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* * * 

 

- Abre a sessão o Sr. Caio França 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Nosso vice-presidente, deputado 

Edmir Chedid, ainda não logou, deputada Monica da Bancada Ativista, deputado 

Sargento Neri, nosso relator, deputado Arthur do Val.  

Antes de iniciar para deliberar a ação do plano de trabalho, quero lembrar aos 

colegas algumas coisas: a primeira, é que eu vou utilizar o chat do Zoom como forma de 

inscrição, para quem quiser fazer a sua manifestação ou por questão de ordem, então 

organizarei através do Zoom.  

Já vi que tem uma questão de ordem do deputado Paulo Fiorilo, mas só para 

complementar, eu vou organizar aqui através do Zoom e claro que o próprio Zoom, o chat 

vai me orientar a ordem da inscrição. Já está conosco também o deputado Edmir Chedid. 

Com a palavra, uma questão de ordem, o deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, eu queria apresentar no início da reunião. Eu concordei, como todos aqui, de 

realizarmos as reuniões - uma sugestão da deputada Janaina Paschoal - às sextas-feiras às 

10 da manhã.  

E, por um lapso de memória, às sextas, às 10 da manhã, é o horário que eu 

acompanho meu filho em uma aula virtual e não tem assessor para fazer isso, a deputada 

Monica deve saber, eu é que faço o acompanhamento. Então, ele está na aula, eu estou 

aqui ao lado, acompanhando as duas coisas.  

O que eu queria sugerir - podemos apreciar depois, não tem problema - não tenho 

nenhum problema de fazer às quintas de manhã, às sextas à tarde, de sábado, de domingo, 

mas esse período é o que me mata, e eu queria pedir a compreensão dos companheiros 

deputados e deputadas. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, está registrado, 

deputado Paulo. O senhor já tinha me falado, por isso, hoje, eu convoquei a reunião para 

as 10 horas e 30 minutos, a seu pedido, para que pudesse ter um pouco mais de tempo, 

acho que é justo. 

No plano de trabalho, acho que todos devem ter lido, eu falo sobre a questão do 

horário e do dia da reunião, portanto, acho que a gente consegue deliberar isso ao longo 

desta discussão de hoje, mas está registrado o pedido de Vossa Excelência. 

Antes de passar a palavra ao deputado Sargento Neri, quero anunciar que estão 

conosco também os dois procuradores da Casa, Dr. Marco Antonio Beneton, Dra. 

Vanessa Abibe, quero agradecer. Foram designados pela Procuradoria da Casa para poder 

nos acompanhar e nos dar suporte na comissão. Então, só para registrar, agradecer a 

presença dos dois e dizer que será de extrema importância a presença de todos. 

A gente sabe que esta comissão pode ter uma abrangência maior, inclusive farei um 

questionamento oficial a esse respeito, em relação à abrangência desta CPI, portanto, 

quero agradecer a presença de vocês e dizer que estamos à disposição para que esta CPI 

possa ter também um teor técnico legislativo que nos dê todo respaldo. 

Com a palavra o deputado Sargento Neri, uma questão de ordem. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, bom dia. Tudo o que vem 

ocorrendo nas redes sociais, após a abertura da CPI, a primeira sessão nossa, eu fiz o que 

será o meu trabalho na relatoria e gostaria que o senhor autorizasse a fazer a leitura, é 

breve, para que a população entenda o nosso trabalho, e de todo os membros da CPI. 

“Queridos pares e membros desta CPI, quero deixar claro que esta relatoria tem 

como único objetivo o bom trabalho e a busca do equilíbrio nas normas funcionais, penais 

e - por que não? - cíveis.  

Diante destas normativas constitucionais ordinárias, não faremos um trabalho de 

caça às bruxas.  Trabalharemos pautados nos estudos, pesquisas - e não com objetivos 

obscuros - que fará a imparcialidade do trabalho, o norteador do bom resultado.  

Acredito, sim, na liberdade de expressão, Art. 5º, incisos IV, V, IX e XIV da 

Constituição Federal, instrumento que muitos se sacrificaram, até mesmo com a vida, 

para que hoje tenhamos a democracia vigente e pungente em nosso país. 

Dando a oportunidade para que o cidadão fale com o coração e com a razão, levando 

a crer na máxima da palavra humana, que em latim nos leva a ler e entender como quão 

passivo, bondoso e benigno e, por contrário, temerários são também os atos ilícitos, no 
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intuito de atingir a inviabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das 

pessoas - Art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, que tão importante quanto a liberdade 

de expressão, as duas correntes que fazem a amarra do que é permitido e do que atinge o 

próximo, tornando o ‘animus abutendi’ que leva ao ‘animus dolandi’.  

Estas duas garantias constitucionais são avalizadas pelo princípio da igualdade - 

Art. 5º, Caput e, inciso I, da Constituição Federal. Essa igualdade que tanto buscamos em 

nossa sociedade não pode ser temerária nem para avalizar as questões jurídicas, de 

liberdade e nem fechar os olhos para os excessos.  

A inevitabilidade deste trabalho é a análise dos fatos, não se trata da vontade desta 

CPI e sim, por se pautar aos estudos destes membros. No entanto, é inequívoco que 

queremos buscar alvos ou pessoas nesta CPI e, principalmente, é o objetivo desta 

relatoria.  

Imbecilidade daqueles que acham que nosso trabalho tem nome e endereço. A estes 

mostraremos que o nosso trabalho será ímpar, técnico e jurídico, para que possamos 

garantir aquilo que é precioso à sociedade, inibir casos que venham a destruir pessoas e 

suas reputações, no caso da ilegalidade. 

Para finalizar, quero deixar registradas as palavras do professor e doutrinador Dr. 

Guilherme de Souza Nucci:  

‘Etimologicamente, princípio tem vários significados, entre os quais o de momento 

em que algo tem origem, causa primária; elemento predominante na constituição de um 

corpo orgânico, preceito, regra ou lei; fonte ou causa de uma ação. 

No sentido jurídico, não se poderia fugir de tais noções, de modo que o conceito de 

princípio indica uma ordenação, que se irradia e imanta os sistemas de normas, servindo 

de base para a interpretação, integração, conhecimento e aplicação do direito positivo.  

Há princípios expressamente previstos em lei, enquanto outros estão implícitos no 

sistema normativo e os direitos constitucionais servem de orientação à legislação 

ordinária, atuando como garantias diretas e imediatas ao cidadão.’ 

Diante disso, deixamos claro que a punição em matéria penal não deve ultrapassar 

a pessoa do delinquente e, por isso, meu trabalho será de análise dos fatos e da 

materialidade desses fatos, balizado pelos regramentos legais sem visualizar pessoas, até 

porque o curso do trabalho poderá ou não encontrá-las.  

Buscaremos o equilíbrio da balança dentro de um assunto tão complexo, analisando 

fatos, prejuízos e benefícios, preceitos da imparcialidade e do bom resultado. Assim será 

o trabalho desta relatoria que estará à disposição dos membros desta CPI.” 
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 E é bom frisar, presidente, que eu quero deixar três tópicos para a população 

entender: 

As sessões são públicas e, por tal, transparentes. 

A eleição desta CPI foi de forma regimental e democrática. 

Apurar os fatos da eleição 2018 é o alvo desta CPI.  

O relatório é o compilado de documentos, oitivas, provas documentais, diligências 

e demais informações prestadas à CPI. O relatório será colocado em votação no final, e 

assim os membros aprovarão ou não. 

Então o trabalho deste relator será um trabalho em conjunto com todos os membros 

da CPI e de forma imparcial com um único objetivo: encontrar o equilíbrio da balança.  

Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradeço as palavras do 

deputado Sargento Neri e desejo muito sucesso nessa jornada, equilíbrio e que possa, 

realmente, cumprir a sua jornada aqui.  

Quero dar sequência, o deputado Paulo Fiorilo tem uma questão de ordem 

registrada, portanto, peço que possa fazer uso da palavra. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, só uma solicitação, diante 

da minha situação, se o deputado Neri puder disponibilizar o texto que leu. Eu sei que 

depois a gente vai ter também pelas notas, mas seria interessante que a gente pudesse ter 

o texto, se o senhor puder disponibilizar naquele grupo da CPI, até para a gente poder ter 

como uma referência para o debate.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu solicito e já percebi que o 

deputado Sargento Neri colocará à disposição o texto dele, tem o grupo e depois tem o 

próprio e-mail oficial que eu disparo para os demais colegas.  

Dando sequência a nossa reunião de hoje, pergunto se todos os parlamentares estão 

com o nosso plano de trabalho que eu sugeri, para que a gente possa nos pautar na 

reunião? 

Pretendo fazer a leitura do plano de trabalho e na sequência... Teve, se eu não me 

engano, o deputado Edmir Chedid já colocou algumas sugestões, com as quais eu 

concordo, viu, deputado, já antecipadamente, são pertinentes as suas sugestões, mas 
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pergunto se todos os deputados estão com o plano de trabalho para que a gente possa fazer 

a leitura e, na sequência, deliberar sobre ele. 

Eu não sei se alguém já tem alguma coisa antecipadamente para poder falar. O 

deputado Paulo Fiorilo, para quem não estava presente, já fez a sugestão solicitando que 

a gente mudasse, encontrasse outro dia para fazer as reuniões.  

Acho que a deputada Monica, da mesma forma, pelo que entendi, na solidariedade, 

também concorda com esse pleito, então nós temos já pelo menos uma questão para ser 

discutida, porque todos sabem a importância para que a gente chegue a um acordo com 

relação a data e hora. 

Tem um pedido aqui do deputado Paulo Fiorilo, correto? Então, deputado Paulo 

Fiorilo com a palavra. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, só para ajudar, o senhor 

tem o texto, todos nós recebemos, se a gente pudesse fazer destaque por parágrafo ou por 

item. Então tem lá nove tópicos, a gente destaca e depois a gente discute cada destaque 

para facilitar, para não ir e voltar, ir e voltar, entendeu? 

Então, por exemplo, esse item que o senhor colocou, está lá no plano, quando a 

gente chegar no plano, destacamos esse e, assim, os outros que são necessários, pode ser? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não vejo problemas, deputado 

Paulo, vamos fazer dessa maneira. A deputada Janaina pediu a palavra também, uma 

questão de ordem. Com a palavra. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Bom dia, presidente. Bom dia, nobres 

colegas.  

São duas questões: com relação ao dia e ao horário, respeitosamente ao deputado 

Paulo, eu penso que todos nós, neste momento, estamos enfrentando as mesmas 

dificuldades e os mesmos desafios e será muito difícil conciliar, além da agenda 

profissional de todos nós, a agenda familiar. 

Então não estou desmerecendo a razão, não é isso, mas me parece complicado se 

todos nós trouxermos essas dificuldades de divisão de computador, de acompanhamento 

de familiares, neste momento que é um desafio para todos.  

A sugestão que eu faço para que nós aproveitemos a sexta-feira, que é um dia mais 

morto na Assembleia, é que o deputado sugira alguns horários alternativos. Por exemplo: 
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seria melhor fazer na sexta-feira às oito, às nove, seria melhor fazer na sexta-feira, às 11, 

entendeu?  

O que não me parece razoável, com todo o respeito, é que nós percamos um dia de 

trabalho, eu não estou desmerecendo, mas eu acho que dá para conciliar, de repente 

estando ali ao lado, eu sugiro manter a sexta-feira, com todo o respeito, eu acho que a 

gente vai aproveitar um dia a mais de trabalho.  

Quinta geralmente tem sessão. Por exemplo, ontem, eu usei a manhã para atender 

pessoas no gabinete e para estudar os projetos que iriam ser votados na quinta à tarde. Eu 

acho que a família é importantíssima, mas a gente tem que conciliar, se não vai ficar muito 

difícil. Este é o ponto com relação à mudança do dia. 

Não sei se o senhor quer deliberar primeiro isso e depois falar do plano de trabalho, 

ou continuo? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A sua questão de ordem, se for 

nesse sentido, eu vou só ouvir o deputado Neri e o deputado Arthur. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Na verdade, eu estou me manifestando 

quanto a isso e eu tenho algumas ponderações quanto ao plano de trabalho. Indago a 

V.Exa. se já falo tudo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu vou sugerir aqui, estou 

falando com o Dr. Beneton, eu acredito que seja mais fácil eu fazer a leitura do plano de 

trabalho de maneira rápida e aí a gente vai, como o deputado Paulo sugeriu, item a item 

depois, destrinchando ele.  

A primeira fase é bem introdutória, é mais conceitual, depois para a parte prática 

do próprio plano que eu acho que é o que mais pode causar alguns conflitos, senão a gente 

vai ficar antecipadamente discutindo temas que estão um pouco mais à frente, que é o 

caso mesmo da própria sugestão do deputado Paulo Fiorilo em relação à data.  

Eu já vi que ele colocou aqui algumas sugestões de dia e hora, inclusive para ver se 

a gente consegue chegar a um consenso, também concordo. Eu acho que nós vamos ter 

que todo mundo nos adaptar com relação a alguns horários, senão vai ficar complicado 

mesmo. 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pelo que eu li, as sugestões do deputado 

são as quintas, mas quinta-feira é um dia muito produtivo na Assembleia; sexta, não. 

Então, a gente arruma um horário na sexta-feira, entendeu? Essa que é a minha proposta. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ele colocou aqui só com relação 

ao horário da sexta-feira, por exemplo, às 11 horas, então seria uma hora mais tarde do 

que a gente havia combinado. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Perfeito. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu não propus mudar de dia. Pode ser 

sexta, deputada. Eu só pedi para entender esse meu limite. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Fechado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Tem dois pedidos aqui, do 

deputado Neri, novamente, do deputado Arthur, eu vou passar e na sequência eu vou pedir 

para que a gente possa iniciar a discussão do plano, senão a gente vai ficar antecipando 

discussões que têm a ver diretamente com o plano.  

Com a palavra, deputado Neri. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Eu retiro, presidente. Era sobre essa 

questão de horário e data, mas já se ajustou à Dra. Janaina e ao Paulo e eu concordo, se 

for melhor para os dois. Estamos aqui para ajudar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito.  Com a palavra o 

deputado Arthur, pela questão de ordem. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - É rapidinho, vou pedir para o pessoal, 

se puder... Às 14 horas da sexta-feira, eu tenho outra CPI também. Se todo mundo puder, 

já vamos sacramentar ou às 11 ou mais cedo que às 10. Se for sexta às 8 ou sexta às 11, 

acho que seria perfeito. Se todo mundo concordar sexta às 11, já dá para fechar. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Acho que sexta-feira às 11, eu 

vislumbro todo mundo aqui concordando. Nesse sentido, na própria leitura do relatório 

eu já passo para sexta-feira às 11, já deliberando a este respeito.  

Quero confirmar com o doutor Beneton qual a praxe aqui, é fazer a leitura do 

relatório completo? Posso fazer por tópicos, como é a orientação para que eu possa fazer 

aqui? Posso fazer uma leitura mais rápida nesta fase introdutória só para dar como lido? 

Ok. Vamos lá.  

“Introdução: A Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento 290 

de 2019, constituída pelo ato do presidente, visa investigar os casos de fake news que 

surgiram durante eleições de 2018 no estado de São Paulo.  

O advento das redes sociais modificou consideravelmente as relações interpessoais, 

tanto pessoas públicas e cidadãos começaram a interagir diretamente sem interlocutor, 

como antes acontecia no passado. Soma-se a este fato o advento da internet, uma rede 

mundial de pessoas conectadas compartilhando quase uma fonte inesgotável de 

informações sobre diversos assuntos e fatos.  

