB? 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - O PSDB vota "sim". 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PP? 

 O SR. DEPUTADO HIRAN GONÇALVES - O PP vota "não", Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PR? 

 O SR. DEPUTADO EDIO LOPES - Sr. Presidente, eu não vou nem entrar 

muito no mérito da discussão. No entanto, vou me balizar pelo excesso de 

instrumentos que o Ministério Público tem à sua disposição. Ele já tinha 

instrumentos e prerrogativas quase ilimitadas dadas pela Constituição de 1988 e 

pelos que advieram, e esta proposta que estamos votando hoje vai estender, de 

forma ainda não visível, a amplitude das prerrogativas do Ministério Público. 

 Vejam bem do que estamos falando aqui: o Ministério Público, hoje, já pode 

investigar e acusar; age nos dois polos da mesma questão. Por esta e por outras 

razões, sem entrar no mérito, o PR volta "não", Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PSD? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO RODRIGUES - Sr. Presidente, quero fazer uma 

ponderação. Tudo aqui foi focado na Lava-Jato, mas esse assunto não tem nada a 

ver com a Lava-Jato. 

 E eu gostaria que cada Parlamentar olhasse para a sua região, para o seu 

Estado, para os Municípios onde há Prefeitos de cidades de pequeno porte, cujo 

salário é pequenininho, e quando saem da Prefeitura, 90% deles enfrentam 

processos, por razões óbvias. Primeiro, a equipe não é tão qualificada. A 

remuneração do Secretário e Procurador Jurídico é pequena. E, em algum 

momento, esses Prefeitos, quando investigados, denunciados, necessitam de um 

habeas corpus. Por que colocar em cheque a própria anulação de uma prova que 

muitas vezes é mal constituída? Qual é a razão que nos leva a fazer isso? 
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 Então, em nome dos Prefeitos das pequenas cidades do interior do País, em 

nome do cidadão mais pobre também... Permita-me, só vou fazer o 

encaminhamento final. O que estamos discutindo agora não tem absolutamente 

nada a ver com a Lava-Jato. É a questão de se manter um direito que talvez seja a 

tábua de salvação para muitos que estão passando por muitas angústias. 

 Alguém disse aqui que o Ministério Público, primeiro, oferece denúncia e não 

precisa ter prova; é o cidadão que tem que provar que é inocente. Segundo, quem 

tem que contratar advogado é o cidadão, independentemente do seu poder 

aquisitivo. 

 Portanto, eu faço o encaminhamento. Peço e delibero. Obviamente que o 

senhor fará "sim", mas eu voto "não". 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Obrigado, Deputado 

João Rodrigues. 

 Como vota o PSB? 

 O SR. DEPUTADO LEOPOLDO MEYER - Sr. Presidente, o PSB vota "sim". 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o DEM? 

 O SR. DEPUTADO ONYX LORENZONI - O DEM vota "sim". 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PRB? 

 O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO - Sr. Presidente, eu gostaria de 

deixar clara uma situação, acompanhando o que disse o Relator: o habeas corpus é 

uma garantia constitucional que não pode ser modificada. A questão é discutir se a 

prova que foi anulada deve permanecer independentemente da situação do paciente 

do habeas corpus. 

 Eu não vejo prejuízo ao cidadão, no que diz respeito à liberdade dele, e, sim, 

a garantia de que, se existir uma prova e o Ministério Público tiver toda certeza de 

que essa prova é válida, ele poderá recorrer. Portanto, acompanhamos o Relator e 

votamos “sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PDT? 

 O SR. DEPUTADO FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR - O PDT vota “não”, Sr. 

Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - PDT vota “não”. 

 Como vota o PTB? 
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 O Deputado Nelson Marquezelli não quer indicar? 

 O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI - Sr. Presidente, Deputado 

Joaquim Passarinho, habeas corpus não é para prova, não é para arma, não é para 

o crime, é para o humano. Habeas corpus. Isso é a linha mestra do Direito universal, 

ninguém ousou mexer nisso. 

 Em qualquer país do mundo o habeas corpus é tão importante que não 

precisa de defensor. O próprio indivíduo ou um amigo dele pede o habeas corpus 

num papel de pão, e há um juiz de plantão para verificar se ele tem direito a alguma 

coisa, porque pode ser negado. E garanto que se for para fazer ou anular prova, o 

habeas corpus vai ser negado. Tenho certeza disso. 

 Trata-se de um direito do indivíduo, um direito humano. O habeas corpus não 

é dado para a defensoria ou a promotoria. O habeas corpus é direito do indivíduo, e 

só pode ser julgado por um juiz que está de plantão. Ele não pode ser molestado. 

Por mais que a gente queira fazer, não é a prova que está sendo julgada, mas o 

descontentamento do indivíduo. 

