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CPI – FAKE NEWS ELEIÇÕES 2018  

14.08.2020 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Constituída pelo Ato nº 25/2020 

com a finalidade de investigar os casos das Fake News que surgiram durante as Eleições de 

2018 no estado de São Paulo. Passaremos à chamada, peço que os deputados possam dar 

presença: deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Deputada Janaina 

Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presente, presidente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Deputada Maria Lúcia 

Amary. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Deputado Arthur do 

Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Deputada Monica 

Seixas. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Thiago Auricchio, 

deputado Thiago Auricchio? E este presidente, que também está presente. Há quórum. 

Solicito à secretaria a leitura da Ata da reunião anterior. 
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O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Pela ordem, presidente. 

 

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

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Solicito a dispensa da leitura da Ata. 

 

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

dispensada a leitura e fica considerada aprovada a Ata da última reunião. Passamos ao item 

2, que é o objeto desta reunião: proceder à oitiva do representante da plataforma YouTube, 

Sr. Marcelo Lacerda, diretor de relações governamentais da Google Brasil. 

Com mais de 15 anos de experiência em relações governamentais, Marcelo Lacerda 

lidera o time brasileiro da Google responsável pela discussão de políticas públicas 

relacionadas ao mundo digital desde 2013. Economista de formação, iniciou sua carreira no 

setor financeiro e acumula passagens pelo governo federal e consultoria privada. Na Google 

participou ativamente das discussões que moldaram o ambiente digital no Brasil, como o 

Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi solicitado o seu 

comparecimento perante esta CPI com a finalidade de explanar sobre como o problema das 

Fake News vem sendo tratado pela plataforma digital e quais medidas estão sendo adotadas 

para combater a disseminação de notícias falsas. 

O requerimento é de autoria do deputado Edmir Chedid, que também já está aqui 

solicitando para entrar e a quem eu já agradeço pela presença, e, de forma especial, agradeço 

também a presença do Sr. Marcelo Lacerda, a quem, em nome deste Colegiado, agradeço 

pela gentileza de poder transmitir conhecimento. Nós estamos ao vivo pela TV Alesp e pelo 

YouTube da TV Alesp também, e eu passo a palavra a V. Exa., desejando um ótimo dia e 

que esta reunião possa ser muito proveitosa para todos. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Obrigado, presidente. Bom dia a todos e a todas, 

deputadas e deputados. Agradeço novamente o convite e a oportunidade de estar aqui hoje 

para a gente poder conversar um pouco sobre um tema tão importante. Na Google nós 

também estamos bastante preocupados com o desafio gerado pela desinformação, porém, 

entendemos que é um assunto complexo, e assuntos complexos exigem ações amplas e 

parcerias estratégicas com diferentes atores da sociedade. Infelizmente ainda não existe uma 

solução única e definitiva para a questão da desinformação, por isso mesmo que no Google, 
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no YouTube e em todas as nossas plataformas nós estamos comprometidos em desenvolver 

abordagens diversas para lidar com esse problema, sempre com o objetivo de manter um 

ambiente seguro e bem informado, e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco dessas 

iniciativas que a gente tem aqui no Brasil. 

A ideia aqui é compartilhar um pouco com vocês da nossa missão e mostrar porque o 

conteúdo enganoso apresenta também um desafio no nosso objetivo de alcançar essa missão. 

Em seguida, eu vou detalhar algumas das ações que a gente tem para combater a 

desinformação, sempre com foco no investimento em tecnologia, no desenvolvimento e 

aplicação de políticas de conteúdo, no destaque do conteúdo de qualidade e no 

estabelecimento de parcerias com diversos atores da sociedade. Mas antes disso eu queria 

pedir licença aos senhores e senhoras para falar um pouquinho do nosso comprometimento 

com o desenvolvimento econômico e social do Brasil e de como a Google tem contribuído 

para a economia brasileira. 