As redes sociais, concebidas como ferramentas de estreitamento e melhora de 

relação de pessoas que estão distantes...” 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Hoje o José Serra acordou com a 

polícia na sua casa e na da sua filha, para fazer buscas e apreensões. Pessoal, estou com 

o fone aqui, estou participando agora de uma CPI... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Já mutei aqui. Vou ter que mutar, 

tirar o áudio de todo mundo aqui para a gente não ter dúvida. Se alguém tiver alguma 

questão de ordem, eu vou pelas inscrições depois; quem quiser já fazer as inscrições para 

discutir item a item.  

Estou na fase introdutória que eu acho que é mais simples, não deve nem ter 

discussão. A gente vai discutir depois as fases de trabalho em si.  

Dando sequência: “...com a proximidade das eleições municipais de 2020, o 

aumento considerável das fake news, disseminadas por interesses, por interferir no 

próprio pleito, como estima-se que ocorreu nas últimas eleições presidenciais dos Estados 

Unidos, onde várias notícias falsas sobre as eleições tiveram mais alcance no Facebook 

do que as principais histórias eleitorais de 2019, como nos jornais New York Times, 

Washington Post e NBC News.  
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Em virtude destes fatos, a imprensa, e mesmo o congresso americano, se debruçou 

sobre estes acontecimentos e foi descoberta uma verdadeira indústria de notícias falsas. 

Hoje, sabemos que este tipo de comércio virtual já chegou ao nosso país e ao estado de 

São Paulo.  

No vale-tudo das eleições, conteúdos enganosos têm se proliferado pela internet, 

atacando e beneficiando candidatos de maneira indistinta. Na véspera da votação do 

primeiro turno das eleições, as chamadas falsas notícias inundaram as redes sociais: 

vídeos editados, imagens com o dia errado da votação, fotos de candidatos com estampa 

da camisa alterada e áudio simulando vozes de candidatos, para sugerir determinadas 

reações.  

Podemos citar alguns exemplos: o cantor e compositor Geraldo Azevedo afirmou 

que o general Hamilton Mourão, vice de Bolsonaro, era torturador na época da ditadura 

e que havia sido pessoalmente torturado por ele em 1969. Porém, nesta época, Mourão 

tinha apenas 16 anos e ainda não tinha ingressado no Exército.  

Um vídeo mostrava que a urna eletrônica supostamente sugeria automaticamente o 

candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, assim que o eleitor apertava o dígito 1. 

Em nota, a Justiça Eleitoral desmentiu a gravação e alegou que o vídeo era falso, alegando 

que alguém digitou o restante do voto enquanto o autor da gravação apenas exibiu a tela 

da urna.  

Também ocorreu no primeiro debate entre os candidatos à presidência: o candidato 

Cabo Daciolo pediu ao candidato Ciro Gomes que falasse sobre o plano Ursal, conteúdo 

bastante circulado na internet, mas que na verdade não existe.  

Uma imagem que circulou no Whatsapp, Facebook e Twiter, mostrava Adélio 

Bispo, homem que esfaqueou Bolsonaro, ao lado do ex-presidente Luís Inácio Lula da 

Silva. As fake news foram compartilhadas por Magno Malta, senador do Partido da 

República e um dos principais aliados do candidato à época. Foi constatado que a imagem 

era uma montagem e, portanto, falsa.  

Diante de todas estas situações e muitas outras que permearam também as 

campanhas a deputado, Governo do Estado e Senado, é fundamental verificar qualquer 

informação antes de compartilhar com alguém, pois se repassarmos toda e qualquer 

notícia sem constatar a sua veracidade, poderemos induzir as pessoas a trilhar por 

caminhos errados, bem como propagar informações falsas e difamatórias sobre pessoas 

idôneas que, por motivos políticos, estão sendo acusadas de forma difamatória e perversa, 

com o intuito de prejudicá-las perante a sociedade.  
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Diante de todos os argumentos expostos, entendo que cabe a nós, legisladores, 

combater este fato social que vem desestabilizando o estado democrático de direito; 

porém, sempre devemos estar vigilantes para que tais mecanismos de obstrução de fake 

news que possam ser criados sejam utilizados de maneira ardil, para suprimir a liberdade 

de expressão e a livre manifestação de pensamento.  

Deste modo, justifica-se, portanto, a constituição desta Comissão Parlamentar de 

Inquérito para investigar em profundidade a extensão dessas irregularidades e propor 

alternativas para, se possível, suprimi-las e mitigá-las.  

Passamos ao objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito.  

A deputada Janaina para discutir a introdução do nosso plano de trabalho, com a 

palavra.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Excelência, na verdade, com relação ao 

plano de trabalho eu praticamente não tenho divergência, só tenho uma ponderação que 

faço no momento adequado.  

Com relação a esta introdução de V. Exa., quando V. Exa. se refere à eleição 

americana, com todo respeito e é um direito de V. Exa., eu vislumbro uma opção 

ideológica. Essa teoria de que houve fraude na eleição americana e de que o Trump foi 

eleito em cima de mentiras é uma teoria eminentemente esquerdista.  

Quando V. Exa. lista alguns exemplos, traz de maneira objetiva situações, 

ilustrações. Mas no caso da eleição americana, eu acredito, na medida em que este vai ser 

um documento que fica nos autos da nossa CPI, que não é adequado fazer uma escolha 

por uma versão ideológica.  

Se eventualmente fosse uma escolha por uma versão ideológica direitista, talvez os 

colegas da esquerda reclamariam; mas eu não acho adequado, porque é um documento. 

Acredito que quanto mais objetivo ele for, melhor.  

Não tenho nenhuma objeção com relação aos exemplos que V. Exa. colheu no 

Brasil, mas fiquei com uma dúvida. Todos os exemplos que V. Exa. listou são do âmbito 

nacional; trouxe situações envolvendo o vice-presidente Hamilton Mourão, o candidato 

de honra do PT, ex-presidente Lula, o candidato Cabo Daciolo; mas acho que é importante 

a gente abrir essa discussão: nós não vamos debater a eleição em São Paulo? Essa que é 

a dúvida.  

No pedido de abertura desta CPI, fala-se na utilização de fake news na eleição em 

São Paulo; quando V. Exa. listou os exemplos, todos são todos do âmbito nacional. Minha 
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dúvida é: nós vamos tratar deste tema no âmbito nacional ou vamos identificar eventuais 

fake news trazidas no âmbito, por exemplo, da eleição dos governadores, dos deputados 

estaduais?  

Eu acho que isso é um ponto que a gente teria que discutir, pois eu não vi aí nenhum 

exemplo de fake news em âmbito estadual. Não sei se todos têm esta preocupação, fiquei 

com dúvida mesmo.  

A primeira abordagem é uma objeção, eu acho que não podemos fazer uma escolha 

ideológica; a segunda é uma dúvida. A gente vai tratar da eleição presidencial ou da 

eleição estadual? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Bom, respondendo aqui 

primeiro, deputada, quero compreender, da minha parte, não vejo problema nenhum em 

refazer a parte introdutória ou retirar algum trecho.  

O texto é bem claro quando fala que são fatos: notícias falsas tiveram mais alcance 

no Facebook do que jornais de grande circulação como New York Times, Washington 

Post e BBC News. Não falo a respeito do Trump ou a Hillary, à época, serem privilegiados 

por este tipo de coisa, mas não tenho problema nenhum em excluir esta parte do texto se 

for necessário.  

Como falei desde o início, quero poder fazer com que a gente aqui na CPI se debruce 

a conseguir investigar este tema independente de qual campo político esteja. Ao meu ver, 

embora o texto do deputado Mauro Bragato tenha citado exemplo das eleições nacionais, 

é óbvio que teremos também condições de tratar de eleições ao governo estadual, ao 

Senado Federal, aos deputados federais e da Assembleia Legislativa também.  

É nesse sentido que, na sequência, no item 2 da nossa pauta - o objeto da Comissão 

Parlamentar de Inquérito -, eu farei uma formalização em relação a esta pergunta de V. 

Exa. aos nossos procuradores.  

Já dei entrevista em relação a isto, falando que teremos dois procuradores 

designados; estão aqui conosco o Dr. Marco Beneton e a Dra. Vanessa, para que possam 

colaborar conosco e nos informar qual é a abrangência desta CPI e até onde podemos 

avançar. Sem dúvida nenhuma, é uma parte bem importante que seria o item 2, justamente 

este que eu iria entrar na sequência.  

Me comprometo aqui, deputada Janaina... A deputada Monica falou que no final da 

apresentação fala, o deputado Sargento Neri tinha pedido inscrição com antecedência...  
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Só lembrando, estamos na fase de introdução, na qual, se tiver algum tipo de 

divergência e se as pessoas concordarem com a pauta da Janaina, não tenho problema 

nenhum em tirar esse parágrafo; era só para trazer de forma de exemplificação em relação 

à eleição dos Estados Unidos.  

Insisto para que possamos dar sequência e discutir a pauta principal, que é o plano 

de trabalho em si.  

Com a palavra, deputado Sargento Neri. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, eu acho que na introdução 

nós precisamos colocar em foco a eleição no estado de São Paulo, que é o alvo da CPI.  

É claro que, no curso dos trabalhos, pode ser que remeta à eleição federal por 

algumas pessoas, empresas ou até políticos façam trabalho de fake news ou não na eleição 

nacional, na eleição federal.  

Mas eu concordo com a Dra. Janaina que a gente foque a eleição do estado, mesmo 

na introdução, com exemplos já da eleição do estado de São Paulo.  

Esta é a minha opinião, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB -  Está registrado. Está inscrita 

também a deputada Monica. Com a palavra, deputada Monica. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Bom dia a todos.  

Eu vou preferir falar mais ao final da apresentação, mas comentando de maneira 

geral, é importante a gente se ater aos fatos desse fenômeno ainda não conceitualizado, 

ainda em aberto, ainda acontecendo e que em nenhum lugar do mundo a gente achou um 

encaminhamento para o problema porque a gente ainda não entendeu o tamanho do 

problema.  

Acho importante a gente partir do princípio do impacto das eleições que têm este 

fenômeno no Brasil e no mundo, é o ponto de partida onde estamos, não vejo nenhum 

problema no parágrafo debatido aqui.  

Do plano de vista mais geral, a gente precisa entender, quando a gente está falando 

de fake news nas eleições - e por isso vou defender que a gente tenha uma sub-relatoria 

de investimentos -, a gente, muitas vezes, está falando de um investimento de caixa dois, 

que são investidores de dinheiro privado, agora há indícios de dinheiro público a partir de 

mandatos etc., dinheiro não declarado em campanha, mas em serviço de campanha 
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eleitoral. Isso é a grande tratativa que a gente vai ter que rastrear: o dinheiro não declarado 

em campanhas eleitorais, mas a serviço de campanhas eleitorais.  

Nos Estados Unidos, como o senhor citou, a imprensa oficial, responsabilizada 

inclusive juridicamente pelo que fala, informa que nas últimas duas eleições houve grande 

impacto e circulação de notícias falsas, que impactaram a população mais do que as 

notícias verdadeiras.  

Eu acho que é um fato que introduz o tema difícil que a gente vai encarar, só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Dando sequência, o 

deputado Paulo Fiorilo está inscrito também.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Rapidamente, presidente, duas questões.  

Não tenho problema com a formulação, mas tenho uma dúvida: esse início que o 

senhor leu, a parte citada pela deputada Janaina, é a parte que também está na 

apresentação feita pelo deputado Bragato da proposta de CPI ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB -  Exatamente. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor copiou o que nós aprovamos. 

Primeira questão é esta, não estamos criando nada novo, é o que foi aprovado.  

A segunda questão a Monica já levantou, mas eu queria só reforçar. De fato, nos 

Estados Unidos, a gente tem elementos concretos do que ocorreu nas eleições. Basta um 

Google, ou a gente olhar o que aconteceu com a Cambridge Analytica, ou olhar, por 

exemplo, matérias da Deutsche Welle, e a gente vai perceber a situação.  

Então, não acho que aqui é uma disputa de direita e esquerda. É uma questão do 

que aconteceu, é botar lá como um fato. Agora, se isso vai atrapalhar a discussão do 

debate, que acho que não é esse o problema. O nosso problema é discutir as eleições de 

2018 no Brasil, as fake news, como elas repercutiram. Acho que a gente avançaria mais.  

Como é um texto que já foi aprovado, proponho manter como ele está. Só para a 

gente não ter problema. E queria sugerir, para encerrar: acho que precisava ter adequação 

na redação. Ela tem problemas de redação, não de conteúdo. Aí talvez, antes da 

publicação, alguém pudesse fazer uma leitura, um jornalista ou uma jornalista, mais 

apurada, para poder melhorar a redação. Não o conteúdo. 

Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, deputado Paulo. Estou 

à disposição. A gente está discutindo o plano. Acho que é natural que tenha algum tipo 

de divergência. Não tenho problema nenhum em relação a isso. Eu tinha passado com 

antecedência para todos. Foi ontem à tarde, final da tarde - salvo engano - que passei para 

todos, para que a gente possa ter acesso.  

Mas, de fato, a parte introdutória é basicamente o mesmo requerimento apresentado 

pelo deputado Mauro Bragato para a criação desta CPI, com apenas uma ou outra 

inserção. Esse tema mesmo, das eleições nos Estados Unidos, consta no próprio escopo 

da CPI, do deputado Mauro Bragato.  

Farei o seguinte: ouvi a sugestão da deputada Janaina e do deputado Neri, vou tentar 

equilibrar esse texto, ouvindo o deputado Paulo e a deputada Mônica também. Me 

comprometo com vocês de… Não devemos votar o plano hoje. Conforme tem muita 

intervenção, devemos votar o plano na próxima reunião, acredito. Até já trazendo o plano 

com todas as mudanças que vocês vão sugerir.  

Então me comprometo em apresentar uma redação que possa atender ou tentar ser 

unânime nessa fase introdutória. Senão vamos acabar seguindo a linha do que já foi 

apresentado. Vou passar para o item 2. Não tem nenhum inscrito. Que, aí sim, é muito 

importante.  

Aí vou pedir para que o doutor Marco Antonio Beneton, que está conosco aqui, 

antes de entrar, já vou formular um questionamento a respeito do que a gente tem debatido 

e do que a imprensa tem cobrado da gente com relação à competência e à abrangência 

desta CPI.  

Só para leitura, o item 2. “Do objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. A 

Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 290, de 2019, e 

constituída pelo Ato da Mesa nº 25, de 11 de março de 2020, visa investigar os casos de 

“fake news” que surgiram durante as eleições de 2018 no estado de São Paulo. Caberá a 

esta Comissão apurar e conceituar o que é fake news, bem como a sua disseminação 

irrestrita pode alterar o resultado de uma eleição, demonstrando assim o seu potencial 

destrutivo das instituições do estado democrático de direito e do exercício irrestrito da 

democracia.” 

Já quero formular um questionamento, mas vou liberar para que o doutor Beneton… 

Acho que você tem que desbloquear, doutor Beneton. 
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O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - Pois não, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu gostaria, inclusive 

antecedendo os meus colegas, que o Sr. Procurador da Casa, designado para acompanhar 

esta comissão, gostaria que o senhor pudesse esclarecer a essa Presidência e aos demais 

membros desta comissão parlamentar de inquérito acerca da amplitude do escopo de 

investigação do tema. Bem como investigar fatos que possuem conexão com o tema 

principal. Não sei se consegue esclarecer a esse respeito agora. Farei isso formalmente 

também. Mas, se quiser, estou abrindo para que o senhor possa esclarecer a esse respeito. 

