
 Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 
 

 

CPI - FAKE NEWS - ELEIÇÕES 2018 

14.08.2020 

 

(Áudio indisponível até este momento.) 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - ...procuradores, Dr. Marco 

Beneton e Dra. Vanessa Abibe pela presença. Solicito à secretaria a leitura da Ata da 

reunião anterior. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Pela ordem, presidente. 

 

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

Monica. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Já que é da ciência de 

todos, eu solicito a dispensa da leitura da Ata da sessão anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Havendo consenso está 

dispensada a leitura da Ata, e fica considerada aprovada a Ata da última reunião.  

Passaremos então ao Item 2, que é o objeto da reunião. Questiono se todos os 

colegas têm em mãos a nossa pauta com nove itens, além dos documentos que foram 

encaminhados para esta CPI. Conforme constatado aqui, passaremos então à nossa pauta. 

Item 1. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, eu fiz um questionamento 

do Item 1 e Item 4 à Procuradoria sobre o nexo dos pedidos com o objeto da CPI. Eu não 

recebi o texto, se houve a manifestação, que eu entendo que deve ter ocorrido a 

manifestação da Procuradoria. Mas eu não tenho o texto em mãos. Eu não sei se o senhor 
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postou em algum lugar, eu não vi. Então eu queria saber qual é o encaminhamento do 

Item 1 e do Item 4, que era sobre essa questão. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Paulo Fiorilo, nós 

encaminhamos o parecer das duas questões de ordem no grupo das assessorias. Inclusive, 

no seu caso, conversa com a... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Claudia. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a Dra. Claudia, 

exatamente. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pois não. Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a Claudia. Estão com ela 

os pareceres. Eu pergunto se todos os colegas também receberam. Eu vou mandar no 

nosso grupo de WhatsApp também, para que todo mundo possa ter acesso aos dois 

pareceres da Procuradoria, ambos assinados pelo Dr. Marco Antonio Beneton e Dra. 

Vanessa Abibe. Foi mandado pelo email institucional de cada um dos senhores, mas eu 

vou pedir para que o Juscelino possa me encaminhar e disponibilizar aqui no nosso chat 

do Zoom, e também vou mandar pelo WhatsApp. Os demais deputados pegaram esse 

parecer? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Excelência. 

 

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

Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Então gostaria de sugerir, se houver consenso 

de todos, que esses dois itens possam ser os dois últimos itens da pauta a serem 

apreciados. Assim dá tempo de os Srs. Deputados avaliarem. Eu, sinceramente, não tive 

tempo de dar uma verificada, e vou verificar agora. Para não prejudicar o andamento a 

gente poderia, esses dois itens passarem a ser o último e o penúltimo da nossa pauta hoje, 

Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Nesse caso, deputado Edmir, 

seria, então, porque, vamos lá, no caso dos requerimentos do deputado Douglas. Nós 

temos um, dois, três, quatro, cinco requerimentos de autoria do deputado Douglas, e 

temos um, dois, três requerimentos da deputada Janaina Paschoal. A ideia de V. Exa. é 

que o Item 1 possa ficar para depois, e aí a gente começaria... Temos um também do 

deputado Paulo Fiorilo. Então a gente começaria com o Item 3, iria para o Item 4; na 

sequência, item 9. E aí depois os itens 1, 2, 5, 6, 7 e 8. Correto?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, o senhor tem duas 

manifestações que a maioria não leu. Eu percebi que a Monica também não recebeu, não 

sei os outros. As duas referem-se aos itens 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. 

Então se tiver que deixar para o final, para que a gente possa ler as manifestações 

da Procuradoria, a gente votaria o item 3 e o item 9, depois voltaríamos aos outros itens.  

Ou, como o senhor sugeriu na semana passada, o deputado Edmir Chedid, ou outro 

deputado pede vista, a gente lê com calma os pareceres, e apreciamos na próxima reunião. 

Não tem mais requerimentos, são só esses.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Exato, o que eu ia dizer é isso. 