 Portanto, o voto do PTB é “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o 

Solidariedade? (Pausa.) 

 Como vota o PTN? 

 O SR. DEPUTADO ALUISIO MENDES - O PTN vota “não”, Sr. Presidente. 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Sr. Presidente, o voto do PDT não foi 

registrado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - PDT “não”. Não é 

isso, Deputado Félix Mendonça Júnior? 

 PDT “não”. 

 PTB “não”. 

 Solidariedade... 

 PTN “não”. 

 Como vota o PCdoB? 

 A SRA. DEPUTADA ANGELA ALBINO - Sr. Presidente, manifestamos uma 

preocupação — é claro que quase filosófica e que foi manifestada em alguns 

discursos aqui — com o fato de mexer em habeas corpus. Entendemos que, para 
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mexer em habeas corpus, é preciso um ambiente de grande estudo, para que não 

corramos o risco de mexer no conjunto das medidas. 

 A nossa preocupação aqui é que parte do que trabalhamos é para acelerar o 

processo. Todavia, nós estamos criando mais um recurso, mais uma etapa. 

 Portanto, o PCdoB, por cautela, vota “não”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PPS? 

 O SR. DEPUTADO ARNALDO JORDY - Sr. Presidente, parece-me que está 

havendo pouco exercício do debate aqui, em nosso entendimento, porque há 

aqueles que são a favor e há aqueles que são contra o habeas corpus, e, 

evidentemente, não é isso que está em jogo. 

 A figura do habeas corpus não está sequer arranhada em qualquer das 

hipóteses, Deputado Nelson Marquezelli. Eu já li, reli e tentei encontrar luz no 

argumento de V.Exa., e com todo respeito e carinho que tenho por V.Exa., não 

consigo ver abrigo naquilo que diz. Ou seja, que o que se está propondo pode tirar o 

direito daquele que tem no habeas corpus, talvez, o único instituto capaz — 

independentemente de condição financeira, pelas razões que V.Exa. disse, de que 

não precisa sequer de defensor — de recorrer a um direito líquido e certo que esteja 

sendo transgredido ou ameaçado. Eu não vejo dessa maneira. 

 Portanto, com muita clareza, o voto do PPS é “sim”. Esperamos que esse 

instituto possa facilitar inclusive processualmente, porque, se for rejeitado, só cabe, 

como bem disse o Deputado Paulo Teixeira, o recurso especial (falha na gravação) 

ao STF. E isso, às vezes, demora infinitamente para que tenha eficácia uma 

situação como está proposta pelo Relator. 

 Portanto, o voto do PPS é “sim”, Sr. Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PSC? 

 O SR. DEPUTADO PR. MARCO FELICIANO - Mantenho o texto, Sr. 

Presidente. “Sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - “Sim”. 

 Como vota o PHS? 

 O SR. DEPUTADO DIEGO GARCIA - Mantenho o texto, Sr. Presidente. 

“Sim”. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - PHS “sim”. 
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 Como vota o PROS? 

 O SR. DEPUTADO RONALDO FONSECA - Sr. Presidente, eu estou fazendo 

aqui uma discussão paralela, mas queria que o Relator me ouvisse. Parece-me que 

nós estamos indo na contramão. O que o Relator está concedendo aqui parece que 

tem lógica, mas lembre-se de que eu discursei o contrário. 

 Veja bem, não se está enfrentando aqui a questão do habeas corpus. Não se 

está limitando o habeas corpus, em hipótese nenhuma. Não existe habeas corpus 

para anulação de prova. Hoje os juízes o concedem, porque não há outro jeito de 

anular uma prova. 

 Mas o que acontece aqui? Quando o Relator diz que caberá recurso, ele está 

criando um recurso que não existe. É verdade, realmente não existe. Então, ele está 

criando aqui a possibilidade — e eu queria corrigir isso, Deputado Paulo Teixeira — 

de haver esse recurso, porque, na verdade, só existe recurso para habeas corpus no 

caso de decisão denegatória. Nesse caso o indivíduo pode recorrer, mas o 

Ministério Público não tem o direito de recorrer. Se for concedido, não pode recorrer. 

Habeas corpus é uma figura que não cabe recurso. 

 O Relator está concedendo aqui o único recurso. Então, vou ter que mudar o 

meu raciocínio aqui. Ele está dando paridade de armas ao Ministério Público, para 

que possa questionar o habeas corpus, que está amplo e irrestrito agora. E o Relator 

já leu a Constituição. Então, o que se está criando aqui — e acho que nós teremos 

que refletir melhor essa questão aqui — é a possibilidade de haver esse recurso. 