Se depois a doutora Vanessa também quiser falar a esse respeito, é muito importante para 

essa comissão. 

 

O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - Ok. Bom dia, deputado. Bom 

dia, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, minha colega Vanessa. A questão da ampliação do 

objeto das investigações, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, praticamente 

esgota o tema da CPI. É possível, desde que, durante as investigações, surjam fatos como 

uma espécie de desdobramento do objeto original. Portanto, desde que eles sejam conexos 

ao objeto inicial.  

Portanto, o que vai acontecer? Durante a apuração, a coleta de informações, se a 

comissão, o relator ou os sub-relatores verificarem que há esses fatos novos, que são 

desdobramentos do fato original, do objeto original da criação, se eles são conexos a ele, 

sim, há essa possibilidade de ampliação do objeto no decorrer da comissão.  

Essa é a jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal. Há um ou outro 

voto, decisão monocrática, contrária. Mas a jurisprudência majoritária da Corte é dessa 

possibilidade. Estou colocando isso de uma forma bem superficial, bem inicial. Então 

essa ampliação do objeto, desde agora, é uma questão temerária.  

Ela tem que se revelar no decorrer das apurações. Se V. Exas. entenderem que há 

conexão entre o que for descoberto com o objeto original, aí sim, não há problema, pela 

ótica do Supremo Tribunal Federa, de ampliar o objeto.  

Mas até salientando, deputado Caio, se o senhor puder formalizar para nós a 

consulta, vou procurar descer a detalhes dessa visão, expor com maiores detalhes a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Coloco muito a questão do Supremo 

Tribunal Federal porque, praticamente desde o final da década de 90, o Supremo Tribunal 
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Federal praticamente balizou, fechou quase todas as brechas, do ponto de vista jurídico, 

a respeito da amplitude dos poderes de investigação, dos limites da CPI.  

Então vou me referir muito a que o Supremo fala. Porque se tiver, por exemplo, um 

questionamento judicial no Tribunal de Justiça, num eventual questionamento, 

geralmente o próprio Tribunal de Justiça invoca a jurisprudência do Supremo para 

embasar as suas decisões. Então, se o senhor puder formalizar, vou descer a detalhes. 

Mas, respondendo agora, brevemente, superficialmente, é possível sim. Desde que esses 

requisitos sejam observados. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Quero me 

comprometer e farei isso ainda hoje, formalmente, doutor Beneton, para que a gente possa 

ter um parecer seu de maneira oficial, para ficar registrado e anexado à ata desta 

Comissão. A doutora Vanessa tem algo a acrescentar? Ou estão suficientes as palavras 

do doutor Beneton? Tá ok? Tem que liberar o áudio. 

 

A SRA. VANESSA ABIBE FERRAREZI - Bom dia. Liberei? Deputado?  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está liberado. 

 

A SRA. VANESSA ABIBE FERRAREZI - Está liberado? Bom dia a todos. Bom 

dia, deputados deputadas. Estudamos juntos... Oi? Consegue me ouvir, deputado? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Estou te ouvindo. 

 

A SRA. VANESSA ABIBE FERRAREZI - Fizemos um estudo conjunto. Acho 

que seria interessante que houvesse, formalmente, para que a gente pudesse se debruçar 

um pouquinho mais sobre esse tema. Sempre tem alguma coisa a mais que a gente pode 

acrescentar. Que a gente possa dar um bom andamento aos trabalhos da CPI e poder 

assessorá-los de uma forma eficiente e respaldado, principalmente - como o colega 

apontou - pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa fazer 

um trabalho conjunto.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Então já faço isso 

formalmente pela CPI. Vi que o deputado Paulo Fiorilo pediu uma questão de ordem. A 

esse respeito, deputado Paulo? Com a palavra, Vossa Excelência. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Na realidade, o item que o senhor leu não 

tem nada a ver com a consulta que o senhor está propondo. Repare que o texto que o 

senhor leu trata do objeto da apuração. O que o senhor questiona o procurador, o doutor 

Marco Antonio, é sobre os desdobramentos que talvez, como já disse o doutor Marco 

Antonio, eles podem ocorrer ao longo do debate. Me parece que no item 2 a gente deveria 

discutir o objeto.  

A consulta, o senhor tem todas as prerrogativas para fazê-la. Mas parece que elas 

só poderiam ser utilizadas nesse caso que o doutor Beneton e a doutora Vanessa 

analisaram. Se houver conexão, já há jurisprudência. Portanto, acho que nesse item 2 a 

gente deveria só delimitar o objeto. A consulta, o senhor faz. A minha questão de ordem 

é essa. Tenho uma proposta de formulação para o item 2. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Continue, continue. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Posso fazer a leitura? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pode fazer. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A proposta para o item 2, que estou 

sugerindo, é a seguinte. Se o senhor só me der um segundo. Do objeto da Comissão da 

Parlamentar de Inquérito, a gente está sugerindo a substituição para: “Caberá a esta 

Comissão apurar e encaminhar denúncias ou sugestões aos órgãos competentes. Bem 

como apurar a utilização de fake news no processo eleitoral de 2018 no estado de São 

Paulo. Determinando as origens, os mecanismos de veiculação e disseminação e também 

o financiamento dos esquemas identificados.”  

Substituir o texto que está na proposta apresentada pelo senhor por este texto que 

evitaria incorrer em algumas dificuldades. Em especial na definição que está no texto. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Importante que o 

senhor possa encaminhar isso, por gentileza, deputado Paulo. Vou passar a palavra para 
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a deputada Janaina, que fez uma questão de ordem também. Mas peço que V. Exa. possa 

encaminhar essa sugestão, para que eu possa incrementar. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Como o senhor disse que a gente não vai 

definir, talvez um método fosse a gente fazer o debate, apresentar as sugestões e depois, 

na próxima, quando for votar o plano, aí sim, a gente faria com a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A minha ideia, só para 

complementar, é que a gente possa chegar num texto o mais próximo possível que todo 

mundo se sinta contemplado, para evitar esse tipo de discussão que pode não ter fim e a 

gente não começar, efetivamente, a comissão, a ouvir as pessoas que têm que ser 

interrogadas, convidadas para nos ajudar num termo mais técnico também. Então é só 

para a gente tentar chegar o máximo possível num texto de plano de trabalho que possa 

atender a todos. 

Com a palavra, a deputada Janaina. Precisar liberar o áudio, deputada. Agora sim. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada, presidente. Com todo o 

respeito ao deputado Paulo, é só para esclarecer que a consulta feita por V. Exa. está 

diretamente relacionada, sim, ao esclarecimento do objeto da apuração. É uma consulta 

essencial para que não incorramos em nenhum tipo de ilegalidade que possa 

eventualmente vir, inclusive, a anular os resultados dos nossos trabalhos.  

Quando os doutores respondem que o Supremo Tribunal Federal permite um 

alargamento para o âmbito - vamos dizer assim - federal, desde que a situação surja no 

âmbito das investigações, eles estão dizendo, de maneira muito clara, que temos que 

iniciar a nossa investigação pela eleição estadual. Na eleição para governador. Se no curso 

dessa investigação surgirem conexões com a eleição federal, aí sim, podemos trazer.  

Então acho que isso é muito importante. É um aspecto jurídico relevante para fins 

de validade dos nossos trabalhos. E tem a ver com o projeto. Tem a ver. Na verdade, é 

determinante para o objeto.  

Quanto à sugestão do deputado Paulo, o que não compreendi, respeitosamente: 

quando reclamei do início do texto, ele disse que isso tinha sido aprovado quando da 

instalação, da aprovação da Comissão, da CPI, lá atrás. Agora ele quer alterar o texto que 

foi aprovado. Acho que a gente está debatendo a forma de trabalho, como é que serão as 

reuniões.  
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Vossa Excelência traça um plano muito inteligente, oitivas, juntadas de 

documentos. O que não compreendo é o seguinte: o texto original vale quando a objeção 

é minha; quando a objeção é dele, não vale?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Para esclarecimento, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Espera só um minuto. Vamos 

dar sequência, deputado Paulo. Vou passar a palavra para Vossa Excelência. Só vou 

seguir a lista de inscrição. Está inscrito o deputado Neri para fazer uma questão de ordem. 

Na sequência devolvo a palavra para o deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, a consulta que V. Exa. fez é 

pertinente. Inclusive, antes da sua consulta, eu já havia narrado isso. Que o alvo da CPI é 

a eleição a governador em 2018. Mas, no curso da CPI, pode ser que haja desdobramentos 

para a eleição federal. Pode acontecer. Isso, em qualquer inquérito pode acontecer, de ter, 

por vezes, um desvio do curso por elementos e fatos que venham a ser notória essa 

mudança, ou essa inclusão desses temas. 

 Então, é pertinente, e o nosso procurador sabe colocar que há jurisprudência que 

nos permite fazer isso. E isso nos deixa até com maior tranquilidade, para que a gente 

possa fazer um trabalho realmente legal e não ser temerário ao resultado dele. Então, é 

pertinente.  

Quanto ao texto, eu vejo que o texto de V. Exa. também é pertinente aos fatos. Não 

achei, também, que o texto do deputado Paulo Fiorilo é ruim, mas o texto que V. Exa. 

fez; eu li todo esse trabalho de V. Exa., e eu acho que o item 2 cabe muito bem às questões 

do trabalho. Obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Agradeço as palavras. 

Dando sequência, deputado Paulo Fiorilo pediu a palavra. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É só um esclarecimento. Eu não estou 

propondo mudar o texto do deputado proponente, como diz a deputada Janaina. Deputada 

Janaina, a palavra é uma coisa assim muito importante.  

O texto do proponente citou os Estados Unidos. Eu não estou propondo tirar. O que 

eu sugeri ao deputado - estou sugerindo até porque ele propôs a possibilidade de sugestão 
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- é melhorar o texto do ponto de vista da redação, coisa que é preciso. Até porque se a 

gente apresenta um texto em que a redação não é clara, não é objetiva, ele vai ficar para 

a história desse jeito.  

Eu prefiro sugerir alterações do ponto de vista da construção do texto, não do 

conteúdo - se é de esquerda, de direita, se a gente nega, se não nega. É só isso. Por isso 

que eu estou sugerindo. Eu não estou nem propondo aprovar, estou sugerindo. 

Com relação à consulta, eu não fui contra a consulta; acho que ela é pertinente. O 

que eu disse é que no item 2, o objeto da CPI está no escopo daquilo que está apresentado 

pelo deputado. O escopo são as eleições de 2018.  

Acho que o procurador e o deputado presidente, deputado Caio, se antecipam a um 

tema importante, que é se nós vamos poder alargar ou não o debate. Podia ser apresentado 

no item 2, como no resto do plano, onde trata especificamente disso. O deputado Caio; 

tem um item em que ele propõe discutir isso. Foi isso que eu fiz, como observação. 

Podemos antecipar esse debate ou, ao descer o plano, entrar no tema. 

Então, eu não vejo nenhum problema. Como disse - vou reforçar aqui -, pode 

consultar, e deve ser consultada, para que não haja a dúvida, nesse caso do escopo. E com 

relação ao texto, eu não estou propondo mudar; estou propondo melhorá-lo. Obrigado, 

presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu agradeço a intervenção dos 

colegas e entendo que a ideia de todos, aqui, é que a gente possa chegar a um texto 

adequado. Agradeço também... Acho que foi pertinente a participação dos procuradores, 

aqui, para nos dar subsídios, até para o futuro, para antecipar, talvez, um debate mesmo, 

mas que é fundamental, porque esse questionamento... Eu tenho sido questionado por V. 

Exas., pela imprensa também, a esse respeito, então era importante que a gente 

formalizasse isso. E por esse motivo, eu o fiz. 

Eu vou dar sequência, então, ao nosso plano. No item 3: “Reuniões abertas: a 

comissão deve manter uma relação próxima com a sociedade civil, buscando dialogar 

com setores que sofrem diariamente com a disseminação de notícias falsas, bem como 

trazer às suas reuniões profissionais que atuam na área jurídica e da comunicação, que 

analisam conteúdos publicados em sites, blogs ou redes sociais, visando encontrar 

soluções que identifiquem e restrinjam a disseminação de informações falsas que atentem 

contra a honra e a dignidade de qualquer pessoa, quando tal fato é sabido inverídico; e 

que visem macular ou incentivar atos antidemocráticos ou de violência contra pessoas 
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jurídicas, agentes públicos ou instituições do estado, ou qualquer um dos poderes da 

República.  

Estar em contato com aqueles que estão no cotidiano dessa verdadeira batalha 

propiciará a construção de um planejamento que atenda à real necessidade dos trabalhos 

de investigação e apuração pelos membros dessa comissão, ajudando a definir metas e 

criar sinergia em torno das decisões.  

Nesse sentido, propomos que todas as reuniões da comissão parlamentar sejam 

abertas ao público, presencialmente ou em ambiente virtual, ocorrendo semanalmente, 

preferencialmente todas as sextas-feiras, já modificando o horário: às 11 horas ou, 

excepcionalmente, em dia e horário diverso, conforme deliberação e consenso dos seus 

membros.  

As reuniões serão divididas em quatro momentos: a - da apreciação dos 

requerimentos formulados, debates e deliberação pelos parlamentares; b - da oitiva de 

pessoas convidadas e convocadas para prestar esclarecimentos sobre fatos ou pessoas; c 

- prazo para a formulação de questionamentos e considerações pelos parlamentares e de 

resposta dos convidados ou convocados; d - uso da palavra, por tempo não superior a 

cinco minutos, para manifestações finais, tanto no que toca aos parlamentares quanto no 

que tange aos convidados e convocados”. 

Com a palavra, a deputada Janaina Paschoal e, na sequência, deputado Sargento 

Neri. Depois, Paulo Fiorilo. Essa é a ordem de inscrição. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Excelência, é só uma ponderação: será 

que não seria melhor nós ouvirmos os convidados antes de debatermos os requerimentos? 

A minha preocupação é que eventualmente haja um requerimento mais polêmico, o que 

pode acontecer, e o convidado tenha que ficar aguardando que nós debatamos, 

deliberemos o requerimento.  

Então, acho que quando nós tivermos convidados, seria mais educado da nossa 

parte ouvir primeiro o convidado e depois debater o requerimento, salvo numa hipótese 

de o requerimento ter a ver com aquela oitiva. Entendeu? Porque normalmente o 

requerimento tem a ver com algo futuro. O meu medo é a gente ficar debatendo 

requerimento, com o convidado esperando, e eventualmente a oitiva ficar prejudicada. 

Não sei, é só para trocar a ordem, se possível. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, eu compreendi a 

sugestão de Vossa Excelência. Está registrada também aqui.  

Com a palavra o deputado Neri, na sequência. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - É exatamente isso, presidente. A própria 

deputada Janaina acabou de passar. Eu gostaria que o requerimento fosse o último item, 

porque mesmo que nós não tivéssemos convidado, pode ser que no curso dos trabalhos, 

um deputado encontre algum tema a ser formulado e faça o requerimento na própria 

sessão. Então, eu pediria também que esse requerimento seja o último item.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, registrei aqui a 

colocação de Vossa Excelência. E entendi pertinente. Eu lembro que na CPI do Detran 

nós tivemos algo parecido, nesse sentido também. Acho que talvez eu tenha comido bola, 

para colocar... Eu entendo, não é nem uma questão... É mais para a logística do convidado, 

para ele não ficar esperando um eventual debate. 