Na verdade, seriam só dois requerimentos, para vocês tentarem fazer a leitura do parecer 

da Procuradoria.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É pouco tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É pouco tempo, ou se vocês 

quiserem eu posso fazer a leitura do despacho final do parecer dos procuradores. De 

qualquer forma eu pergunto, então, se há um consenso de votarmos o item 3 e o item 9? 

E estou encaminhando. Já encaminhou Celino? O Celino está encaminhando no 

próprio chat do Zoom, os dois pareceres. Eu só insisto que está no e-mail oficial de V. 
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Exas., os dois pareceres. Encaminhados para a assessoria, conversado no grupo de 

assessores, que todos estão presentes. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Eu tenho aqui, se vocês quiserem 

encaminho no grupo. Ajuda? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ajuda sim, Arthur. Ajuda, não 

sei se teremos tempo, em cinco minutos, de fazer a leitura, mas pode encaminhar. Por 

gentileza. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Mandei lá. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Só para informar que os 

pareceres foram encaminhados no e-mail oficial. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu não estou reclamando disso, Sr. 

Presidente. Eu confesso que não tive acesso, vou depois cobrar a assessoria. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Tudo bem, só estou esclarecendo 

que foi encaminhado. De qualquer forma, pergunto ainda se há um consenso de a gente 

votar ao menos o item 3 e o item 9? Na sequência, tentamos voltar para a pauta, ou alguém 

pede vista nos demais requerimentos. 

Estou vendou uma manifestação do deputado Edmir Chedid, do deputado Paulo 

Fiorilo. Ok, então. Pode ser assim? Faremos essa inversão. Inicio com o item 3. O 

deputado Arthur ainda não mandou, se puder encaminhar aqui, deputado Arthur, os dois 

pareceres. Está sendo encaminhado também pela assessoria da Assembleia, da CPI.  

Então vou iniciar pelo item 3. Requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorilo: 

Requer, nos termos regimentais, que seja convidado o Sr. Edgard Corona, fundador das 

redes de academias “Bio Ritmo” e “Smart Fit”, com o objetivo de prestar informações de 

que tenha conhecimento, a esta Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News 

Eleições 2018. 

Em discussão o requerimento. (Pausa.) Não havendo quem queira discutir, está 

encerrada a discussão. Passaremos então à votação. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota a 

deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente, eu estava lendo o parecer. 

Só para confirmar, esse é o convite ao empresário? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Exatamente, o item 3 da pauta. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Como votei com relação aos anteriores, 

eu voto “não”, Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota a 

deputada Maria Lúcia Amary? 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Voto favorável, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota a 

deputada Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Apenas para 

esclarecer, os dois pareceres se encontram aqui no chat também, conforme combinamos. 

Como vota o deputado Arthur do Val em relação ao Item 3? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Registrar a presença 

do deputado Thiago Auricchio e perguntar como vota no Item 3, deputado Thiago. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto “sim”, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota o 

deputado Edmir Chedid? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para votar “sim”, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Está aprovado o 

Item 3 da pauta, passaremos então ao Item 9.  

Requerimento de autoria da deputada Janaina Paschoal, requer que se oficie ao 

Exmo. Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News do 

Congresso Nacional, o Sr. Senador Angelo Coronel, solicitando acesso aos documentos 

obtidos pela CPMI em caráter sigiloso, conforme especificado.  

Em discussão o Item 9. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra a autora do 

requerimento. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu só queria explicar para os colegas 

por que estou fazendo esse pedido. Vossa Excelência vai lembrar que o senador enviou 

um ofício para a comissão, mandando um link pelo qual nós teríamos acesso à 

documentação da CPMI. Quando nós fomos olhar no link, o material que está público 

não tem nada a ver com a eleição de 2018.  

Então, postagens posteriores, ofensas feitas à deputada Joyce, ofensas feitas ao 

general Santos Cruz - que inclusive também foi ouvido -, até ofensas a minha pessoa, mas 

tudo posterior à eleição. Existe uma gama significativa de documentos, inclusive 

apresentados pela deputada Joyce e pelo deputado Frota, que estão sob sigilo.  