De acordo com o nosso Relatório de Impacto Econômico de 2019, levando em 

consideração as ferramentas de busca e publicidade da Google, a nossa loja de aplicativo, 

que é a Google Play, e o YouTube, nós ajudamos a movimentar 51 bilhões de reais em 

atividade econômica para mais de 188 mil empresas, “publishers”, organizações sem fins 

lucrativos, criadores e desenvolvedores do Brasil. A Google existe há pouco mais de 20 anos, 

dos quais há 15 nós estamos no Brasil, e a nossa presença aqui é bem significativa; nós 

estamos em três cidades do Brasil: em São Paulo, onde fica a nossa sede, e, além dela, temos 

também aqui o Google Campus, que é um espaço separado e totalmente voltado para os 

empreendedores digitais e as startups, também temos um centro de engenharia em Belo 

Horizonte, que é o único centro de engenharia da Google na América Latina, e o YouTube 

Space, na cidade do Rio de Janeiro, que é um espaço totalmente voltado para os criadores de 

conteúdo do YouTube. 

Fora isso, são mais de três mil funcionários, entre efetivos, temporários e 

terceirizados, que trabalham aqui no Brasil para a Google – lembrando que, além da sede, a 

Google Brasil tem uma empresa formalmente criada aqui, com CNPJ e representantes legais, 

e recolhe todos os tributos devidos a suas operações no Brasil. 

Desde o início da criação da Google, a nossa missão é organizar as informações do 

mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. A gente cria produtos e serviços que 

ajudam as pessoas a criar, compartilhar e receber informações como nunca antes, e um dos 

fatores que nos ajudam a promover esse impacto econômico e social, bem como garantir que 

os brasileiros continuem expressando sua criatividade na internet, é o fato de termos uma 
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internet aberta. É graças a essa abertura que a Google também existe, mas isso não significa, 

deputados e deputadas, um vale tudo em nossas plataformas. 

Ao longo dessas duas décadas, trabalhamos para proteger a integridade de nossos 

serviços, combater abusos e maus atores e garantir que os usuários tenham, sim, experiências 

sempre positivas e seguras em nossas plataformas. Esse é o elemento essencial da nossa 

missão, até por isso a gente vê o retorno desse trabalho, que é a confiança dos usuários, que 

acreditam nesses valores, acreditam nesse serviço e recorrem aos nossos produtos e serviços 

sempre que precisam de uma informação útil para o seu dia a dia. Sem responsabilidade e 

comprometimento com o Brasil e com os seus usuários, essa confiança não existiria, por isso, 

investimos uma enorme quantidade de recursos e muito trabalho para enfrentar os desafios 

gerados pela criação e compartilhamento de conteúdo controverso e de notícias enganosas. 

A nossa abordagem para lidar com a desinformação nos nossos produtos é baseada 

no investimento em tecnologia, no destaque de conteúdo de qualidade, no desenvolvimento 

e aplicação de políticas de conteúdo e no estabelecimento de parcerias multissetoriais. 

Trabalhamos diariamente para atualizar essas tecnologias e fazer parcerias estratégicas, para 

que os usuários possam encontrar informações mais relevantes para suas consultas e buscas 

de notícias, e eu queria trazer aqui alguns exemplos dos nossos esforços durante este 

momento de combate à desinformação, durante esse momento desafiador que a gente está 

enfrentando com a pandemia da Covid-19. 

O primeiro exemplo é especificamente da página do YouTube: nós estamos exibindo 

painéis informativos que direcionam o usuário para o site da OMS. Esses painéis também 

aparecem quando o usuário faz uma busca relacionada ao coronavírus e, desde que foram 

implementados, já receberam mais de 20 bilhões de impressões no mundo todo. Nós também 

criamos uma prateleira com as últimas notícias sobre a Covid-19, destacando conteúdos de 

fontes oficiais de jornalismo profissional e ajudando assim às pessoas a se manterem mais 

informadas. Como resultado dessas iniciativas, a gente viu que, apenas no Brasil, o consumo 

de conteúdo jornalístico no YouTube cresceu 75% no primeiro trimestre de 2020. 