Com a palavra, o deputado Paulo. É no item 3 que nós estamos aqui.   

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, é rápido. Na realidade, 

assim: acho que tem razão, é pertinente a preocupação da deputada Janaina. E eu acho 

que, dependendo da situação, o que poderia ser feito é você fazer a aprovação... 

Estabelecer os requerimentos no final da oitiva, o que não deixaria o convidado ou o 

convocado perdendo seu tempo ou tendo que acompanhar um debate desnecessário para 

ele. 

Nas CPIs de que eu participei, uma possibilidade era você chamar o convidado 

depois desse item. Então, a comissão começa às 11, e a gente vai ouvir o cara meio-dia, 

sei lá. Mas eu acho que essa alternativa é melhor. 

E quanto ao Neri, é uma questão que eu já tinha levantado, Sr. Presidente. Acho 

que precisava só esclarecer: uma coisa é o prazo que a gente tem para apresentar os 

requerimentos que serão submetidos. Ah, o senhor tinha estabelecido um prazo por, sei 

lá, dois dias, para que todo mundo tenha acesso.  

A outra é o que o Neri levantou: o cara foi depor; no depoimento dele tem dúvidas 

que ele não trouxe. E a gente precisa apresentar um requerimento. Nós podemos fazer, ao 

final do depoimento dele, a apresentação dos requerimentos ou a gente vai usar o método 

de “ah, depois você manda, dois dias depois, aprova depois?”.  
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Se a gente pudesse resolver isso, também, acho que agiliza o processo. O cara, 

depois, levantou uma dúvida. A deputada falou: “eu quero saber o que aconteceu”. “Não 

sei”. “Então, o senhor vai ter que apresentar por escrito”. Então, aprova o requerimento. 

Essa é a minha... Eu já tinha feito essa observação, porque CPI é isso: o cara vem com 

uma coisa, ele traz outra, e a gente não sabia.  

Então, a gente pode já, ao final do depoimento do cara, aprovar o requerimento. É 

só essa sugestão, que vai na linha, eu acho, do deputado Neri.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, deputado Paulo. Eu 

coloco sobre isso no item 4, mas eu concordo com V. Exa., da minha parte, a não ser que 

a procuradoria veja algum problema. Mas eu não tenho problema nenhum que os 

requerimentos sejam feitos no mesmo momento, ao final do depoimento de cada um. 

Apenas depois peço para que possa formalizá-lo, para a gente poder registrar. Mas sem 

problema nenhum; nós poderemos fazer esse tipo de intervenção na sequência do 

depoimento de cada um dos depoentes. 

E concordando aqui, já, parece que de maneira unânime, com a inversão da pauta, 

para não ter... Porque um requerimento pode acabar demorando horas de discussão. 

Enfim, tem essa questão. Então, eu concordo que os requerimentos fiquem como último 

item de cada reunião. Já na sequência, eu apresento essa mudança no meu plano de 

trabalho, para atender a todos.  

Com a palavra, o deputado Neri. Eu não sei se já esclareci, mas com a palavra Vossa 

Excelência. 

 

 O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - É só para complementar, presidente, o 

que o deputado Paulo Fiorilo falou. Se não houver objeção da procuradoria... Até porque 

o tema já vai estar bem discutido na sessão, e quando nós tivermos que apresentar o 

requerimento sobre o que a testemunha disse, será mais fácil para debater, até, a nível dos 

membros da CPI. 

Isso vai facilitar muito o trabalho nosso. E eu acho que o senhor poderia já colocar 

aí com os demais deputados que concordam com esse tema, porque nós já o passaríamos, 

e só ficaria a consulta com a procuradoria para ver se há problema ou não. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu até vi aqui, deputado Neri: 

o Dr. Beneton, pelo menos, fez assim com os dedos. Então, eu compreendo que dessa 
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forma não teria problema. Ele quer fazer uma intervenção. Vou permitir aqui. Só liberar 

o áudio, Dr. Beneton. Mas eu percebi que o senhor concordou. 

 

O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - Excelência, não há nenhum 

problema. É só a questão do quórum. Geralmente, se faz antes, no começo, o debate, a 

deliberação dos requerimentos, porque geralmente no começo das reuniões, pelo menos 

as presenciais, tem o quórum.  

Então, depois deixa para as perguntas; vão fazendo as oitivas, tal. Então, só tem que 

tomar cuidado com a questão do quórum. Chegar ao final da reunião, quando for colocar 

deliberação, de ter o quórum suficiente para fazer as deliberações dos requerimentos. É 

só essa observação regimental que teria que fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, está registrado. Aí, vai 

depender muito da boa vontade dos colegas na participação até o final, dos nossos 

convidados. A gente está sugerindo essa mudança para poder atender aos convidados, que 

não fiquem esperando um debate amplo de um requerimento.  

E aí, os deputados que quiserem fazer requerimentos depois da apresentação, que 

nos ajudem na manutenção do quórum. A gente está, nesse momento, de maneira virtual; 

acho que não teríamos problema com relação a isso. Mas está registrado aqui. Então, não 

teria problema; é mais uma questão de quórum mesmo, apresentada pelo Dr. Beneton. 

Vou dar sequência então aqui. Já considero por modificada a sugestão dos colegas 

de fazer os requerimentos como último item do nosso cronograma.  

Item 4 do cronograma de funcionamento, que aí sim a gente fala em datas. Então, 

atenção a esse respeito: “O cronograma de funcionamento será dividido em três etapas: a 

- a oitiva de profissionais técnicos das áreas de comunicação e jurídica, e demais áreas 

correlatas, sobre a definição do conceito de fake news - notícia falsa - e sua distinção 

entre a liberdade de expressão, atividade que deverá ser finalizada em até duas reuniões; 

b - oitiva de convidados e convocados, e a ciência e análise dos documentos trazidos pelos 

membros, relatores e sub-relatores dessa comissão, atividade que deverá ser finalizada 

em até 12 reuniões, podendo ser estendido mediante consenso dos seus membros, desde 

que haja prazo regimental para funcionamento.”  

Já vi que tem deputados que pediram a palavra. Vou passar já, assim que eu 

concluir, deputado Edmir.  
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“Item c - a elaboração do relatório final e sub-relatórios, para sua aprovação pelo 

colegiado, deverá ser realizada no prazo de duas reuniões, podendo seu prazo ser 

estendido mediante requerimento do relator e sub-relatores, desde que haja prazo 

regimental de funcionamento da comissão que comporte.  

Item d - a votação sobre a remessa do material produzido às autoridades 

competentes e encerramento dos trabalhos, que deverá ser realizado na última reunião 

dessa comissão”. 

Tem uma sugestão do deputado Edmir, que eu já antecipo que acatei, mas quero 

que ele possa fazê-la também virtualmente aqui com todos. Com a palavra, o deputado 

Edmir, que pediu uma questão de ordem. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, Caio 

França, nossa querida vice-presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados que compõem 

esta CPI importante para todos nós debatermos esse assunto. 

Sr. Presidente, eu encaminhei a V. Exa.: o item 4 do plano de trabalho define o 

cronograma de funcionamento das atividades da CPI, dividido em três etapas. 

Diretamente na terceira etapa, letra “c”, coloca a elaboração do relatório final no mesmo 

tempo de elaboração do relatório dos sub-relatores - os sub-relatórios.  

Eu sugiro que uma etapa seja a elaboração e apresentação pelos sub-relatores, com 

os seus respectivos pareceres construídos, para que só depois venha a etapa da elaboração 

do relatório final. Assim, o relator final poderá conhecer o conteúdo dos sub-relatórios, 

analisar se é o caso de contemplar suas ideias e conclusões no teor do próprio relatório 

final, Excelência.  

Essa é a sugestão. Acho que o senhor já fez uma avaliação. Os senhores deputados 

é que definem. Em termos de contribuição. E parabenizar tudo o que o senhor construiu 

até agora. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Muito obrigado, deputado 

Edmir. Eu já havia sinalizado e concordo com Vossa Excelência. De fato, é interessante 

e mais lógico que os sub-relatores apresentem os seus sub-relatórios de maneira 

antecipada, para colaborar com nosso relator, deputado Neri. Então, está acatado o pedido 

de Vossa Excelência.  

Eu vou incluir essa subdivisão na alínea “c” em relação ao nosso cronograma de 

funcionamento. Está registrado.  
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tem mais alguma coisa, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perdão. Com a palavra. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pois não. Na letra “d” do mesmo item 4, consta 

que a última etapa será a votação sobre a remessa do material produzido às autoridades 

competentes. Creio eu que a última etapa deve ser a votação do relatório final, e apenas 

isso. A remessa do material produzido deve constar das conclusões e recomendações do 

relatório final.  

Regimentalmente, nós não podemos liberar mais nada, depois que o relatório final 

for votado. Uma vez aprovado o relatório final, os trabalhos da CPI se dão por encerrados. 

Apenas caberá à Presidência da Alesp, e em especial à SGP, adotar todas as medidas 

recomendadas no texto desse relatório final. 

Ainda sobre esse aspecto, a redação do último parágrafo do item 8 do plano de 

trabalho, que fala sobre as sub-relatorias, também está um pouco confuso. Consta assim: 

“O relatório produzido pelos sub-relatores deverá integrar o relatório final como 

anexo...”. (Fala fora do microfone.) 

Em função ainda desse item, sobre esse aspecto, a redação do último parágrafo do 

item 8 do plano de trabalho, que fala sobre sub-relatorias, também está um pouco confuso. 

Está escrito assim: “O relatório produzido pelos sub-relatores deverá integrar o relatório 

final como anexo, ...” Até aqui está tudo bem, mas daí segue dizendo: “e, outrossim, está 

sujeito à aprovação dos membros da comissão.” 

Novamente, vem a ideia de se votar. Se votaremos os sub-relatórios, quando o papel 

deles é aprofundar em determinados aspectos, para qualificar o debate, para contribuir 

com as conclusões do relatório final, esse, sim, deverá ser submetido a votação. 

Sugiro, se for o caso, seja consultado o departamento de comissões, sobre esses 

aspectos, para que não haja confusão de entendimento. 

Finalmente, V.Exa. já acatou, eu já ouvi que o plano de trabalho, ou a previsão, será 

oficiado ao procurador-geral da Alesp, para designar os procuradores. Agradecer, porque 

medida importantíssima isso, a Procuradoria da Casa, que é muito competente, e já deixar 

os nossos parabéns ao Marco Beneton e à Vanessa, Excelência. 

Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado pela intervenção, 

deputado Edmir Chedid. Como disse, vou acatar a questão dos sub-relatores.  

Com relação ao item “d”, que V.Exa. colocou, o último ato da CPI é a votação do 

relatório final, só me alerta aqui a assessoria também, via chat, e depois o Dr. Beneton 

pode contribuir também, pode ser votado para que outras autoridades, que não estão no 

relatório final, se os deputados desejarem, portanto, outras autoridades que não estão 

oficialmente no relatório final, podem ser incluídas, para que possam receber as remessas 

do relatório final também. Daí, sim, pode haver uma votação extra. Depois eu peço que o 

Dr. Beneton possa esclarecer isso.  

Foi o que me diz aqui: “as autoridades adicionais do Art. 34, “c”, podem constar no 

relatório final, mas, caso queiram, podem votar à parte, para enviar a outras autoridades. 

Vou passar a palavra ao deputado Paulo, que está inscrito, e na sequência o Sargento 

Neri. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pode falar, deputado Edmir. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O importante é o seguinte. Se a CPI terminar, 

se a CPI terminar, acabou a CPI, nós não podemos mais votar. Se o entendimento do Dr. 

Beneton é esse, eu acho que é antes de terminar a CPI. O relatório coloca o que quer: 

“Mas, olha, nós queremos encaminhar para mais tais autoridades,  votaremos antes de 

acabar a CPI”. Acho que é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. É nesse sentido. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Está ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Muito bem. O Dr. Rodrigo 

também já fez sinal de ok. Eu entendo que concorda com essa conclusão aí, tanto minha 

quanto do deputado Edmir. 

Com a palavra o deputado Paulo e, na sequência, o deputado Sargento Neri. 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Presidente, eu queria insistir no método, 

porque senão a gente acaba tendo problema. 

O deputado Edmir Chedid, que é um especialista em CPIs, ele já tratou do outro 

item, que eu também quero tratar, que é sub-relatorias. Então, para a gente não ter esse 

vai e vem, queria que a gente pudesse seguir.  

Então, eu vou, na minha lógica, ao item 4. Minha sugestão é no item 4, na letra “a”. 

Eu queria deixar a seguinte proposta para o senhor avaliar e depois a gente vê como 

procede. 

“A oitiva de profissionais técnicos, das áreas de comunicação e jurídica, e demais 

áreas correlatas, sobre o conceito de fake news, notícias falsas, que permita distinguir a 

formulação de uma comunicação sabidamente falsa, de uma interpretação errônea, 

atividade que deverá ser finalizada em até duas reuniões, é apenas precisar os conceitos.” 

Então, estou fazendo essa formulação. Vou encaminhar para o senhor, junto com 

as outras que eu disse que faria, ok? Encaminho para o seu WhatsApp, ou encaminho 

para o do Cícero? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Juscelino. Eu prefiro, você pode 

encaminhar para mim também. Aliás, eu sugiro que faça isso também, pelo e-mail, que, 

na sequência aqui, é o próximo item, que vai ser o e-mail oficial da CPI, para que a gente 

possa registrar o e-mail oficial da Assembleia Legislativa. Então, vou pedir que também 

vocês encaminhem essas sugestões por e-mail. Algumas já estão encaminhadas.  

Em acordo geral, a gente já topou no início lá, sobre a mudança do requerimento. 

Agora do deputado Edmir Chedid, e na sequência da sua também, em relação a essa 

questão mais técnica, que é a minha ideia de poder iniciar, conversando com especialistas 

da área jurídica em especial, para que possa conceituar a questão das fake news, em duas 

reuniões.  

Na sequência, o deputado Neri havia pedido a palavra, não sei se continua. 

Deputado Neri? 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Sr. Presidente, primeiro quero agradecer 

à experiência do nobre deputado Chedid, que acabou me ajudando no item 5. Eu não 

tinha, realmente, observado isso, e a experiência é tudo. Então, obrigado, Chedid, por essa 

ajuda. 
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E a letra “d”, eu concordo também com o Chedid, até porque estou debruçado aqui, 

para estudar sobre a relatoria e também a CPI, eu vejo que no item “d” poderia incluir 

que após a remessa do material produzido às autoridades, seja feita a votação do relatório 

final, porque pode haver esse ato de remessa ao Ministério Público, tudo o mais. 

Finalizando, realmente, o final dos trabalhos é a votação do relatório final. Essa é a 

minha opinião. Não sei se é isso que o Edmir Chedid acabou colocando. 

Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu acredito que sim. O ideal é 

que as autoridades a quem serão encaminhados os nossos requerimentos já possam estar 

no seu relatório, ou o relator, se alguém apresentar um relatório em separado. Mas, a 

discussão já apresentada pelo Dr. Beneton é que é possível, sim, que a gente acrescente 

algumas autoridades que não estão lá, desde que passe por uma votação, na sequência. 

Vou pedir ao Dr. Beneton para que possa só esclarecer a esse respeito, mas acredito 

que é só uma questão de tempo. Pode abrir o chat, Dr. Beneton. 