Então, como o material público não tem nada a ver com as eleições de 2018, 

entendo que seria interessante solicitarmos acesso ao material que está sob sigilo. É esta 

a minha justificativa. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Ainda em discussão o 

Item 9. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passaremos à 

votação. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Favorável, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota a 

deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota a 

deputada Maria Lúcia Amary? 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Favorável, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota a 

deputada Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota o 

deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota o 

deputado Edmir Chedid? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Voto “sim”, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota o 

deputado Thiago Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto “sim”, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Portanto, está 

aprovado o Item 9. Volto à pauta inicial, no Item 1, os pareceres já se encontram à 

disposição dos colegas.  

Voltando ao Item 1 aqui da pauta, lembrando que, se alguém quiser, pode - como o 

deputado Paulo já falou - pedir vista, mas os requerimentos estão na pauta. Eu preciso dar 

sequência e fazer sua leitura. Item 1: Requerimento... 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 

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

Monica. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - O senhor me desculpe 

ficar pedindo oralmente, é que no celular é difícil usar o chat.  

Eu não consegui ler o parecer. Foi humanamente impossível, porque eu estava aqui 

atenta à pauta, votando, deliberando. Não sei o que fazer, assim. Não sei o que está escrito 

no parecer. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu vou passar a palavra ao 

deputado Edmir Chedid. Posso fazer a leitura do despacho... 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Posso terminar? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Por gentileza. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - De qualquer forma, 

para colaborar, e para a gente ter tempo também para estudar e, enfim, eu vou pedir vista 

do que eu posso pedir, que são os itens 2, 5, 6, 7 e 8 da pauta. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, é regimental. Vista do item 

2, 5, 6, 7 e 8. 



 Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 
 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem. 

 

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

Chedid, que havia pedido. Ainda quer a palavra, deputado Edmir? Depois, na sequência, 

o deputado Arthur. Tem que liberar o som, deputado Edmir. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Agora me liberaram o som. Foi daí que 

travaram, Excelência. Até para sugerir, se é que é possível, se é que há interesse de todos, 

de a gente então pegar os itens remanescentes, se não conseguiram ainda ler o parecer - 

eu também não consegui, diga-se de passagem - e passar para o final das oitivas.  

A gente faz as duas oitivas e continua com a pauta, se é que é o caso. Sugestão só, 

Excelência. De qualquer forma, eu votarei favorável a todos os requerimentos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu vou sugerir então, assim... 

Porque eu acho que é difícil conseguir garantir quem está acompanhando as oitivas até o 

final. A gente vai até às duas da tarde. Eu acho complicado, mas vamos ouvir aqui o 

deputado Arthur, não sei se ele tem alguma outra sugestão. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - A minha questão é bem simples, gente. 

Vamos lá. Como eu já tinha visto os requerimentos, eu dei uma lida, e assim, não tem 

pegadinha neles. Um estende a amplitude da CPI para fake news de 2019. Acho que todo 

mundo aqui vai votar favorável, não tem porque votar contra. 

O segundo item, e, aí sim, não faz sentido a gente votar os outros itens sem votar o 

parecer, diz respeito a pareceres de deputados de fora da comissão, que aqui, no caso, são 

os requerimentos do Douglas Garcia.  

Então, é basicamente isso. Um requerimento amplia os poderes da CPI, para a gente 

também averiguar fake news de 2019, que acho que todo mundo aqui é favorável, e o 

segundo, que eu, pessoalmente, sou contrário, é de aceitar ou não requerimentos de 

deputados de fora da CPI. 

Então, acho que, isso explicado, não tem pegadinha no texto. A gente sabe o mérito. 

Acho que dá para votar, e a gente anda com os trabalhos.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Excelência.  
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A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Pela ordem, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem o deputado Edmir, 

e na sequência a deputada Monica. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Só para entender, presidente. É uma dúvida que 

eu tenho, que o deputado Arthur do Val colocou bem. É um requerimento para ampliar 

os poderes da CPI, para continuar averiguando em 2019. É isso?  