Todavia, sabemos que, mesmo utilizando de tecnologia, sempre vão existir atores 

maliciosos que querem atingir os nossos usuários, por isso a gente desenvolve políticas 

abrangentes para os nossos produtos, com base em informações de acadêmicos, especialistas, 

organizações não governamentais e até de governos sobre o tipo de conteúdo e 

comportamento que não é aceitável em nossas plataformas – obviamente, essas políticas são 

todas públicas, para que os usuários possam conhecê-las. Uma vez desenvolvidas essas 
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políticas, nós as aplicamos, usando uma combinação de máquina e revisão humana para 

identificar e remover o conteúdo que viola essas políticas. 

Para que isso seja feito de forma eficaz, a gente precisa dessa combinação de solução 

tecnológica com a grande base de talentos humanos. A tecnologia nos fornece escala e 

velocidade, enquanto o talento humano fornece o conhecimento contextual necessário para 

ajustar e melhorar esses sistemas cada vez que a gente vai aplicando. Então, além dos nossos 

próprios sistemas tecnológicos de detecção, a gente também recebe informações de usuários 

especialistas externos, que sinalizam conteúdos que, por ventura, possam estar infringindo 

essas políticas. As nossas equipes globais de revisores hoje contam com mais de dez mil 

pessoas ao redor do mundo, que trabalham diariamente na avaliação desse conteúdo 

sinalizado, checando se ele viola ou não as nossas políticas e se devem ou não ser removidos. 

Só para vocês terem uma ideia, desde fevereiro a gente implementou uma política 

específica sobre informações médicas incorretas relacionadas à Covid-19, para ajudar esses 

revisores e o sistema a identificar o tipo de conteúdo prejudicial. Isso já resultou na remoção, 

da plataforma, de mais de 200 mil vídeos, que continham conteúdo enganoso sobre 

tratamento médico, prevenção, diagnóstico ou transmissão da doença e que por ventura 

contrariassem as definições da OMS ou as informações médicas de autoridades públicas 

locais de Saúde – todos esses dados são públicos e acessíveis nos nossos relatórios de 

transparência. 

Por fim, a gente acredita que uma forma também eficiente de combater a 

desinformação é por meio de investimentos e parcerias multissetoriais, para trazer mais 

informação de qualidade e mais (inaudível) aos nossos usuários. Nesse sentido, voltando a 

dar alguns exemplos, a gente firmou uma grande parceria recentemente com o Instituto 

Palavra Aberta, o nosso braço filantrópico, Google.org, doou um milhão de dólares para um 

projeto deles, o EducaMídia, que é um programa de educação e alfabetização midiática. O 

que o programa faz? Ele desenvolveu um material, alinhado à Base Nacional Comum 

Curricular, para trabalhar com alunos e professores as habilidades de leitura crítica e de 

participação ativa no mundo conectado em que a gente vive hoje. Em seis meses de projeto, 

mais de 3.500 pessoas já foram impactadas pelos treinamentos e palestras, e o Instituto 

Palavra Aberta também conseguiu implantar uma eletiva de educação midiática nas escolas 

do estado de São Paulo que tem a possibilidade de impactar mais de dois milhões de usuários. 

Ainda considerando o contexto da pandemia, e dentro dessa vertical de parcerias 

multissetoriais, foram criados fundos e programas que distribuíram mais de 22 milhões de 

dólares para grandes, médias e pequenas redações no Brasil inteiro, além de agências de 
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checagem. O impacto dessa frente foi enorme e abrangeu quase 400 redações no País inteiro, 

como por exemplo – redações, como eu falei, médias e pequenas – a “Folha de Pernambuco”, 

a “Periferia em Movimento”, o “Jornal da Cidade de Bauru” e a “Folha de Boa Vista”. 