 

O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - Deputado, cumprimentando 

o deputado Edmir, ele tem razão.  

A lei geral das CPIs, não só a lei estadual, a Lei 1579/52, foi alterada em 2016, e 

ela diz, no Art. 6º, “a”: “A Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará relatório 

circunstanciado, com suas conclusões, para as devidas providências, entre outros órgãos, 

ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, no caso da União, com cópia da 

documentação, para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações 

apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. 

Realmente, a principal autoridade a ser encaminhado o relatório final é o Ministério 

Público. Acrescentou-se também ao órgão de representação jurídica do estado, no caso, 

a Procuradoria Geral do Estado, mas outros órgãos também.  

O que geralmente se faz é, na conclusão do relatório final, sejam elencadas todas as 

autoridades às quais serão remetidas cópias do relatório final, juntamente com a 

documentação.  

Caso V.Exas. não concordem com alguma autoridade, porque ao Ministério Público 

e  à Procuradoria Geral do Estado ou à Advocacia Geral da União, é obrigatória a remessa. 

Mas outros órgãos, caso V.Exas. não concordem, aí procede-se à deliberação no 

momento.  
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Mas o deputado Edmir Chedid tem toda razão. Só que quando você faz um relatório 

final, acompanha o relatório final e a documentação que a CPI produziu.  

Essa é a observação que faço, do ponto de vista jurídico, dando toda razão ao 

deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Esclarecido então, por parte 

do procurador, Dr. Beneton, vou dar sequência aqui, acatando as intervenções sugeridas, 

item “c” e item “d”, e eu apresento na sequência também. 

O item 5, estrutura de funcionamento de canais de comunicação da comissão. É 

preciso garantir a estrutura e organização necessárias ao bom funcionamento desse plano 

de trabalho, bem como realizar os desafios e tarefas da CPI. Deste modo: 

a) Todos os requerimentos formulados pelos membros deverão, obrigatoriamente, 

ser submetidos à análise desse colegiado, através do e-mail cpifakenews@al.sp.gov.br, 

com prazo de 24 horas anteriores à data da realização da reunião, para que possa ser 

apreciado nesta. Retornadas as atividades presenciais da Assembleia Legislativa de São 

Paulo, os requerimentos deverão ser formalizados formalmente, como estipulam as 

normas ordinárias da Casa. 

b) As situações excepcionais que ocorrerem durante os trabalhos da comissão, de 

atos fiscalizatórios, ou oitiva de convidados e convocados, que sejam objeto de 

formulação de requerimento no momento de seu acontecimento, deverão ser formalizadas 

por escrito, no prazo de 24 horas após o término da reunião, sob pena de nulidade, nos 

termos regimentais. 

A gente já falou sobre isso já, durante esta reunião. 

c) A inscrição para o uso da palavra será dada mediante lista de inscrições, via chat, 

no aplicativo Zoom, enquanto durarem as reuniões em ambiente virtual, ou mediante 

inscrição em lista, quando do retorno às atividades presenciais. 

d) A comissão abrirá um canal de escuta via e-mail para a sociedade, para receber 

denúncias e demandas, estreitando o serviço legislativo para as necessidades da 

sociedade. 

e) A comissão, e seu presidente, solicitará ao Ministério Público Federal, Ministério 

Público Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil, Justiça Eleitoral, que informem e 

disponibilizem cópias de todos os processos, exceto aqueles sob sigilo de Justiça, 

inquéritos, representações, ações de investigação judicial, mediante ato deste presidente, 

ou mediante requerimento de qualquer membro, a fim de instrução dos trabalhos. 
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 Está inscrito o deputado Paulo Fiorilo. 

 

 O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Gente, é só também, aqui, a título de 

redação.  No item “e”, deixe só achar meu texto, no item “e”, vou ler a sugestão que estou 

fazendo, e apresento ao senhor para apreciação. 

 Item “e” - A comissão, ou seu presidente, solicitará aos poderes Executivo e 

Judiciário, ou outros órgãos da administração pública que se façam necessários, que 

informem e disponibilizem cópia de todos os processos, exceto aquele sob sigilo de 

Justiça, inquéritos e representações de ação judicial, mediante ato de ofício do presidente, 

ou mediante requerimento de qualquer membro, para fins de instrução dos trabalhos. 

 Ok? 

 

 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Só mudança de redação 

mesmo. 

 

 O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É isso. Só para precisar mesmo. É o que 

eu falei. 

  

 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputada Janaina. Vou pedir 

que V.Exa. possa colocar no chat do Zoom. Vou passar a palavra para Vossa Excelência. 

 

 A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - É mania de sala de aula.  

 Sr. Presidente, essa questão de sigilo é um debate muito árduo, no âmbito do 

processo em geral, do processo penal, principalmente. 

 Eu, particularmente, tenho a compreensão que o sigilo só se justifica para garantir 

alguma diligência. Por exemplo, no âmbito do inquérito, vai que tem uma busca e 

apreensão. É natural que haja sigilo, porque se a pessoa que for alvo de busca e apreensão 

souber que vai sofrer uma busca e apreensão, ela pode tentar esconder alguma prova, 

destruir alguma prova. Então, é um sigilo instrumental. 

 Na minha percepção, se a diligência já ocorreu, não tem sentido a manutenção do 

sigilo, a não ser que seja um assunto sigiloso em si. Por que estou dizendo isso? Porque 

nessa seara das fake news, inaugurou-se uma prática que não se verifica com outras 

investigações, que tudo tramite sob sigilo. Por exemplo, o próprio inquérito que tem 

trâmite no Supremo Tribunal Federal. Ele segue praticamente integralmente sob sigilo.  
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Respeitosamente, eu entendo que esse sigilo absoluto é flagrantemente 

inconstitucional. Quando V. Exa. no plano coloca que nós oficiaremos solicitando 

documentos, salvo que esteja sob sigilo, eu acho que restringe muito nosso âmbito de 

atuação, entendeu? Porque assim, se nós oficiarmos o Supremo Tribunal Federal, por 

exemplo, a meu ver tem lógica não darem acesso àqueles documentos que têm a ver com 

as diligências futuras, ou documentos sigilosos em si, como documentação bancária, 

fiscal. Mas o que for passado, documento passado que não for sigiloso em si, eu entendo 

que nós temos direito de solicitar, sim.  

Obviamente, tem todo o debate que se dá no âmbito da nossa competência, no 

objeto da CPI, mas assim, vamos imaginar: a gente começa a fazer uma investigação 

sobre a eleição estadual. No bojo dessa investigação aparece uma situação federal. Eu 

entendo que nós temos todo o poder, todo o direito de oficiar o Supremo Tribunal Federal, 

solicitar cópia do inquérito que o Supremo está dando como sigiloso, mas que, na verdade, 

com relação às diligências passadas, não poderia ser, entendeu? É uma observação de 

natureza técnica. Não sei se os colegas concordam.  

É que eu acho que a maneira genérica que ficou, pode restringir muito nosso 

trabalho, porque toda e qualquer autoridade poderá dizer “Ah, isso é sigiloso”, e a gente 

não vai ter como argumentar, porque nós colocamos um plano de trabalho que, se for 

sigiloso, a gente não tem direito a pedir, entendeu?  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Entendi a colocação de V. Exa., 

e claro que, no meu prisma, qualquer documento que vier somar, melhor para a gente, 

para a gente ter mais acesso a documentos. 

Então eu compreendo. A única questão que eu coloco, até o Dr. Beneton talvez 

possa esclarecer, é em relação que essa decretação, de sigiloso ou não, cabe à Justiça. 

Então, não sei como nós poderíamos interferir nisso, se a gente pode, de alguma forma, 

pedir que aquelas diligências que já ocorreram se elas podem ter remessa para a 

Assembleia também.  

Eu entendi a colocação de V. Exa. e da minha parte quanto mais documentos nós 

tivermos, obviamente melhor, desde que a gente não fira nenhum princípio de 

independência de poderes e tal. 

Vou passar a palavra ao Dr. Beneton, que é uma questão mais técnico-jurídica. Não 

sei se já teve caso assim na Assembleia. 
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O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - Olha, a deputada Janaina tem 

razão na questão do sigilo. A própria CPI, fazendo uma introdução, pode manter 

documentos sigilosos. Por exemplo, sigilo bancário, sigilo fiscal, não expor as outras 

pessoas somente aos seus membros. 

Quanto a documentos de caráter sigiloso de outro poder, por exemplo, que está no 

Poder Judiciário, sob a posse do Poder Judiciário, eu já vi decisão do Supremo Tribunal 

Federal de que o Judiciário não é obrigado a entregar. Essa é a questão, até de documento 

não sigiloso. Não custa tentar, não custa tentar. Eu vou até expor o (Ininteligível.), a parte 

de ser inédito esse questionamento, se é possível ou não, porque eu vou ser sincero: se 

for o Supremo Tribunal Federal ou outro tribunal, eles podem entender que não lhes cabe 

abrir esse sigilo. Não custa tentar, não custa tentar.  

Agora, eu só fico imaginando o caso de não ser o Supremo Tribunal Federal. A 

gente vai tentar, logicamente se houver um deferimento, uma medida no próprio Supremo 

Tribunal Federal. Eu não espero tanto sucesso assim. Não sei se a deputada Janaina 

concorda comigo, porque geralmente eles têm uma visão fechada. O próprio inquérito da 

questão das fake news, o próprio ministro Alexandre de Moraes tem restringido o acesso 

aos documentos. Eu não sei se ele vai abrir à CPI. Não custa tentar, não custa tentar. Não 

sei se vai ter um sucesso depois de nós não termos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Beneton, só para esclarecimento 

aqui, está me informando também que na CPI das OSs, eu vi que depois a Dra. Vanessa 

quer falar também, mas a CPI das OSs, o deputado Edmir, que foi presidente, que está 

aqui conosco, solicitou documentos sigilosos e teve acesso a esses documentos, desde 

que a CPI mantivesse em sigilo. 

 

O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - Sim, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ele pode até depois explicar 

para a gente como é que foi feito isso. Não sei se ele ainda está conosco, mas enfim, não 

está mais conosco, mas me informa aqui que nós tivemos essa possibilidade: documentos 

que eram sigilosos, a CPI pede esse documento em sigilo e mantém em sigilo.  

 

O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - Não tem esse problema. Vou 

colocar três situações que ocorreram em outras CPIs. Teve uma CPI que eu não me 
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lembro qual delas foi, nós solicitamos à Receita Federal documentos sigilosos. Ela negou, 

nós entramos no Supremo Tribunal Federal e o ministro Celso de Mello entendeu que 

havia um conflito federativo. Então, competia ao Supremo Tribunal Federal conhecer e 

liberar à CPI o documento. Ok.  

Na CPI da Merenda, se não me engano, houve também uma solicitação de 

documento à Receita Federal. A Receita Federal novamente negou. Nós impetramos um 

mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, só que daí o ministro Luís Roberto 

Barroso negou. Ele entendeu que nós não… que a CPI não teria direito a quebra de sigilo 

bancário. 

Bom, aí nós tivemos uma terceira hipótese lá na CPI da Citricultura. Também a 

Receita negou o documento. Nós entramos com um pedido no Supremo Tribunal Federal. 

O ministro Luiz Fux não conheceu. Ele disse o seguinte: as CPIs estaduais podem ter 

acesso aos documentos sigilosos, mas não é o Supremo Tribunal Federal, porque não vejo 

conflito federativo.  

Vejam V. Exas. que três questões absolutamente iguais foram tratadas de forma 

absolutamente diferentes pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, é uma 

insegurança jurídica, com todo respeito, que até nos deixa confusos, mas de outros órgãos 

administrativos, Receita Federal, Cade, nós pedimos para o Cade na CPI da Citricultura, 

nós pedimos para o Cade documentos sigilosos e eles forneceram.  

Então, o deputado Edmir tem razão. Desde que a gente mantenha, a CPI estadual 

mantenha o sigilo, eles liberam. Só que tem órgão que não libera, e aí a gente tem que 

recorrer ao Poder Judiciário.  

A minha colocação da fala da deputada Janaina é a seguinte: é se o órgão judicial 

máximo vai liberar. Eles têm essa visão restritiva. Eu repito: não custa tentar e expor. Até 

se for o caso, se for imprescindível o documento, fazer uma visita. Na CPI da Citricultura 

e em outras CPIs, os deputados foram fazer visitas a ministro, à Suprema Corte ou 

dirigentes de outros órgãos para poder liberar o documento. 

Então, a minha dúvida, deputada Janaina, até não querendo falar “não, não pode 

pedir”, é se vai ter sucesso ou não. A senhora mesma colocou: eles estão sendo muito 

restritivos com essa questão do inquérito das fake news. É lógico que a CPI pediria que o 

documento obtido também ficasse sob sigilo lá na CPI. Agora, é realmente… Não custa 

tentar, mas o sucesso, tenho lá minhas dúvidas. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está claro, acho que está claro 

o entendimento de Vossa Excelência.  

O deputado Edmir chegou aqui de volta, estava acho que no trânsito. Já voltou? 

Deputado Edmir, estamos falando a respeito de documentos sigilosos da Justiça e que as 

CPIs têm ou não o direito de requerê-los. O Dr. Beneton já esclareceu para a gente que 

faremos os pedidos, mas caberá à Justiça ter essa decisão. Mas no caso da CPI das OSs, 

acho que o senhor, como presidente, conseguiu ter acesso a esses documentos. Eu queria 

só essa confirmação para que a gente possa passar para o outro item do nosso plano de 

trabalho. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Está certo, Excelência. Desculpe, eu precisei 

sair um minutinho porque o governador vai anunciar fase vermelha em toda a região da 

DRS VII, de Campinas, e ela é dividida em quatro, e tem duas que não teriam problema 

nenhum. Estou tentando segurar lá. Então, desculpe de eu ter saído. 

Mas é isso mesmo, Sr. Presidente; normalmente os documentos sigilosos são 

solicitados. Alguns enviam; outros, precisa até de uma determinação judicial em que a 

Procuradoria da Casa acaba ingressando, primeiro com uma solicitação, e depois até com 

mandado de segurança, se for o caso. Esses documentos ficam em poder da Casa e só os 

Srs. Deputados, normalmente, têm direito a ter acesso, ou quem o presidente da CPI 

determinar sob sua responsabilidade.  

Então, a gente sempre tem um cuidado especial quanto a esses documentos, 

identificar para a gente cumprir, cumprir a legislação, Excelência.  

Mas é isso mesmo.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não, está registrado aí a 

experiência de quem já esteve numa situação assim, e também não nos custa, acho que 

para todo mundo aqui é interessante que a gente tenha quanto mais documentos melhor. 

Então, posso muito bem suprimir a questão do termo aqui “sob sigilo” e aí ficará a 

questão do Judiciário, a definição. 

Agradeço. Passo a palavra ao deputado Paulo Fiorilo, para que a gente possa dar 

sequência. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, só para ajudar: eu tenho 

concordância de pedir e ver qual é a resposta. Mas acho que a gente podia, no próprio 
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texto do plano, solicitar os documentos que estão nos órgãos com ou sem sigilo, porque 

se eles não disponibilizarem os que estão com sigilo, os que estão sem, nós vamos querer 

tê-los. É só o detalhe para a gente não pedir “Ah, está sob sigilo.” E o que não está, nós 

podemos ter? 

Então a solicitação dos documentos que não estão sob sigilo e que estão sob sigilo, 

a gente formular separado.  