Nós podemos fazer isso dentro dos membros da comissão, regimentalmente? Ou 

isso tem que ir a plenário novamente? É só essa dúvida que eu deixo. Não sou contrário, 

não. Só queria entender, até para depois não complicar a CPI, paralisarem na Justiça a 

CPI, como já aconteceu no passado aqui na Assembleia, Excelência.  

Nós temos aí procurador, bom procurador, experiente. Só para colocar essa dúvida, 

para depois a gente não ter problemas futuros.  

Obrigado, Excelência.       

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu já vou passar, deputado 

Paulo. A deputada Monica está inscrita. Eu vou só responder aqui ao deputado Edmir e, 

na sequência, passo para vocês dois. 

Em relação...  (Vozes sobrepostas.) Pedir só para desligarem os microfones aqui. 

Em relação ao questionamento do deputado Paulo Fiorilo sobre os deputados que não 

fazem parte da CPI, a Procuradoria nos passa que nós temos que fazer o juízo de 

admissibilidade de cada requerimento. Portanto, a CPI, na prática, vai definir se aceita ou 

não aceita que os deputados que não são membros efetivos da CPI possam ou não possam 

requerer. A gente faria uma votação em cada requerimento de deputados que não são 

membros efetivos desta CPI. Simples assim. 

No caso do outro requerimento, ele também coloca que caberá à própria CPI fazer 

um juízo de ponderação. Eu sugeri aos colegas que a partir da próxima reunião, do 

próximo requerimento que fizerem, que possam, no próprio ofício, no próprio 

requerimento, mostrar o lastro com as eleições de 2018.  
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Então, o próprio deputado ficará responsável por poder apresentar os motivos pelos 

quais ele está requerendo a oitiva daquela pessoa ou de algum empresário ou de outra 

pessoa, quem quer que seja. São bem simples os pareceres, por isso que eu sugeriria que 

os deputados pudessem, no final, só, nas últimas folhas... Seria bem autoexplicativo. Mas 

eu vou seguir, aqui...  

Antes de entrar, eu vou passar a palavra à deputada Monica e, na sequência, ao 

deputado Paulo, que pediram para se inscrever. Com a palavra, a deputada Monica. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Eu ainda continuo na 

dúvida, presidente. Ou a gente tem cinco minutos para a gente ler ou a gente lê juntos ou 

a gente joga para a próxima sessão. Por exemplo, eu estou na dúvida se a gente não pode 

fazer uma votação geral para a gente decidir o regramento sobre não membros da CPI 

poderem participar dela. Não sei se cabe, porque eu não li o parecer; estou na dúvida se 

tem que ser necessariamente um a um. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Cabe, claro que cabe. Cabe a 

gente poder tomar essa decisão em conjunto aqui, se todos estiverem com essa disposição. 

A gente decide, nesse momento, inclusive, se todos os deputados que não são membros 

efetivos titulares dessa CPI - se a gente faz essa liberação ou não.  

Mas eu vou ouvir o deputado Paulo Fiorilo, ainda, a esse respeito. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só duas ponderações rápidas. A primeira 

é a seguinte: repare só a situação que a gente vai viver se o encaminhamento, que o senhor 

leu, eu não li... A gente tem que deliberar sobre cada deputado. Repare só: por que nós 

vamos admitir de um deputado e não de outro deputado?  

A impressão que eu tenho é que a CPI deveria se posicionar se nós somos favoráveis 

a que deputados que não são membros apresentem requerimentos; ou, quando têm 

requerimentos, encaminha para um dos membros apresentar. Não para votar toda sessão.  

Acho que isso é improdutivo, e a gente vai criar uma situação delicada para a gente. 

Por exemplo, eu posso achar que esse, de quem eu gosto, sim; o outro, de quem eu não 

gosto, não? Não existe isso. Então, assim, eu não li o parecer, mas estou aqui colocando 

minha opinião sobre o que o senhor disse, Sr. Presidente. 
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A segunda questão também é delicada. Nós não estamos ampliando o escopo, pelo 

que eu entendi, para 2019. Porque, por exemplo, um requerimento da deputada Janaina 

fala de 2003 a 2016. Então, me parece muito confuso.  