Enfim, finalizando aqui, presidente, eu gostaria de ressaltar que eu não vim afirmar 

que a Google tem todas as respostas para esses problemas, mas que, sim, nós estamos 

comprometidos em fazer a nossa parte. Assim como os membros desta CPI, estamos 

preocupados, sim, com os problemas gerados pela desinformação e profundamente engajados 

em continuar trazendo para todos os benefícios da internet, equilibrando segurança e 

liberdade de expressão em nossas plataformas, ao mesmo tempo que continuamos 

desenvolvendo ferramentas que ajudam a apresentar um conteúdo relevante para os nossos 

usuários, de uma maneira objetiva e politicamente neutra. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Bom, acho que com isso nós 

podemos dar início aqui às nossas inscrições. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Eu acho que apareceu alguém aqui atrás, acho que 

abriram a porta, não sei se chegou a atrapalhar, mas eu peço desculpas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não, fique tranquilo, Marcelo. A 

nossa lista de inscrição já está aqui comigo, e o primeiro inscrito é o deputado Arthur do Val. 

Deputado Arthur, eu vou passar a palavra para V. Exa. – lembrando que são dez minutos, 

Marcelo, entre a pergunta e a resposta de bate-pronto, então ele vai perguntar, vem a sua 

resposta na sequência, ele volta a perguntar e assim por diante, ok? 

 

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

 

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

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É só uma correção: nós combinamos 15 

minutos. O senhor reduziu para dez, foi isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eram 15 minutos? Então a gente 

vai manter a mesma instrução. 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Para ajudar o Arthur e aqueles que vão 

perguntar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Claro, tranquilo, são 15 minutos 

então. Com a palavra, deputado Arthur do Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Bom dia e obrigado pela presença. Eu 

tenho muita gratidão pelo YouTube, pois se não fosse por ele eu nem estaria aqui hoje, e 

quero fazer basicamente duas perguntas, que para mim são fundamentais, porque eu trabalho 

com o YouTube e faço vídeos todos os dias. A primeira é a seguinte: a gente sabe que há 

canais, tanto da direita quanto da esquerda, eu não vou... A gente pode até estender a nossa 

pergunta para questões que não são políticas, mas existem canais – e eu posso dar exemplos 

– dentro da política, que é mais a minha realidade, que fazem vídeos todos os dias espalhando 

desinformação, que fazem ali as suas “lives”, com superchats, cometendo crimes e 

espalhando Fake News, há canais ali que vivem de espalhar Fake News deliberadamente. Eu 

queria saber se você acha correto a Google ter como parceiros de negócios esses canais e 

quando vocês vão tomar uma atitude referente à manutenção desses canais. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Deputado Arthur, muito obrigado pela sua 

pergunta e obrigado também pelo desagravo sobre o YouTube. Acho a sua pergunta muito 

importante, mas uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a desinformação é uma 

questão complexa, que afeta diversos países do mundo. Em todos os lugares, empresas, 

governos, pesquisadores e sociedade civil buscam, de alguma forma, lidar com esse tema, 

mas até hoje, infelizmente, não se chegou a uma solução única que resolva o problema. Não 

por acaso, estamos falando de uma questão complexa e sem solução fácil, e aqui no Brasil 

também não é diferente. 

Aqui no Brasil, o senhor deve saber, o YouTube, segundo pesquisas de terceiros, tem 

mais de 100 milhões de brasileiros conectados mensalmente, o País é um dos cinco maiores 

mercados da plataforma, sendo uma prioridade na visão global. A gente sabe também que 

nove em cada dez pessoas procuram a plataforma para aprender algo, e, partindo desse 

conhecimento e sabendo do nosso compromisso em garantir que as pessoas encontrem 

informações úteis e relevantes, a gente decidiu fazer um trabalho de combate à desinformação 

baseado em três pilares: sempre conectar o usuário à informação útil e relevante, de 

qualidade, remover ou diminuir o alcance desse conteúdo duvidoso ou que contém 
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informação prejudicial, por exemplo, em relação à saúde das pessoas, e apoiar o trabalho de 

algumas organizações, como eu acabei de lhe dizer. 