 A única observação que faço agora, Relator, é sobre a inclusão do tribunal 

pleno. Mas há uma divergência muito grande entre Ministério Público e Supremo 

Tribunal Federal, porque a Suprema Corte já se manifestou dizendo que ao Pleno 

não cabe recurso. 

 Eu quero até mudar o meu argumento aqui. Em relação ao que está se 

colocando aqui, Deputado Paulo Teixeira, há, sim, coerência, porque está se dando 

possibilidade ao Ministério Público para questionar anulação de prova, mas, na 

verdade, o habeas corpus não é para isso. Não se trata da liberdade da pessoa. Se 

eu impetrei habeas corpus e ele foi negado, posso recorrer, mas se foi concedido, o 

Ministério Público não pode recorrer. Este é o meu raciocínio. 
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 Sr. Presidente, eu fiz uma fala aqui e queria retroceder agora na minha fala. E 

vou dizer que eu vou votar “sim”, com o Relator, por conta deste raciocínio. 

 Eu acho que aqui, sim, nós estamos dando uma condição para o Ministério 

Público ter paridade de armas. E eu lamento, meu amigo Paulo Teixeira, porque eu 

tive que mudar o meu raciocínio. 

 O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO - Deputado Ronaldo Fonseca, 

parabéns pela lógica do seu raciocínio. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PV? 

(Pausa.) 

 Como vota a Rede? 

 O SR. DEPUTADO JOÃO DERLY - A REDE vota “sim”, Presidente. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Como vota o PEN? 

(Pausa.) 

 Como vota o PRP? (Pausa.) 

 Como vota o Governo? (Pausa.) 

 Como vota o PMDB? 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Sr. Presidente, como não há 

consenso entre os Deputados da bancada, nós a liberamos. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O PMDB libera. 

 Como vota a Minoria? 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Apenas para dialogar com o 

argumento do Deputado Ronaldo Fonseca, quero dizer que o Ministério Público 

poderá recorrer da sentença de primeiro grau e depois poderá ir ao Superior 

Tribunal de Justiça e ao Supremo nos seus recursos. 

 (Não identificado) - (Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 

 O SR. DEPUTADO PAULO TEIXEIRA - Não, eu digo da decisão. 

 Ora, em segundo grau, ele poderá recorrer e ir até ao STJ ou ao STF para 

discutir o tema das provas. Portanto, ele tem mecanismos de recursos, sim. 

 E o que está se discutindo aqui é o seguinte: toda vez que um cidadão ganhar 

um habeas corpus, eles vão recorrer. E aí, com essa questão, poderão recorrer ao 

Pleno. Inclusive há uma vedação do Supremo Tribunal Federal. 
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 Por isso nós da Minoria estamos pedindo o voto “não”, pela impressão do 

texto e pela possibilidade de o Ministério Público poder exercer o recurso até o final 

do trânsito em julgado da ação. 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Presidente, o PP libera a 

bancada. Tendo em vista que o Deputado Hiran Gonçalves vota “não” e eu voto 

“sim”, eu peço para liberar a bancada. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O.k. 

 O SR. DEPUTADO MARCELO ARO - Presidente, o Governo libera, conforme 

as demais votações. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O PP libera e o 

Governo libera. 

 Como vota o PSL? (Pausa.) 

 Como vota o PSOL, Deputado Ivan Valente? 

 O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Peço a V.Exa., como havia me 

prometido, 1 ou 2 minutinhos a mais. Eu queria dialogar com os nobres pares, 

porque eu acho que estamos chegando ao momento do melhor debate. Nós 

estamos vivendo o momento do melhor debate aqui na Comissão. 

 Eu entendo que o habeas corpus, nesse caso, é uma ação autônoma. O 

habeas corpus é um remédio constitucional. Então, ele não entra no debate de 

poderes e de embate de armas. Essa questão não está colocada. A paridade de 

armas não é o centro deste debate aqui. 

 Em segundo lugar, Presidente, na minha opinião, nessa questão do habeas 

corpus, o Ministério Público não é parte do processo. Isso é uma relação com a 

Justiça, é o cidadão que está pedindo. A Justiça julga: concede ou não concede. 

Então, não há porque o Ministério Público fazê-lo. 

 Eu queria levantar para o próprio Relator o seguinte: quando veio o projeto 

original do Ministério Público, o habeas corpus praticamente estava eliminado. O 

próprio Relator retirou vários dos excessos contidos no habeas corpus. 

eliminado. O próprio Relator retirou vários excessos contidos no habeas corpus. 

Sobrou esta questão, que é em cima da nulidade da prova. 

 Eu queria, então, colocar que segundo o art. 580-A: “Caberá recurso sem 

efeito suspensivo para a seção, órgão especial ou tribunal pleno, conforme 
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disposição prevista em regimento interno, da decisão concessiva de habeas corpus 

que direta ou indiretamente determinou a anulação da prova.” 