Eu não tenho problema nenhum de a gente discutir e votar: por exemplo, nós não 

precisamos apreciar os requerimentos do deputado Douglas para tomar a decisão se a 

gente vai admitir parlamentares que não são da CPI para demandar aqui. Isso é mais fácil. 

O outro, eu teria mais dificuldade para entender o relatório apresentado.  

Só isso, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Para esclarecimento ainda, a 

deputada Monica sugeriu a mesma coisa e é possível sim. O próprio procurador nos 

orientou que é possível a gente fazer uma votação única, até porque não me parece 

coerente que um deputado possa requerer e outro não, que não seja membro efetivo da 

CPI.  

É que o parecer dá essas duas possibilidades: da votação de admissibilidade de cada 

requerimento ou então uma decisão coletiva a esse respeito. Podemos fazer isso agora. É 

que nem teve esse requerimento pautado aqui, mas podemos fazer, no meu ponto de vista, 

agora. Não sei se vocês querem fazer a leitura dos requerimentos, enfim.  

Nós temos aqui um único item agora que está em discussão, que é o item 1, de 

autoria da deputada Janaina Paschoal, que já teve pedido de vista da deputada Monica e 

do deputado Paulo Fiorilo. Então, os únicos que não podem pedir vista sobre esse 

requerimento são esses dois parlamentares.  

Se algum deputado quer fazer a leitura do parecer para poder se manifestar a esse 

respeito, eu sugiro então que alguém peça vista sobre esse tema e fica para a próxima 

reunião. Caso contrário, eu preciso dar sequência à pauta, que é o item 1 ainda. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Excelência. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Esse requerimento é o do Diário do 

Centro do Mundo e do 247, não é? 

 



 Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 
 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É do Tiago Madeira, Anderson 

Rodrigo (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não, não. Não é fora do nosso escopo, 

porque eu não tenho nada contra esse rapaz, não estou acusando o rapaz de nada, mas a 

empresa dele foi contratada por parlamentares federais e fez promoção de atos e eu não 

vejo mal nenhum nisso.  

O problema é que parlamentares da direita estão sendo inclusive alvo de 

investigações no Supremo Tribunal Federal por idêntico comportamento. Então, o ponto 

aqui é o seguinte: se é ilícito à direita, é ilícito à esquerda.  

Eu entendo que é lícito nos dois lados, entendeu? Mas eu não acho que seja certo 

nós fazermos investigações só com relação a uma linha ideológica. Então, quero deixar 

muito claro que eu não tenho nada contra o rapaz, mas eu não acho justo nós ouvirmos só 

as pessoas que estão de um lado, entendeu? Não tem nada de fora do nosso escopo nessa 

solicitação. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputada, apenas para 

esclarecimento, então são dois itens, não é? Eu falei do item 1 e tem o item 4, que aí sim 

é esse que V. Exa. havia se manifestado no início, do Diário do Centro do Mundo e do 

Brasil 247. Esse é um outro requerimento. São dois que (Inaudível.) 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Sim, esses são veículos de informação 

inegavelmente esquerdistas, que receberam muito dinheiro público durante os governos 

do PT e que fazem narrativas sempre favoráveis à esquerda e sempre contrárias à direita. 

E, intrigantemente, blogs e sites que têm esse comportamento com relação aos 

pensamentos contrários estão sendo chamados, questionados, tendo quebra de sigilo 

decretada.  

Então, assim, eu não gosto do extremismo desses dois veículos, nem do extremismo 

dos veículos que estão pró - vamos dizer assim - bolsonarismo. Porém, não me parece 

justo que o comportamento deles fique tido como liberdade de imprensa e o dos outros 

como algo criminoso. Então, se nós vamos apurar para um lado, temos que apurar para o 

outro.  