De forma objetiva, o que a gente tem feito nesse caso tem muito a ver com o segundo 

pilar, que é remover ou diminuir o alcance de conteúdo duvidoso – eu acredito que seja a isso 

que o senhor esteja se referindo. Então, desde janeiro de 2019 a plataforma vem adotando 

uma política de dar cada vez mais alcance para esse tipo de conteúdo. Eu sei que pode parecer 

difícil, mas o YouTube e o Google estão comprometidos na aplicação das nossas políticas, e 

isso se reflete nos nossos números. Por exemplo, a gente sabe que 98% dos usuários do 

YouTube nunca infringiram nenhuma das nossas políticas, e mesmo sabendo que uma 

minoria as infringe, a gente faz e trabalha diariamente na aplicação para que esse conteúdo 

tenha cada vez menos relevância dentro da plataforma. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Obrigado pela resposta, mas eu vou me 

permitir fazer uma crítica perante a ela: foi, com todo respeito, uma resposta muito pouco 

objetiva. 

Vamos lá, você acabou de dizer que 98% dos usuários realmente não infringem as 

políticas, mas é muito fácil identificar aqueles que infringem, nós, que estamos aqui na vida 

política... Veja que eu não estou falando de censura, não estou falando de impedir essas 

pessoas de produzirem o seu conteúdo, de jeito nenhum, mas eu vou dizer para você que 

qualquer pessoa que tenha o mínimo de instrução política sabe que, por exemplo, o canal 

Terça Livre vive de cometer crimes – aliás, vou refazer essa frase, porque isso aqui dá até 

processo. Retira isso que eu falei, não vive de cometer crimes, falei besteira. É nítido que o 

canal Terça Livre, por exemplo, vive de forma duvidosa, vamos dizer assim, e todo mundo 

percebe, menos o YouTube. Os caras fazem “lives”, ganham muito dinheiro e, de repente, 

quando você vai ver, o MBL que acaba sendo ali vítima de uma denúncia como essa, e a 

Google continua com os caras como parceiros de negócios, o que é uma coisa muito 

questionável. 

Agora, dentro dessa questão algorítmica, é incrível como quem trabalha com o 

YouTube... Tem inúmeras pessoas tentando decifrar o algoritmo de vocês e é impossível. Eu 

tenho certeza absoluta, até o Mark Zuckerberg já assumiu que com o Facebook ele faz 

experiências algorítmicas randômicas, e é nítido que isso acontece na plataforma, é nítido. 

Há semanas em que, sem nenhuma explicação, seus “views” são triplicados, você ganha 

dinheiro e tal, uma maravilha, e dois dias depois está o completo oposto, sem nenhuma 

explicação plausível. 
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E aí vem a questão: vocês são uma empresa privada e têm toda a liberdade do mundo 

de agir como quiserem em relação ao algoritmo de vocês, mas como cidadão, como eleitor, 

como parlamentar ou até como um pré-candidato, qual é a garantia que eu tenho de que o 

YouTube não privilegia, de forma algorítmica, conteúdo A ou conteúdo B? De forma 

objetiva, qual é a garantia que eu tenho, além de um texto bonito no site, de que o YouTube 

não privilegia A ou B? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Obrigado, deputado, novamente pela sua pergunta. 