Só sugestão. 

   

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Os que estão sem sigilo, é 

natural que a gente vá ter acesso a todos eles, mas eu entendi a fala de Vossa Excelência. 

É mais uma questão aqui também de redação do texto aqui. Só a ideia de que a gente 

possa ter mais abrangência e ter mais documentos. 

Vou dar sequência aqui do Item 6, da colaboração da CPMI das Fake News da 

Câmara dos Deputados. “A comissão, mediante decisão colegiada, oficiará a Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados para que solicite acerca da disponibilidade de 

compartilhamento de informações relacionadas ao tema pela CPMI das Fake News da 

Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, bem como deliberará sobre o 

compartilhamento com aquela comissão mista das informações produzidas por esta 

comissão.” 

Já que ninguém pediu a palavra, vou dar sequência aqui no Item 7.  

Item 7 - Visitas fiscalizatórias. Os membros realizarão visitas técnicas e diligências 

para fiscalizar, acompanhar, analisar localidades, instalações, situações e problemas 

relacionados ao objeto desta comissão, caso se faça necessário. 

Passaremos aqui ao Item 8, então. Da relatoria e da sub-relatoria.  

Esse tema é um tema importante, porque nós teremos aqui, nesse momento, a 

designação dos sub-relatores. O presidente desta comissão, mediante ato discricionário, 

nomeará o relator dentre os membros da comissão para produzir parecer final mediante 

análise de todos os dados, informações produzidos... (Ininteligível.) O presidente, 

mediante ato discricionário, nomeará dois sub-relatores que irão coletar informações e 

dados para produzir relatórios que versem individualmente sobre o sistema de 

financiamento para a produção de fake news e o modus operandi de disseminação em 

massa das fake news em ambiente virtual.  

O relatório produzido pelos sub-relatores deverá integrar o relatório final como 

anexo, e outrossim, está sujeito à aprovação dos membros desta comissão. 
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Eu, antes de passar aqui a palavra ao deputado Paulo Fiorilo, que pediu a palavra, 

eu quero reforçar o que eu já fiz informalmente aos colegas. Eu tenho disponibilidade 

total em ampliar o número de sub-relatores para colaborar com o deputado Neri, que é o 

nosso relator já, nomeado na primeira reunião da instalação desta CPI, que já disse que 

está à disposição e que tem facilidade, enfim, de conversar, acatar sugestões do sub-

relator, até para facilitar um pouco o trabalho dele. 

Eu quero, mais uma vez aqui, aproveitar esse momento que nós estamos abertos 

pela TV Assembleia, e a maioria absoluta dos deputados está presente, para convidar os 

demais colegas que se manifestem a respeito de disposição em estar como sub-relatores.  

Nesse momento aqui, com as duas sub-relatorias que foram criadas, eu estou 

oficialmente nomeando a deputada Monica Seixas como sub-relatora do sistema de 

financiamento para a produção de fake news, e o deputado Paulo Fiorilo, que foram os 

dois deputados que se manifestaram com esse interesse sobre o modus operandi de 

disseminação em massa das fake news em ambiente virtual. 

Eu tenho conversado com o deputado Thiago Auricchio, que também se colocou à 

disposição, e nós vamos confirmar a sua sub-relatoria na sequência. 

Vou passar a palavra ao deputado Paulo Fiorilo, mas quero a confirmação de que 

todos os colegas estão acompanhando essa questão, e que o convite está feito para quem 

possa ampliar o escopo das sub-relatorias, inclusive com algumas sugestões do que está 

acontecendo no Congresso, com algumas sugestões do próprio relator, deputado Sargento 

Neri. 

Vou passar a palavra, então, ao deputado Paulo Fiorilo, e na sequência se algum 

outro deputado quiser se manifestar a esse respeito. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, a minha questão no Item 

8 é o que o deputado Edmir Chedid levantou, que talvez a gente pudesse melhorar a 

redação, exatamente no final do Item 8. 

Eu vou ao texto lá que o senhor fez. A minha sugestão era deixar o texto mais claro.  

Nós votamos um relatório apresentado pelo relator, aprovamos ou não, ou 

aprovamos o dele ou outro. No caso do que for produzido pelos sub-relatores, a proposta 

é integrar ao texto. A pergunta aqui que nós precisamos fazer para melhorar é: os sub-

relatores, eles apresentarão ao relator para ter um texto único, ou o relator vai ter um texto 

e os sub-relatores terão textos que serão anexados? A dúvida é: nós precisamos aprovar 

os anexos dos relatórios dos sub-relatores? Se precisa, a gente precisa formular melhor.  
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Se não, se é só agregar ao relatório aprovado os anexos dos relatórios dos sub-

relatores, está resolvido. A minha proposta era: o relatório produzido pelos sub-relatores 

deverá integrar o relatório final como anexo.  

Eu estou tirando essa parte do outrossim, vota, não vota. A não ser que haja, por 

parte do Dr. Marco Antonio, uma outra orientação, que eu também acho que também é 

possível. Você tem que votar aquilo que vai ser apresentado.  

Então, vota-se também os sub-relatores. Mas, é preciso precisar a redação. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu entendi a pergunta de Vossa 

Excelência. Na CPI que eu presidi, do Detran, nós não tivemos sub-relatores.  

Então, eu confesso que, na minha ideia, é um ato discricionário do relator acatar ou 

não o que foi apresentado pelos sub-relatores. O que vai ter é que independente da vontade 

dele ou não, isso vai estar anexado à nossa comissão.  

Agora, se ele vai acatar ou não isso, é um ato discricionário. Mas, eu vou passar a 

palavra ao deputado Neri. Mas, na sequência, passo ao Dr. Beneton novamente, para que 

ele possa esclarecer isso para a gente, se os sub-relatórios têm que ser deliberados por 

voto ou se é um ato discricionário do relator acatar ou não aquilo que foi apresentado. 

Com a palavra o deputado Neri. E, na sequência, eu já peço que o Dr. Beneton possa 

esclarecer isso para a gente. Com a palavra. Com a palavra o deputado Neri. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, momentaneamente, eu fiz 

alguns estudos, e fica discricionário ao relator incluir ou não a sub-relatoria no relatório 

final. Mas já deixo o compromisso com todos os sub-relatores que mesmo que eu 

discorde, será fundamentada essa discordância.  

E, será colocada, sim, no relatório (Inaudível.) Eu acho que nós não podemos 

desprezar o trabalho dos nobres colegas. E temos que colocar em pauta tudo o que foi 

estudado. Então, mesmo que eu não concorde, será, sim, colocado na relatoria final, e terá 

fundamento da discordância ou não do trabalho (Inaudível.).  

Mas, já fica o meu compromisso com todos os sub-relatores que irei, sim, incluir 

todos os trabalhos no relatório final. Mesmo que isso me dê mais trabalho, mas estamos 

para isso. E, não podemos, jamais, desprezar qualquer opinião, qualquer trabalho, dos 

membros da CPI. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Agradeço ao deputado 

Neri, nosso relator. Vou passar ao Dr. Beneton, para que ele possa esclarecer só a respeito 

disso, mas acho que a palavra do deputado Neri já está muito clara, que ele vai acatar as 

sugestões, mesmo que ele não concorde, para que possa constar no texto. E, na sequência, 

a deputada Monica tem uma intervenção.  

Mas, eu acho que, só para esclarecer de maneira sucinta, Dr. Beneton, os sub-

relatórios são deliberados? Ou, não, eles cabem só ao relator? Essa avaliação. 

 

O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - Nas CPIs de que eu 

participei, que eu tenho conhecimento com sub-relatorias, o trato entre relator e sub-

relator é feito entre eles.  

Geralmente, os sub-relatórios entram no relatório final do relator. Há uma 

concordância entre eles sobre o texto final que vai ser apresentado. O relator inserindo 

dentro do seu relatório final os sub-relatórios.  

Tem uma questão aí que é interessante, que mesmo daí o sub-relator não 

concordando, o que pode ser feito, e aí eu pediria depois ao departamento de comissões 

que esclarecesse também, é que o sub-relator...  

Digamos que o relator não acate o sub-relatório, possa ser esse sub-relatório, do 

sub-relator, ser colocado como ou declaração de voto ou voto vencido. Aí a comissão vai 

deliberar no final. Agora, geralmente, em regra, é o que o deputado Neri colocou: há um 

conserto entre o relator e sub-relatores para fazer um texto homogêneo.  

Logicamente, dividido pela metodologia, os sub-relatórios, os relatórios. Aí é uma 

questão mais de técnica legislativa. Mas se algum dos deputados não concordar, pode ser 

colocado a voto também no final.  

Aí, o princípio da colegialidade, a CPI como um colégio, ela é soberana para decidir 

se pode ou não. Eu estou colocando isso numa eventual discordância. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Eu vou passar a palavra 

à deputada Monica. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, pela ordem. Só para não fugir 

desse gancho. Presidente, a meu ver é um poder discricionário do relator, mesmo que haja 

deliberação de todos os membros da CPI de acatar o sub-relatório.  
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Se o relator vai discordar ou não, é outro caso. Mas eu acho que é nobre nós 

aproveitarmos todos os trabalhos da sub-relatoria e incluir no relatório final.  

E, daí, sim, no relatório final, eu pontuar a concordância ou não daquele sub-

relatório. Mas, eu acho, e peço a todos os membros, que realmente aproveitemos todos os 

sub-relatórios. 

Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Vou passar a palavra 

então à deputada Monica Seixas, e, na sequência, à deputada Janaina. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Só rapidamente 

agradecer ao senhor e ao deputado Neri. Eu tenho certeza de que a gente vai conseguir 

trabalhar de conjunto de forma harmoniosa.  

E eu tenho certeza de que a gente vai assistir a mesma CPI. Portanto, duvido que a 

gente consiga chegar a discordância sob o ponto de vista sobre os fatos ao final. Então, 

Neri, tenho certeza de que vai ser um trabalho bastante tranquilo.  

Mas agradeço desde já a sua disposição de acolher e não deixar se perder nenhum 

trabalho feito. 

Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Dando sequência aqui, passo a 

palavra... De acordo, Monica. De acordo. 

Eu vou na sequencia aqui passar a palavra à deputada Janaina Paschoal. Só, antes, 

informo aqui à parte de Secretaria das Comissões, à Ângela, que os sub-relatórios servem 

de subsídio para o relatório final e o integrarão como anexo.  

Dessa forma, normalmente, não precisam ser votados, uma vez que este último 

passará pela apreciação dos deputados. Mas se o presidente quiser, já teve casos de votar.  

Então, só para esclarecimento da comissão, ela não está aqui conosco, mas está 

acompanhando a nossa reunião. Com a palavra a deputada Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente, não, seria só uma 

ponderação. A apresentação do Sr. Procurador me parece muito coerente.  

Porque, vamos imaginar, o relatório final tem vários itens. Então, um dos itens, por 

exemplo, vai ser o tema da sub-relatoria da deputada Monica. Vamos imaginar que o 
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deputado Neri queira desenvolver esse item, mas não concorde, eventualmente, com as 

conclusões da deputada Monica.  

Ele não vai incluir o sub-relatório dela no relatório final. O deputado Neri, se eu 

entendi bem, está dizendo assim: “Eu não vou deixar perder nenhum trabalho. Eu vou 

incluir, ainda que seja para refutar.” Não sei se eu estou sendo clara.  

Então, assim, o relatório final tem vários itens. Eu estou imaginando que um dos 

itens é o sub-relatório, o tema, né, da deputada Monica; o outro item é o sub-relatório do 

deputado Fiorilo.  

Vamos supor que o deputado Neri concorde com o deputado Fiorilo ou que não 

concorde com a deputada Monica, ou vice-versa. Ele está dizendo, “eu vou acolher o 

trabalho para refutar”.  

Eu tenho uma preocupação, porque eu não sei até que ponto esse acolhimento com 

um afastamento dentro do texto não acaba tirando, vamos dizer assim, a autonomia do 

texto da deputada. Porque acolher para refutar, de certa forma, é não acolher.  

Então, eu acho que a gente deveria talvez ir no caminho que o procurador apontou, 

né? O deputado Neri analisa os sub-relatórios. Se ele acolher, coloca o sub-relatório no 

seu texto; se não acolher, deixa fora o sub-relatório, e, aí, nós votamos como voto aparte.  

Eu digo isso pelo seguinte: diferentemente da colega Monica, eu vislumbro, nesse 

tema, um dos temas mais polêmicos que há. Um dos temas mais polêmicos que há.  

Eu tenho uma série de exemplos de fake news que eu tenho certeza que a deputada 

Monica e o deputado Fiorilo não entenderão como fake news. Então, assim, divergências 

haverá, eu não tenho a menor dúvida.  

Então, não me parece que seja algo assim tão tranquilo que os sub-relatórios 

entrarão no relatório final. E, até por isso, eu preferi não pegar sub-relatório porque eu 

quero ter a tranquilidade de votar a favor ou contra o relatório final. Me colocando à 

disposição de V. Exa., do relator, dos sub-relatores, de todos os colegas, para debater 

quaisquer questões jurídicas que surjam.  

Eu já venho acompanhando, parcialmente, por óbvio, a CPMI que está acontecendo 

em Brasília. Já vou trabalhar com a minha assessoria para rever vários depoimentos. Vou 

tentar resumir. Posso até ajudar fornecendo o material, vamos dizer assim, desses 

depoimentos.  

Assim, uma coisa mais braçal, né, vamos dizer. E, me coloco à disposição para 

debater a parte jurídica. Mas, essa questão da incorporação dos sub-relatórios me parece 

mais complexa do que o que a gente está tratando. Eu tenho um pouco de preocupação. 
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Assim, por exemplo: se o deputado concordar com dez páginas de um sub-relatório de 20 

páginas, ele pode usar as dez páginas e descartar as outras dez?  

Acho que a gente tem que trabalhar isso aqui para não ter confusão no final. A 

alternativa que o Sr. Procurador nos traz diz que se não houver acolhimento fica como 

voto alternativo me parece menos problemática. É só uma ponderação, entendeu?  

Eu acho que aí fica uma coisa mais objetiva. Acatou: inclui. Não acatou: fica como 

voto alternativo e, no final, a gente delibera. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Então, para concluir esse 

assunto, os sub-relatórios, eu agradeço aqui ao deputado Neri, que é o nosso relator, de 

acatar todos os, enfim, os sub-relatórios, mesmo que não concorde em relação ao texto.  

Ele vai, de alguma forma, acatar isso, de maneira separada. E também lembrando 

que todos os membros efetivos esta comissão têm a possibilidade de apresentar um 

relatório em separado do deputado Neri, que uma coisa acaba não se confundindo com a 

outra.  

Então, no limite, o próprio deputado que não concorde com o texto final 

apresentado pelo Neri, mesmo que seja sub-relator, que ele presente um relatório em 

separado. E, o seu relatório será votado da mesma maneira como um outro qualquer, ao 

invés de ficar discutindo um tema específico.  

Então, eu vi que o Neri pediu aqui a palavra para poder esclarecer. Eu só vou, 

antecipadamente, o Dr. Beneton acho que quer fazer algum esclarecimento. Eu só quero 

antecipar que o deputado Thiago Auricchio, que está aqui presente e já é membro efetivo 

desta comissão também será sub-relator sobre os impactos das fake news nas eleições de 

2018.  

Então, queria só confirmação do deputado Thiago, que já no particular falou comigo 

e que topou o desafio de assumir essa sub-relatoria. Na sequência eu passo para o Dr. 