A meu ver, isso é absolutamente compatível com o nosso escopo e querer dizer que 

nós estamos investigando eleição de 2018, desculpa, nada do que foi falado aqui até agora 
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é eleição. Muitas das ofensas são posteriores. Os deputados que foram chamados só têm 

elementos posteriores.  

Eu ouvi os depoimentos deles. Eu levantei os depoimento deles em Brasília, o 

material que eles apresentaram. Então é o seguinte: é absolutamente conforme o escopo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra, o deputado Paulo 

Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu queria saber em que momento nós 

estamos. Se o senhor abriu o debate ou se o senhor está tentando encaminhar. Porque, se 

o senhor abriu o debate, eu quero me inscrever para discutir o primeiro item. Porque eu 

já disse o que eu acho. Acho que a gente deveria ter a leitura do que o procurador se 

manifestou. A deputada já teve, e eu ainda não, porque eu não tenho como abrir aqui e 

agora.  

Então a gente só precisava decidir se nós vamos fazer a discussão, e há votos. Não 

tem nenhum problema. Vou contrapor os argumentos da deputada. Podemos ganhar ou 

perder. Não tem nenhum problema. É do debate. Acho que é natural. Mas a gente precisa 

entender qual é o nexo. Porque, se não tiver nenhum nexo, corremos um risco de começar 

torto. É só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, eu entendi. Na verdade, 

estou tentando chegar em um denominador em relação ao encaminhamento da pauta. 

Porque foram sugeridas por vocês várias coisas. Já acatei. Já inverti a pauta. Comecei 

com outros itens. Mandei o parecer pelo e-mail institucional. Mandei o parecer pelo chat 

do Zoom.  

Não posso deixar de ler um requerimento de ofício. Eu vou dar sequência ao item 

1 da pauta. Na sequência, o item 4. Se alguém quer fazer a leitura do parecer, e não 

conseguiu ainda, pode pedir vista desses itens. Mas eu não tenho mais o que fazer a esse 

respeito. Portanto, eu vou dar continuidade.  

Estamos no item 1. Requerimento de autoria da deputada Janaina Paschoal. Requer, 

nos termos regimentais, que sejam convidados os representantes das empresas Evag 

Comunicação, Tiago Madeira, Ebosa Serviços de Apoio Administrativo, Flavio Castilho 
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de Moura e Anderson Rodrigo Guaitanele da Silva, a fim de comparecerem perante esta 

CPI para a prestação de informações de que dispõem. 

Está em discussão o requerimento. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Paulo, para discutir. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, eu ouvi a deputada Janaina 

defendendo a questão. É que a defesa da deputada Janaina não pode só ter a extrema-

direita ou a direita. Precisa ter a esquerda, precisa ter aqueles do outro lado. Porque eu 

concordo que não tem nenhum problema. É um direito da manifestação de opinião, coisa 

do tipo. O problema é o seguinte. Nós definimos que temos uma CPI que discute as fake 

news nas eleições de 2018, seu impacto, interferência, etc., etc.  

Eu li o escopo do requerimento mas não encontro nexo. Eu queria perguntar, se 

pudesse responder a deputada. O que a empresa Evag e a empresa Ebosa fizeram foi 

produção de fake news? Mesmo que não seja na eleição de 2018, tudo bem. Vou 

considerar que a gente amplie o escopo. Mas onde está o nexo dessas duas? Porque elas 

produziram material para o pessoal da esquerda? Esse é o argumento? Esse é o lead para 

a gente aprovar o requerimento?  

Então me parece que, nesse caso, como no outro, que vamos discutir 

posteriormente, falta definir. A senhora sempre diz: “Ah, chamam aqui gente que...” Os 

três deputados disputaram a eleição de 2018. Não foi a de 2020, nem de 2024. Foi a 

eleição de 2018. Portanto, eles têm muito a falar sobre as eleições de 2018. 

Aliás, na CPMI eles falaram das fake news. Aliás, o deputado Frota deixou lá os 

“prints” das fake news. Não estou entendendo. A gente não vai ouvir os caras porque eles 

não têm nada a ver com 2018? Aliás, todos participamos das eleições de 2018. Todos 

temos responsabilidade no pleito que nos elegeu. E que não elegeu vários. Agora, me 

parece que eu não encontro um nexo.  