Vou tentar, então, ser um pouco mais objetivo na minha resposta. Em relação ao Terça Livre, 

canal que o senhor citou, infelizmente eu não tenho como comentar casos específicos, o que 

eu posso lhe dizer e afirmar é que cada vez mais a gente tem trabalhado para dar destaque a 

conteúdos de fontes confiáveis e profissionais, dando cada vez menos destaque para 

conteúdos de cunho duvidoso. Outra questão, ainda relacionada a negócios, como o senhor 

falou, que também é uma política que a gente vem já adotando desde o ano passado, é elevar 

a barra dos conteúdos daqueles parceiros que podem ter o seu conteúdo monetizado. Então a 

gente tem trabalhado fortemente para que essa barra de monetização seja um benefício, e não 

para que todo e qualquer conteúdo seja monetizado. 

Em relação à questão do algoritmo, e eu acho importante a gente trazer aqui essa 

discussão, a Google não faz nenhuma distinção ideológica nem usa nenhum espectro político 

para definir ou aplicar as suas políticas, ou para definir os seus produtos, até porque, do ponto 

de vista da missão da empresa, isso não faria sentido. A missão da empresa é levar informação 

a todo mundo, organizar a informação do mundo e torná-la útil e disponível universalmente, 

então não faria sentido a gente definir o grupo A ou B, ou privilegiar o grupo A ou B, seja de 

um espectro político, ideológico ou partidário. 

Tentando dar mais concretude a minha resposta sobre qual é a garantia – além do que 

está na nossa missão, que é o que guia a empresa há mais de 20 anos – eu vou lhe dar um 

exemplo pessoal: dos 15 anos em que a Google está no Brasil, praticamente metade desse 

tempo eu sou responsável pela área que discute com o governo políticas públicas relacionadas 

à internet e à inovação, e eu posso garantir para o senhor que, ao longo desses anos, a gente 

não deixou de trabalhar, não deixou de conversar e não deixou de ser parceiro de nenhum 

Governo, seja ele de uma ponta do espectro político-ideológico, de outra ou do centro. Então, 

trabalhamos com governos passados, de dois ou três mandados passados, trabalhamos com 

o Governo anterior e estamos trabalhando com este Governo. 
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Vou lhe dar outro exemplo de como nós trabalhamos com o Governo: agora, durante 

a Covid-19, durante a pandemia, quando o Governo decidiu adotar um aplicativo para 

distribuir o auxílio emergencial, o procedimento – que leva em torno de sete a dez dias – de 

aprovação do aplicativo em nossa loja, a Google Play, levou horas. Nós trabalhamos, a equipe 

da Play Store aqui do Brasil, junto com os engenheiros lá da Califórnia, para aprovar o 

aplicativo da Caixa Econômica e ter a certeza de que ele estaria à disposição do usuário 

brasileiro em horas. Então o nosso objetivo aqui e o nosso trabalho não é guiado, de novo, 

por nenhum tipo de espectro político, ideológico ou partidário, o nosso trabalho é guiado 

pelos nossos usuários e pelo bem da sociedade. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Marcelo, vou ser sincero, eu acredito no 

que você está falando, realmente acredito. Faço um elogio à plataforma – de novo, eu não 

estaria aqui se não fosse o YouTube –, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado 

com a questão da liberdade de expressão, até quando você fala de dar mais relevância para 

veículos oficiais ou não. Eu acho que a mídia alternativa – ou as pessoas comuns, que não 

são jornalistas profissionais, propagadores profissionalizados de informação – encontrou um 

espaço no YouTube, e isso é positivo, essa é uma revolução que, ao meu ver, a plataforma 

que vocês representam fez de uma maneira maravilhosa. 

Eu acho que os critérios de monetização de vocês vêm melhorando, pois eu 

acompanho, e eles estão cada vez menos subjetivos, porque, assim, eu já tive vários 

problemas com isso, vários! De vídeo meu que eu demorei muito tempo para elaborar, um 

vídeo bem editado e tal, cair por, sei lá, uma questão de bullying, e outro canal usar o meu 

vídeo e continuar no ar – o mesmo vídeo. Então eu vejo que o YouTube tem melhorado nisso, 

mas a questão é que – de novo, eu vou ser bem objetivo aqui –, independentemente da boa 

intenção da Google, independentemente da boa intenção do YouTube... E eu realmente não 

acho que o YouTube tem um monte de “bolsominion” ou petista escolhendo qual conteúdo 

vai ou não vai, eu não acho, eu acho realmente que vocês têm uma boa intenção e que vocês 

realmente buscam ser isentos. 

