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Sumário 

Defesa de voto contrário ao substitutivo do Projeto de Lei nº 6.568, de 2016, 

que altera a Lei nº 13.254, de 13 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o 

Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, 

bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente, 

remetidos, mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados 

no País. 

 

  

O SR. SILVIO COSTA (Bloco/PTdoB-PE. Como Representante. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, 
eu estou preocupado com os meus amigos Deputados aqui. Eu quero 
que amanhã V.Exas. andem nas ruas de cabeça erguida. Eu quero 
falar para a turma que votou "sim" a esse projeto. Ainda dá tempo de 
mudar o voto para "não". Eu quero esclarecer a V.Exas., porque eu sei 
que a maioria não leu esse projeto. 

Olhem o que V.Exas. estão votando: V.Exas. que votaram "sim", 
primeiro, estão autorizando tudo que é parente - 1º grau, 2º grau, 5º 
grau, 10º grau, 20º grau e enquanto houver grau, tudo que é parente - 
a trazer dinheiro do exterior para cá. Esse é um assunto grave. No 
projeto anterior não era assim; era parente de 1º grau. 

Outra coisa gravíssima, Deputado José Mendonça, sabe qual é? Com 
essa eu estou indignado, Deputado Bolsonaro - se o Deputado 
Bolsonaro votar nesse negócio estará liquidado. Vejam bem: eu tenho 
um dinheiro lá fora, por exemplo... Vamos cortar. Estou dando um 
exemplo, eu não tenho dinheiro lá fora. Repito: eu não tenho dinheiro lá 
fora. 

Fulano tem dinheiro lá fora e vai ter que prestar contas. Vai dizer 
assim: "Eu tenho 10 milhões lá fora". Mas ele tem 20 ou 30 milhões. 
Esse projeto está permitindo que se ludibrie a Receita Federal. Está 
permitindo isso, Deputado Arnaldo Faria de Sá. A pessoa tem 50 
milhões lá fora, mas declara que só tem 20 ou 30 milhões. Estão 
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montando uma engenharia jurídica para que a pessoa possa repatriar 
esse dinheiro. Gravíssimo! 

E uma terceira questão mais grave ainda sabem qual é? Essa é para 
desmoralizar geral. Vejam bem a quantidade de gente presa que há 
por aí, e todo o preso tem parente. A lei, agora, Deputados Patrus 
Ananias e Alexandre Baldy, estará permitindo que os parentes que na 
vez passada não repatriaram possam repatriar agora. Meu irmão, isso 
é um "liberou geral"! 

Deputados da base do Governo Michel Temer, eu sei que V.Exas. 
estão cheios de cargos, cheios de emendas, estão todos papudinhos, 
mas V.Exas. não podem votar a favor de um projeto desses! Isso é um 
escândalo! Isso é um escândalo! 

Deputado Chico Alencar, veja bem, V.Exa. que é do Rio de Janeiro. Eu 
acho que esse projeto foi encomendado para o Rio de Janeiro. A 
quantidade de gente, de parente, o diabo a quatro, que vai repatriar no 
Rio de Janeiro vai ser um escândalo! Nós não podemos, Deputada 
Jandira Feghali, aprovar esse projeto. 

Por exemplo, o meu amigo Deputado Baldy - e peço a S.Exa. que olhe 
para mim -, que é um Parlamentar jovem, talentoso, que tem futuro, é 
uma pessoa que vai ser no futuro o Governador de Goiás, botou esse 
projeto aí, mas no fundo, no fundo, eu acho que o partido dele 
pressionou. Tem coisa aí com o que, no fundo, no fundo, o próprio 
Relator não concorda: S.Exa. está delegando ao Plenário. 

Então, eu quero pedir ao Plenário que não faça isso contra o Brasil. 
V.Exas. não podem aprovar esse projeto, isso é uma indignidade, é 
uma indecência! 

Quem votou "sim" ainda tem tempo de mudar, vote "não", em nome da 
decência. 

 

 