Beneton.  

Mas, só a confirmação do deputado Thiago, que está conosco. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presidente, me ouve? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Escuto. 
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Boa tarde a todos, saudar todos os colegas 

deputados em nome do nosso presidente Caio, saudar as mulheres, a deputada Janaina, a 

deputada Monica. Agradeço a confiança do deputado Caio.  

Esta CPI, como eu falei já na (Inaudível.)... Sem dúvida é um tema muito polêmico, 

é um tema que está em evidência. A gente vê todo dia notícias sobre fake news, no 

inquérito no STF. Enfim, a gente acompanha diariamente esse tema, que eu acho que é 

oportuno de ser discutido neste momento.  

Quero dizer aqui que no nosso sub-relatório eu vou contar com a ajuda de todos. 

Não é porque o sub-relatório é meu que eu vou fazer sozinho. Só, presidente, novamente, 

agradecer a oportunidade.  

E, essa parte, impacto das fake news nas eleições, acho que também é muito 

relevante a gente abordar esse tema. Porque sem dúvida a gente não pode permitir que 

uma notícia falsa, uma notícia que traz inverdades sobre o candidato, enfim, a tudo aquilo 

que o cerca, aquilo possa interferir no pleito.  

Isso vai contra a democracia, contra os princípios que a gente vive hoje no país. E, 

só pra contribuir no esclarecimento, nessa dúvida dos sub-relatórios e do relatório final. 

Enfim, o deputado Edmir está aqui presente, já tem uma experiência muito grande em 

CPI, Edmir.  

Eu participei, ano passado, junto a ele, da CPI da Furp, que investigava 

irregularidades na Furp. E a gente também, o presidente Edmir, na época, dividiu em três 

sub-relatórios, na qual, quando a gente apresentou, a gente solicitou ao final da 

apresentação do nosso sub-relatório que ele fosse apensado ao relatório final.  

Obviamente que ele estar apensado não significa que o relator, no caso era o Alex 

de Madureira, não significa que ele vai ser acatado. Mas, ele estando apensado eu acho 

que já é alguma contribuição ao relatório final.  

E, aí, eu acho que fica a critério do relator, a prerrogativa do relator, aceitar ou não 

incluir no relatório final o sub-relatório. Eu acho que fica a critério do relator que, no 

caso, é o Neri.  

E, aí, como o deputado Caio bem colocou, o nosso procurador Marco Antonio 

também colocou isso, qualquer deputado membro aqui da comissão, da CPI, tem a 

oportunidade de apresentar um voto separado. E aí vai a plenário discutir. Vence o que a 

gente entender que seja o melhor para a população.  

Então, obrigado novamente, presidente Caio. Vai ser uma honra e uma alegria 

trabalhar com todos vocês.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradeço o deputado Thiago, a 

participação conosco. Sem dúvida, a experiência também adquirida na CPI da Furp, e 

agora você na quarteirização da Saúde também, ajudará bastante a gente aqui no modus 

operandi.  

Então, antes de passar para o Dr. Beneton, o Neri parece que tem um 

questionamento aí também. Então, já pode aproveitar esse momento para falar, deputado 

Neri.  

   

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, eu entendo a preocupação da 

deputada Janaina, que é louvável, mas todo sub-relatório, eu me comprometo, aceitando 

ou não, a fundamentá-lo. Aquilo que eu for discordar será fundamentado à parte, sobre o 

relatório apensado ao relatório final.  

Pela complexidade do assunto, pelos fatores que poderão ser envolvidos nesta CPI, 

ao meu ver, nós temos que ser muito democráticos, transparentes, e a sub-relatoria pode 

nos dar sim subsídio para fazer o relatório final.  

A doutora Janaina falou uma coisa que me chamou muita atenção, por isso que eu 

queria falar primeiro do que o procurador. Eu vejo que eu posso sim aceitar parte do 

relatório e discordar de parte. Até porque é discricionária ao relator a fundamentação do 

relatório final usando o sub-relatório. 

Então, fica aí esse questionamento, que é o mesmo da Dra. Janaina, se eu posso ou 

não usar partes desse relatório. Mas já me comprometo que todos os sub-relatórios, 

aceitando ou não, eu farei uma fundamentação daquilo que eu entendo ser útil para o 

relatório final da CPI ou não.  

Obrigado, presidente.  

   

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradeço nosso 

relator, deputado Neri. Passo a palavra então ao procurador, Dr. Beneton, para algum 

esclarecimento a esse respeito.   

   

O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - Sim, a questão... Eu acho que 

daria para fazer realmente um bem bolado, e o deputado Sargento Neri falou isso agora 

no final. Ele pode aproveitar ou não. O importante, indo na linha que a deputada Monica 

colocou, é não se perder a memória do que foi realizado.  
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Não se perder a memória. Ou seja, não se perder no trabalho a memória, os fatos, e 

também, indo na mesma direção da deputada Janaina, não quer dizer que essa memória, 

que esses fatos sejam aprovados a contragosto dos deputados.  

Coloca-se em votação, faz-se um destaque. Então, pode ser colocado no relatório, 

e aquilo que o deputado ou a deputada não concordar, faz-se um pedido de destaque de 

votação no momento final, da votação do relatório final, mas o próprio deputado Sargento 

Neri já colocou, até de uma forma bem positiva, de não se descartar trabalhos realizados, 

até para que fique como memória do momento, mas competindo ao colégio aprovar ou 

não no texto final.  

Essa é a colocação que eu faria do ponto de vista jurídico. Só isso.  

   

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Eu acho que está claro. 

Dando sequência aqui à nossa... Deputado Paulo Fiorilo tem uma intervenção. Vou pedir 

apenas só que possa depois também fazer a inscrição via chat. Eu estou acompanhando 

aqui e eu não vi, mas com a palavra o deputado Paulo Fiorilo então, pela ordem.  

   

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, eu só acho que o 

procurador e o Neri trazem uma alternativa que é razoável. Agora, eu acho que tem uma 

outra coisa que o próprio procurador disse, que é a questão dos documentos produzidos 

pela CPI. Todos eles são encaminhados. Nesse caso, o sub-relator produz um documento. 

Ele pode não ter sido acatado na íntegra pelo relator, mas ele pode ser documento da CPI, 

e que o Ministério Público ou outro órgão tenha interesse em se apropriar das informações 

produzidas.  

Então, eu acho está resolvido, e o Neri acho que tem condições objetivas de analisar 

com calma e de incluir no seu relatório vários elementos, e aquilo que não for elemento 

incluído é esse debate que pode se dar posteriormente, resolvendo essas divergências que 

possam ocorrer do ponto de vista do apurado. Eu acho que esse pode ser um bom 

encaminhamento, só precisa ser consertado no texto que o senhor apresentou. 

E por fim, e não menos importante, Sr. Presidente, na proposta de sub-relatoria o 

senhor sugeriu o financiamento de disseminação. Olha, a deputado Janaina está dando 

tchau para você. Eu queria sugerir “disseminação e produção”, porque é um que amarra 

no outro, só para não ter nenhum problema depois de ser correlato ou não.  

Muito obrigado, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está acatado o pedido de Vossa 

Excelência. Portanto, concluindo o Item nº 8, nós temos três sub-relatores nomeados, 

deputada Monica Seixas, com a produção de fake news, deputado Paulo Fiorilo, com 

modus operandi de disseminação e produção em massa de fake news e os impactos das 

fake news nas eleições 2018, com o deputado Thiago Auricchio.  

Passamos ao Item nº 9, portanto, do plano de trabalho. “Consulta à Procuradoria da 

Assembleia Legislativa do estado de São Paulo”. Já fizemos essa consulta no início da 

nossa reunião, mas formalizo aqui também.  

“O presidente compromete-se que, antes do início dos trabalhos, consultará a 

Procuradoria da Casa sobre a amplitude de escopo de investigação que será realizada por 

esta comissão, para fins de dirimir dúvidas e questionamentos sobre a sua legitimidade 

investigatória, a fim de exaurir eventuais nulidades”.  

Nós já fizemos isso. Vamos fazer agora... Vamos formalizar isso, para que o 

Dr. Beneton e a Dra. Vanessa possam nos apresentar um parecer oficial desta comissão, 

que será anexada também a ela, e eu vou encaminhar no grupo do Whatsapp que nós 

fizemos, para que todo mundo possa ter acesso, mas ficou muito claro que a abrangência 

da comissão, parece, que ela tem, desde que os fatos apresentados ao longo da CPI tenham 

correlação com o atual momento.  

Então, me parece que ficou bem claro em relação a isso, mas nós formalizaremos 

isso para não ter nenhuma dúvida. Alguém...? Eu acho que não, né? Passamos... Deputado 

Paulo Fiorilo, com a palavra.  

   

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Desculpa, Sr. Presidente, é mais uma 

preocupação que eu queria trazer nesse item, porque eu entendo o papel da Procuradoria, 

e entendo a preocupação do senhor. Aliás, o senhor já tinha levantado aquela questão do 

alcance da CPI.  

O Dr. Beneton já respondeu, mas me parece que nesse caso a Procuradoria tem um 

papel auxiliar à CPI, e não de definição de temas ou de alcance. Portanto, eu acho que, 

assim, a consulta é válida, mas eu queria deixar registrada aqui essa minha preocupação 

de que a gente pudesse utilizar a Procuradoria a partir desse papel de assessoramento que 

ela tem, que é importante pelos quadros e pela qualidade que estão colocados.  

Eu até tinha uma proposta de redação. Vou só aqui... Depois eu vou encaminhar ao 

senhor e vou registrar. “O presidente poderá solicitar, sempre que se fizer necessário, 
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assessoramento da Procuradoria, de ofício ou por solicitação de membro, para fins de 

apoio e suporte aos trabalhos e às decisões desta comissão”.  

É isso, Sr. Presidente.  

   

 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrada também a sua 

colaboração, deputado Paulo. Mais ninguém pediu inscrição aqui. Na sequência, então, a 

conclusão, Item nº 10. “Todas as atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo 

assegurada a devida publicidade aos seus membros e toda sociedade.   

Na entrega e aprovação do relatório final caberá, mediante ato de ofício do 

presidente, ou por requerimento de qualquer membro, pautar em votação a necessidade e 

conveniência de remeter as informações colhidas e o parecer produzido por esta comissão 

ao Ministério Público.  

Por fim, apresentadas as diretrizes a serem adotadas por esta comissão, submeto 

o presente plano e peço a aprovação de Vossas Excelências”.  

Nós também discutimos a esse respeito. Eu estou vendo o deputado Paulo está 

pedindo uma questão de ordem, vou passar a palavra a ele, mas nós antecipamos essa 

discussão também em relação às autoridades a quem serão encaminhados os documentos, 

e ficou claro que, no caso do Ministério Público, é obrigatória a apresentação, nem passa 

por deliberação.  

Vou passar a palavra ao deputado Paulo Fiorilo, que está inscrito. Tem que ligar o 

som, deputado Paulo.    

   

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Desculpa, eu achei que tivesse ligado. É 

rápido, e tem a ver com a discussão que a gente já fez, para que não haja dúvidas quanto 

aos encaminhamentos dos documentos que nós precisamos... Aliás, aos órgãos que nós 

precisamos encaminhar os documentos. 

Eu até tinha formulado aqui. Se achar que vale a pena eu também vou fazer, como 

disse, passar ao senhor, mas eu tinha feito a seguinte redação. “Da entrega e aprovação 

do relatório final caberá, mediante ato de ofício do presidente, ou via requerimento de 

qualquer membro, pautar em votação a necessidade e conveniência de remeter as 

informações colhidas e o parecer produzido por comissão às autoridades competentes.”  

 É o que foi dito. Eu acho que está resolvido. Eu só vou encaminhar para o senhor 

como uma sugestão de texto. Muito obrigado, Sr. Presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado, e será anexado 

aqui, deputado Paulo, como nós havíamos confirmado. Dessa forma, eu, assim, concluo 

aqui a reunião de hoje.  

Só para conclusão, eu peço que todos os colegas que tiveram algumas 

intervenções... Eu anotei bastante coisa aqui, mas eu confesso que talvez tenha falhado 

em alguma das anotações. Portanto, aqueles que tiverem, para poder ter segurança do que 

foi discutido aqui, que possa apresentar isso, ou pelo e-mail da própria CPI, tem um grupo 

dos assessores já, que foi apresentado, e até no nosso próprio grupo do Whatsapp. 

Mesmo porque eu anotei bastante coisa, acho que não esqueci nada, mas vou 

apresentar novamente, aí sim, imagino, só para deliberação, na próxima reunião nossa, 

apenas para deliberação do plano, e já gostaria, se tivermos um acordo antecipado, e vou 

fazer isso pelo Whatsapp, a gente já pode iniciar avaliando aí o início das pessoas que 

serão ouvidas, iniciando aí conforme, e eu imagino, pelo plano, a questão da conceituação 

das fake news.  

Já tem requerimentos apresentados por alguns parlamentares. Eu vou colocá-los 

assim que a gente tiver uma definição do plano de trabalho, para que uma coisa não fique 

sem lógica em relação à outra, mas só para esclarecer que já estamos recebendo 

requerimento de parlamentares a respeito de convites de pessoas que possam contribuir 

com a nossa CPI.  

Eu pergunto se alguém tem... A deputada Janaina está inscrita. Pela ordem, 

deputada Janaina.  

   

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente, eu fiquei com uma dúvida. 

Vossa Excelência falou assim, que enviar o relatório final para o Ministério Público é 

algo obrigatório, e, assim, a minha percepção é que nós temos que enviar para o 

Ministério Público se houver crimes objetivos a serem investigados.  

Eu não vejo como algo natural, automático, o dever de enviar ao Ministério Público. 

Por isso eu queria esclarecer com Vossa Excelência. A percepção de V. Exa. é de que 

necessariamente, conclua-se pela existência de crimes ou não, tem que ir para o Ministério 

Público?  

   

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu imagino, o 

Dr. Beneton também vai nos ajudar nessa questão, mas imagino que, independente de 

crime ou não, será encaminhada para o Ministério Público, até a fim de colaborar com as 
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investigações, mesmo que não haja crime, mas pode haver algum outro tipo de 

intervenção que a CPI possa colaborar nas investigações que estão em curso, por exemplo, 

no Ministério Público, em relação às eleições 2018, mas eu vou, na sequência do deputado 

Paulo, que já pediu a palavra, pedir para que o Dr. Beneton esclareça  a esse respeito.   

Eu entendo que, independente do desfecho da CPI, será encaminhado ao Ministério 

Público. Eu vou passar a palavra ao deputado Paulo, para que ele possa fazer a sua 

intervenção também. Questão de ordem. Tem que liberar o som também, deputado Paulo.  

   

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, na realidade, eu acho que 

o senhor já trilhou o caminho, e eu tenho certeza de que o Dr. Beneton também. Toda 

CPI, o resultado produzido é encaminhado naturalmente ao Ministério Público, 

independente de qual situação se apurou. Isso me parece que está inclusive normatizado.  

Então, acho que aqui é de menos. Eu acho que é só a gente ter a informação do 

Dr. Beneton e segue o jogo. Eu não vi nenhuma CPI que não fizesse o encaminhamento 

ao Ministério Público.  

Muito obrigado, Sr. Presidente.  

   

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Passo a palavra ao Dr. Beneton, 

pela Procuradoria.  

