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Sumário 

Orientação da bancada do PSOL contrária ao requerimento de destaque de 

votação em separado do art. 1º do Projeto de Lei nº 6.568, de 2016. Apelo aos 

Deputados de rejeição do texto. Anúncio de apresentação, pelo PSOL, de 

recurso ao Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF, contra a decisão do 

Ministro Celso de Mello favorável à nomeação de Moreira Franco para o cargo 

de Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Suspeição do 

Ministro Gilmar Mendes, do STF, para a apreciação do recurso. 

 

O SR. GLAUBER BRAGA (PSOL-RJ. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vejam que houve 
uma mudança no entendimento do Plenário. Neste momento, a única 
bancada que está orientando "sim" é a bancada do PRB. Todas as 
outras bancadas estão votando "não".  

É importante que esclarecermos que quem votar "não" está retirando a 
possibilidade de que parentes realizem o processo de repatriação, com 
a extinção de punibilidade que consta no projeto que está sendo 
deliberado.  

A bancada do PSOL apoia este destaque do PCdoB. Consideramos 
inclusive, já que há uma ampla maioria, que poderia ter havido uma 
modificação do texto por parte do Relator.  

Vale lembrar que não foi esta a matéria votada na Câmara dos 
Deputados. A bancada do PSOL mantém a sua coerência. Votou "não" 
lá atrás e vota "não" hoje.  

O texto do Senado, a "repatriação dois", piora a matéria, porque, nas 
articulações feitas pelo Senador Romero Jucá, houve inclusão da 
possibilidade de que cônjuge e parentes possam fazer a repatriação - 
repito - com a extinção da punibilidade.  

Estou vendo o Relator da matéria, Deputado Alexandre Baldy, se 
posicionando para falar ao microfone e imagino que o ele próprio vai 
pedir a modificação do texto e o voto para que essa parte da matéria 
possa ser rejeitada. 
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Quero fazer um apelo para todos os Deputados e Deputadas e à 
Liderança do PRB, que até este momento está votando "sim", a fim de 
que votem "não". Dessa forma, será garantido que não haverá envio de 
dinheiro irregular pós 2016 para o exterior e que esse recurso volte ao 
Brasil com a extinção de punibilidade. 

Quando a Câmara votou a matéria, excluiu essa parte do texto lá atrás, 
e agora ela é recomposta no texto. 

Dito isto, Sr. Presidente, quero também utilizar o tempo da Liderança 
do PSOL para dizer que a bancada do PSOL está recorrendo ao 
Plenário do Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Ministro 
Celso de Mello, que garantiu a nomeação de Moreira Franco para o 
Ministério de Temer. Nós fazemos isso com o entendimento de que foi 
iniciada uma jurisprudência e, se não pôde no passado, não pode 
agora. 

Queremos inclusive saber - chama-nos a atenção - qual será a posição 
do Ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que declarou que tinha 
amizade de 30 anos com Temer e Moreira Franco. Ele vai se declarar 
suspeito para votar essa matéria? Lá atrás, ele concedeu o pedido de 
mandado de segurança que fez com que a nomeação do ex-Presidente 
Lula não pudesse ser realizada. 

Mantém-se a coerência agora com Moreira Franco ou serão dois pesos 
e duas medidas? Não podemos ter um Judiciário com seletividade nas 
suas decisões. 

Por esse motivo, recorreremos ao Plenário do Supremo Tribunal 
Federal. 

 

 

 
 