Se a senhora falar assim para mim: a empresa Evag e a empresa Ebosa patrocinaram 

fake news, elas produziram fake news, elas distribuíram fake news, está certo, olha o 

vínculo. Agora, porque elas produziram, ou porque elas trabalham para partidos de 

esquerda? 
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Então, assim, o escopo da nossa CPI vai ser a esquerda contra a direita. Nós estamos 

rebaixando o debate? Eu nunca vi isso. Nós precisamos ter, aqui, a clareza e o 

discernimento de quem está em uma CPI para discutir o que foi discutido como escopo, 

ou seja, o impacto das fake news nas eleições 2018 - 2018, pode ser 2019, pode ser 2020, 

se a gente quiser ampliar o escopo. Pode ser 16, porque a gente teve aqui todo um debate 

dizendo que o debate de fake news começa em 2016. 

Mas a gente pode discutir, por exemplo, as fake news que sofreu o filósofo alemão 

que foi motivo, aqui, de uma palestra nos anos 1940, do século passado. Não tinha fake 

news. A fake news só é possível porque tem um instrumento, uma plataforma que 

divulgou de forma massiva, por robôs, com dinheiro que não foi declarado, distorções de 

verdades. É esse o conceito que nós temos? É esse o debate que nós queremos? É essa a 

diferença. 

Por isso eu, particularmente, acho que, se não tem o escopo da CPI, me parece que 

não tem nenhum resguardo jurídico para a gente propor ouvir. A não ser que a gente 

tivesse “a empresa tal fez, produziu, divulgou, contratou”, porque senão nós vamos entrar 

em uma seara que não é a desta CPI. Ela vira CPI do fim do mundo. Se a gente quiser 

discutir “ah, tem empresa que foi contratada com dinheiro público”, vamos discutir 

também, não tem problema, mas não é esse o escopo da nossa CPI. 

Então, Sr. Presidente, eu estou falando isso porque senão a gente vai entrar, de fato, 

em uma situação difícil. E que pode ser contestada. Qualquer um aqui pode: “CPI, não 

tenho nada, não fiz fake news, não produzi, por que vocês querem me ouvir?”. 

Eu queria sugerir como, de novo, eu não li o parecer, que a gente pudesse ter, pelo 

menos, o tempo para isso. E aí definir se vai ampliar escopo, se a gente vai discutir outras 

coisas. Tudo bem, não tem nenhum problema. Se quiser discutir, também, as empresas 

da esquerda que participaram das eleições, está bom, mas vamos definir como escopo, 

não é? Não vamos fazer no contrabando. Aí não vale, não é? 

É isso, Sr. Presidente. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ainda em discussão o Item 1. 

Com a palavra o deputado Thiago Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Sr. Presidente, ainda é possível pedir vista? 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vossa Excelência pode pedir 

vista. Vossa Excelência não pediu ainda. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu queria pedir vista dos requerimentos 1 

e 4. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Dessa forma, vista 

concedida e, dessa forma, a gente acaba aqui com a nossa pauta. 

Apenas para informação, os documentos a que se referiu o requerimento 62, que foi 

aprovado, já se encontram com esta CPI. Nós vamos fazer um encaminhamento 

individual desse documento, porque são documentos que são sigilosos, portanto há 

orientação da Procuradoria da Casa de que o deputado possa se responsabilizar de que 

está pegando o documento. Eu não vou encaminhar em grupo do WhatsApp e tal, 

conforme orientação da Procuradoria, terá que ter algum responsável assinando que está 

levando essas informações para o deputado para o qual trabalha. Ok? 

Dessa forma, não havendo mais nada a tratar, eu vou encerrar a nossa presente 

reunião e vou convidar os colegas para que, em três minutos, possamos voltar para as 

oitivas dos nossos dois convidados. 

Muito obrigado pela presença de todos, peço para que continuem na plataforma 

Zoom. 

Está encerrada a presente reunião. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 