   

O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - Excelência, só para 

responder à questão da deputada Janaina, eu já tinha lido o Art. 6º-A da Lei 1.579, de 52, 

e é cogente. “A comissão parlamentar de inquérito encaminhará relatório circunstanciado, 

com suas conclusões, para as devidas providências, entre outros órgãos, ao Ministério 

Público ou à Advocacia-Geral da União, para que promovam a responsabilidade civil ou 

criminal”.  

Então, pode não existir crime, mas pode ter improbidade administrativa, ou outra 

questão administrativa a ser tratada, e no Art. 34-C do Regimento Interno, diz o seguinte. 

“Ao término dos trabalhos, a comissão apresentará relatório circunstanciado, com suas 

conclusões, que será publicado no ‘Diário Oficial’ e encaminhado, Inciso II, ao Ministério 

Público, à Procuradoria-Geral do Estado, e à Defensoria Pública, para que promova 

responsabilidade civil ou criminal”.  

Então, aí não tem jeito. Só há uma possibilidade de não ser encaminhado, em tese, 

é se não for detectado nada, se for, digamos assim, chegar à conclusão final de não ser 
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encontrado nenhum tipo de ilícito, nenhuma irregularidade. Aí poderia até supor a 

votação da deliberação pelo arquivamento.  

Geralmente, encontra-se algum tipo de irregularidade ou de ilicitude, e aí 

encaminha-se ao Ministério Público e também ao órgão de representação jurídica do 

estado ou da União para que eles promovam responsabilidade civil ou criminal. Então 

nessa parte de encaminhamento me parece que ao Ministério Público, havendo 

irregularidade, ilícito, tem que ser encaminhado. Com todo o respeito, se a senhora não 

concordar eu peço vênia. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Imagine. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra a deputada 

Janaina. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Posso falar, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pode falar, deputada. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente, a explicação do procurador 

é perfeita. O que eu quero deixar claro é o seguinte. Nós não podemos começar um 

trabalho dizendo que ao final encaminharemos, porque se fizermos isso, estamos 

começando um trabalho sem a devida imparcialidade. Nós não sabemos se encontraremos 

ilícitos, sejam civis, sejam criminais.  

Os artigos dizem: “Terminada a CPI, encaminharão ao Ministério Público para 

apurar as responsabilidades civis e criminais”. Esse poder de apuração é nosso. Não é que 

a gente vai fazer o nosso trabalho e vai mandar para o Ministério Público decidir o que 

tem lá. Nós é que vamos dizer ao final se há ilícitos civis e/ou criminais. Se nós 

começarmos dizendo: “Vamos mandar”, nós estamos prejulgando.  

Então, assim, nós começamos os trabalhos para apurar. Se ao final identificarmos 

ou ilícito civis ou ilícitos penais ou ilícitos civis e penais, aí encaminhamos. O fato de na 

vida inteira da Assembleia sempre ter se chegado a ilícitos não significa que em toda e 

qualquer CPI se chegará a ilícitos. É um dever da CPI, vamos dizer assim, o 

distanciamento na análise do objeto.  
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Então a minha preocupação é que ninguém alegue que nós estamos prejulgando, 

entendeu? Existe sim a possibilidade em tese de uma CPI fazer uma investigação e chegar 

ao final e entender que não tem ilicitude e, nesse caso, não tem que mandar relatório para 

o Ministério Público. O procurador explicou perfeitamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Então faremos o seguinte. Só 

concluiremos a CPI com uma vírgula no final, “se necessário”. Aí fica muito mais claro 

e, se necessário for, a gente encaminha. É que me parece que deveremos ter 

encaminhamentos até por conta de já confirmados alguns casos aí inclusive com a própria 

Justiça.  

Mas de qualquer forma eu vou acatar o pedido de V. Exa. para que a gente possa 

fazer um “se necessário” no final; e pedir a palavra do deputado Paulo Fiorilo antes da 

conclusão. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, me parece que o que 

procurador leu não deixa dúvida nenhuma que tem que encaminhar, independente de ter 

ou não qualquer crime civil ou não. Agora, assim, colocar “se necessário for”, por quê? 

O relatório de uma CPI não vai para o Ministério Público?  

Não está determinado na legislação que deverá ser encaminhado? Mesmo que não 

tenha absolutamente nenhum delito, me parece que nós estamos querendo inverter a 

lógica da lei. Eu discordo do encaminhamento proposto.  

Eu acho que o senhor poderia consultar por escrito a Procuradoria para que a 

Procuradoria se manifestasse, até para que a gente não escreva uma coisa que nós vamos 

ter que ficar respondendo o tempo todo. Por que não mandar para o Ministério Público? 

Qual o problema? Se não tem nada, arquiva-se no Ministério Público. Só isso, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu entendi. Eu vou passar 

novamente ao Dr. Beneton para que ele seja objetivo nessa questão, se a gente tem essa 

prerrogativa ou não, e não sei se a Dra. Vanessa também quer complementar nesse caso. 

Pelo que eu estou vendo ela quer complementar.  

Vou passar ao Dr. Beneton e na sequência a Dra. Vanessa para a gente concluir 

apenas o item 10 aqui com relação ao encaminhamento de tudo que foi apresentado, do 

relatório final ao Ministério Público por ofício ou não. 
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O SR. MARCO ANTONIO HATEM BENETON - Me parece que, indo na linha 

do deputado Paulo Fiorilo, realmente a lei é cogente. Há uma determinação, um dever 

ser. Eu coloquei em tese a questão de não se encontrar absolutamente nada, o chamado 

crime impossível. Aí a própria CPI, digamos, decide por votação, por deliberação, 

arquivar. Eu estou colocando isso numa hipótese até quiçá remota.  

É uma hipótese mesmo que não pode ser descartada. Pela locução e pela dicção 

legal, me parece que mesmo não encontrando nada, já que quem vai promover as ações - 

se é uma ação  pública incondicionada, a senhora sabe melhor do que eu - é o Ministério 

Público. A CPI, por exemplo, pode não ter visto nada, mas eles enxerguem alguma coisa.  

Então, quer dizer, essa definição agora no começo da CPI se vai enviar ou não, eu 

vou ser bem sincero, eu acho que ela é meio irrelevante. Eu acho que é um tema final, 

final de votação. Agora em si eu acho que a preocupação seria mais a apuração dos fatos 

e ao final V. Exas. vão concluir.  

Mas me parece que a locução, a dicção da lei quando ela fala “encaminhará” e o 

Regimento Interno fala “será encaminhado”, me parece que não deixa muita margem para 

não ser. A comissão pode declarar: “Olha, não vimos nada, mas por força legal temos que 

encaminhar para os órgãos competentes”. Essa seria a minha colocação. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. A Dra. Vanessa havia se 

manifestado também. Se ela quiser complementar, só vou pedir que possa desbloquear o 

seu áudio. 

 

A SRA. VANESSA ABIBE FERRAREZI - Na verdade, fazer uma consideração 

aqui concordando também com o colega, porque está previsto na lei. Eu entrei aqui na 

nossa Constituição Federal, que é onde a gente segue, e aqui eles colocam no parágrafo 

3º que: “sendo as conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público”.  

Eu acho que acaba sendo uma consequência lógica de todo um trabalho realizado, 

de uma apuração feita. E a par de tudo isso também, o Ministério Público tem um papel 

assim fundamental na sociedade; ele trabalha como “custos legis”. Então eu acho que 

acaba sendo consequência natural da própria Constituição e dos dispositivos legais.  

A par dessas considerações todas, quando a gente coloca que é uma questão mais 

do jogo de palavras talvez, deixar entreaberto, mas talvez reproduzir o que está na 
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Constituição Federal, que é o que lhe toca: “sendo as considerações, se for o caso, 

encaminhadas”.  

Eu acho que é aquela questão de colocar as palavras. Mas eu acho que 

inevitavelmente existe sim esse encaminhamento ao órgão fiscalizador, que é o Ministério 

Público, para tomar eventuais providências. Porque em que pese não haver um ilícito 

penal, pode haver um ilícito administrativo, um ilícito civil, que aí o Ministério Público 

também vai fazer a sua apuração.  

Porque a par da apuração da CPI, existe aquela apuração do Ministério Público. Ele 

tem também o seu papel fiscalizador de dar sequência ao que ele tem em mãos. Ele 

também vai fazer a apuração dele. Era isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Não sei se a deputada 

Janaina e o deputado Paulo têm alguma intervenção a fazer, mas me parece que ficou 

claro. Deputada Janaina com a palavra. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente, veja bem. Não quero aqui 

entrar em conflito com nenhum colega, mas eu entendo que uma leitura de que nós temos 

que começar uma investigação com uma obrigatoriedade já estabelecida de enviar 

qualquer coisa para o Ministério Público transforma o Poder Legislativo em um órgão 

auxiliar do Ministério Público; e nós somos soberanos. Como a doutora disse: “Se for o 

caso”.  

Essa decisão é nossa. Eu não estou aqui falando especificamente desta comissão, 

deste tema. Não estou nem debatendo a questão concreta. Estou debatendo os poderes e 

as prerrogativas do Poder Legislativo, que não é um auxiliar do Ministério Público. Nós 

temos soberania para votar ao final se é caso de encaminhar ou não. Isso está na 

Constituição Federal e me parece ser algo inerente à separação dos poderes.  

Nós não podemos iniciar um trabalho como auxiliar. Se o Ministério Público 

entende que tem elementos desde agora, ele tem poder, autonomia, prerrogativa, “munus” 

constitucional para fazer suas investigações. O que eu não posso aceitar é o Poder 

Legislativo assumir uma postura auxiliar. Não é esse o nosso papel.  

Então assim, eu acho que a gente não precisa debater isso agora, nem acho que seja 

essencial, como bem disse o Sr. Procurador, mas eu quero deixar isso ressaltado aqui 

como fortalecimento do Poder Legislativo. Nós não somos auxiliares; nós somos 
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soberanos. É nesse sentido, entendeu, Excelência? Eu não estou aqui dizendo que vamos 

chegar ao final e não vai ter o que investigar. É uma questão conceitual mesmo.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu entendi sim e também 

compreendo que a questão do Legislativo é independente. É que de fato me parece - as 

outras CPIs de que eu participei também - que todas elas acabam encaminhando para o 

Ministério Público para que possa tomar as devidas providências; me parece algo meio 

habitual.  

Não é o fato de você estar de joelhos para outro Poder ou dizendo que é o outro 

Poder que tem a capacidade de poder fazer algum tipo de investigação. Tanto que nós 

estamos formando aqui uma CPI para poder investigar e ter todo o trabalho investigativo 

inerente ao Poder Legislativo.  

Então eu compreendi a sua colocação e nós vamos chegar a um texto final aqui que 

possa compreender e que não deixe nenhuma dúvida de que não é o fato de você estar se 

submetendo a um outro Poder, mas sim a simples praxe da Casa, conforme a própria 

Constituição Federal e Estadual dizem em relação a encaminhar os documentos para o 

MP, conforme orientação da Procuradoria. Não sei se o deputado Paulo quer fazer uma 

intervenção. Com a palavra. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, na realidade, eu acho que 

o encaminhamento sugerido por mim anteriormente poderia dar conta dessa situação. 

Faça a consulta à Procuradoria. Eu queria terminar com duas coisas. Neste caso eu não 

acho que é hábito. Eu acho que nós estamos cumprindo uma norma.  

Se a Constituição deixou uma brecha, o estado não deixou. E segundo, imagine que 

aqui a maioria votasse por não encaminhar ao MP. Qualquer deputado tem a prerrogativa, 

e não é a submissão. Nós não estamos nos submetendo ao MP; o MP é um órgão que 

fiscaliza. E se entendermos que há a necessidade que se fiscalize… Aliás, até o MP já tem 

procedimento aberto. Ele está fazendo o papel dele. Nós vamos fazer o nosso, e nós vamos 

complementar...  

Aliás, nós estamos pedindo para o MP informações para ajudar na CPI. Então eu 

não acho e não entendo que haja submissão, ao contrário. Nós estamos cumprindo uma 

norma legal que a Constituição deixou aberta, mas que o estado não, que definiu que 

caberá e que, no caso da Assembleia, deverá.  



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT)  

Então não acho que a gente deva ampliar esse debate, até porque nós estamos 

respaldados. E se no final a maioria achar que não tem que encaminhar porque não teve 

crime, não teve crime civil, não teve sei lá o quê, decide-se no final. Agora, não é porque 

a gente disse que a gente encaminha que a gente já está dizendo que tem.  

Parece um raciocínio um pouco difícil de eu entender. Então eu queria sugerir o 

encaminhamento, que se consultasse a Procuradoria para ter uma resposta e ao final a 

gente decide, se for o caso; e eu entendo que não precisa decidir porque já está decidido.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, perfeito, compreendi. 

O procurador Beneton e a Dra. Vanessa já foram consultados informalmente, mas farei 

isso formalmente também para não restar nenhuma dúvida. Desta forma eu então vou 

encerrar, só agradecendo mais uma vez a presença de todos os colegas. Queria agradecer 

aqui a presença… 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Pela ordem, presidente. É rapidinho. Eu 

tenho um requerimento para convite para semana que vem e foi encaminhado para o 

email. E peço a Vossa Excelência... É sobre o conceito de fake news com relação aos 

crimes contra a (Inaudível.). Aí o senhor analisa, por gentileza. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Sem problema, deputado Neri. 

É só encaminhar para o email oficial que a gente já falou aqui, que é o 

cpifakenews@al.sp.gov.br. Já tem outros requerimentos também apresentados por outros 

parlamentares que já estão aguardando aí apenas a nossa aprovação deste plano de 

trabalho.  

Por isso eu faço questão que a gente possa, na próxima reunião, se possível, já 

chegar com todo tipo de dúvida esgotada em relação a ele para a gente evitar mais debates 

sobre esse tema, para a gente poder iniciar de fato o trabalho na conceituação, ouvindo a 

parte mais técnica. E na sequência, ouvir os envolvidos com relação às eleições de 2018, 

que nós já nos debruçamos aqui sobre essa competência. Então pergunto se mais nenhum 

deputado tem alguma intervenção a fazer antes das conclusões.  

Quero então agradecer a presença dos deputados Maria Lúcia Amary, nossa vice-

presidente; do deputado Paulo Fiorilo; da deputada Monica Seixas; do deputado Arthur 

do Val; da deputada Janaina Paschoal; do deputado Edmir Chedid; do deputado e relator 

Sargento Neri; do deputado Thiago Auricchio.  
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Quero agradecer também aos procuradores que vão nos acompanhar durante toda a 

CPI: Dr. Marco Antonio Beneton, Dra. Vanessa Abibe. Também, aos demais técnicos da 

CPI, a assessoria de todos os parlamentares e vamos mantendo contato.  

Eu pretendo o quanto antes apresentar o plano de trabalho já com essas mudanças 

que a gente discutiu aqui hoje para que na próxima CPI que eu já quero convocar para a 

próxima sexta-feira, dia 10, às 11 horas, a CPI das Fake News já para a aprovação do 

plano de trabalho - que será encaminhado alguns dias antes - para que a gente possa tirar 

qualquer tipo de dúvida e eventualmente já chegar nessa reunião com ele devidamente 

esclarecido. 

E aí possamos fazer inclusive, de repente, a aprovação de alguns requerimentos que 

já podem ser apresentados desde já em relação à fase conceitual das fake news.  

Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a presença de todos, eu declaro por 

encerrada a presente reunião da CPI das Fake News.  

Muito obrigado mais uma vez. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