 Para concluir, quero dizer o seguinte: não há nada neste artigo que diga que 

isso se resume à anulação da prova. Na verdade, pode-se converter a decisão em 

prisão do acusado, negando o próprio habeas corpus. Este é um pedido que eu 

faço. O habeas corpus é uma coisa sagrada. Ele foi consagrado na luta contra a 

tirania, contra a ditadura militar. Ele é usado em nome do direito individual. E quem 

está falando é alguém que foi perseguido pela ditadura militar. 

 Eu não tenho o conhecimento jurídico dos meus amigos, inclusive do 

Ministério Público, aqui, como o Deputado Carlos Sampaio. Sou engenheiro 

mecânico e professor de matemática, mas desta questão eu entendo. Eu valorizo o 

habeas corpus, independentemente de ter sido cometido um crime ou não. 

 Por isso, eu peço o voto dos nobres pares para retirarmos esta questão do 

texto, apoiando a (ininteligível). 

 O SR. DEPUTADO FAUSTO PINATO - Sr. Presidente, em homenagem à 

grande explanação do Deputado que falou anteriormente e com medo de voltar à 

ditadura do Ministério Público, o PP volta atrás e vota "não". (Palmas.) 

 O SR. DEPUTADO VALDIR COLATTO - Sr. Presidente, o PMDB muda a 

orientação para "não" também. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - O PMDB vota "não". 

O PP vota "não". 

 Pronto. Todos já indicaram. Está aberto o processo de votação. Informo que 

esta é a última votação do último destaque. Após esta votação, estarão concluídos 

os trabalhos desta Comissão. 

 Enquanto terminamos a votação, eu gostaria de agradecer, inicialmente, a 

cada um dos Srs. Deputados e Sra. Deputada — a Deputada Angela Portela é a 

única Deputada presente — por toda a compreensão, por todo o carinho, pela 

postura que tiveram com a Presidência e com a relatoria. 

 Quero agradecer a todos os senhores pelo trabalho que foi feito aqui durante 

todo esse tempo, agradecer aos funcionários da Comissão, ao Alessandro 

especialmente, a todos os funcionários, aos nossos consultores. 
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 Quero agradecer ao Relator, Deputado Onyx Lorenzoni, parceiro que eu 

ganhei durante esse período, uma pessoa a quem eu aprendi a respeitar cada vez 

mais pela sua capacidade de trabalho. 

 Quero agradecer à sociedade civil presente, a todos aqueles que estão aqui 

acompanhando esta sessão, à imprensa, enfim, a todos aqueles que ajudaram a dar 

este passo importante para o Brasil. 

 É lógico que não fizemos tudo que todos queriam, mas tenham certeza de 

que é um passo muito importante que nós estamos dando hoje para conseguirmos 

dotar este País de condições melhores no combate à corrupção. Isso é apenas o 

início, não é o final. É o início. Ainda precisaremos trabalhar muito junto com os 

senhores, junto com a sociedade, para que possamos transformar este Brasil e tirar 

essa marca muito ruim, muito suja, que é a corrupção que assola o nosso País. 

 Muito obrigado, Deputados, muito obrigado, Deputada, pelo carinho e 

participação de todos na Comissão. (Palmas.) 

 (Manifestação no Plenário. Passarinho, Presidente da Câmara!) 

 (Pausa.) 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Joaquim Passarinho) - Todos já votaram? 

 Está encerrada a votação. Vejamos o resultado. (Pausa.) 

 (Manifestação no plenário.) 

 Votaram “sim”: 13; “não”: 16; não houve abstenção. Está retirado do texto. 

Rejeitada a matéria, fica modificado o texto do Relator. 

 Srs. Deputados, apenas uma última colocação. Considerando que, nesta fase 

dos trabalhos... 

 Peço a atenção dos Srs. Deputados, antes de se retirarem. Deputado João e 
demais Deputados, só um instante. 
 Considerando que nesta fase dos trabalhos esta é a última reunião da 
Comissão, consulto se podemos dar como aprovada a ata desta reunião, que será 
elaborada pelos nossos assessores, uma vez que será dirigida apenas a síntese da 
reunião. (Pausa.) 
 Não havendo discordância, fica assim estabelecido, que será feita e aprovada 
a ata da síntese desta reunião. 
 Nada mais havendo a tratar, com as bênçãos de Deus, muito obrigado a 
todos. Tenham todos uma boa noite, e que nós continuemos nessa luta contra a 
corrupção com o apoio de cada um de vocês. 
 Uma abençoada noite e um bom sono a todos. 
 (Palmas.) 