A pergunta é bem objetiva: mesmo vocês tendo a intenção, vamos supor... Isso a 

menina do Instagram falou, por exemplo, se você tem uma publicação no Instagram onde as 

pessoas estão comentando “isso é falso”, “isso é mentira”, automaticamente o algoritmo 

reduz o alcance ali daquela publicação. Eu perguntei para ela: “E se uma pessoa tem uma 

militância e combina em grupos do WhatsApp por atingir notícias verdadeiras, só que com 

um espectro político diferente do dela, de as pessoas irem lá e comentarem esse tipo de 
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palavra, como você garante que não vai vitimizar um tipo de discurso A ou B, ainda que não 

intencionalmente?”, e ela falou: “Não tenho garantia, não tenho como te garantir”. 

Então a minha pergunta – eu vou repeti-la e gostaria que o senhor fosse bem objetivo 

– é: qual é a garantia que eu tenho, além de você me dizer que a intenção da Google não é 

privilegiar A ou B – e eu concordo com isso –, de que, ainda que de maneira involuntária, 

vocês não estão privilegiando o conteúdo A em detrimento do conteúdo B? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Bom, deputado, o senhor pediu que eu respondesse 

de uma forma objetiva, e de uma forma objetiva eu vou tentar explicar como são feitas, por 

exemplo, as melhorias em algoritmos de resultado do Google. A gente está constantemente 

desenvolvendo esses algoritmos... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Só para um esclarecimento, 

Marcelo: peço para concluir, porque nós já estamos com 15 minutos, na sequência a gente 

encerra com o deputado Arthur. Devolvo a palavra. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Está bem, então vou tentar ser rápido. O desafio é 

– vou, de novo, tentar dar mais concretude aqui: 15% das buscas feitas diariamente são buscas 

que nunca foram feitas, por isso mesmo a gente tem que estar constantemente desenvolvendo 

esses algoritmos para melhorar esses resultados, porque, imagine, 15% das buscas diárias são 

buscas que nunca apareceram. Então, por exemplo, em 2018 a gente realizou – eu só tenho o 

dado de 2018, não tenho de 2019 – mais de 650 mil experimentos com avaliadores externos 

treinados e com testes ao vivo, que resultaram em mais de 3.200 melhorias no resultado das 

buscas. 

Como é feita essa avaliação? A gente trabalha com avaliadores que ajudam a medir a 

qualidade dos resultados dessa pesquisa. Eles avaliam se determinada resposta a uma 

pesquisa fornece ao usuário aquele contexto que ele está procurando, e avaliam a qualidade 

desses resultados com base em quê? Experiência, autoridade e confiabilidade do conteúdo. 

Essas classificações não afetam o site especificamente e individualmente, mas ajudam a 

comparar a qualidade dos resultados que a gente tinha antes e a qualidade dos resultados que 

a gente tem com base nessas pesquisas. Então, só para terminar, porque eu sei que já estourei 

o tempo aqui, não é simplesmente que a gente vai lá e mexe automaticamente ou 

manualmente no resultado, isso é fruto de milhares de experimentos que são feitos ao longo 
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do ano em cima de resultados de pesquisa, que geram milhares de melhorias nos resultados 

dessa pesquisa. 

 

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

seguir aqui a lista de inscrições. Na sequência, deputado Arthur, se tiver alguma outra coisa 

para perguntar, tente se inscrever novamente, conforme for a lista de inscritos aqui. Passo a 

palavra então ao deputado Edmir Chedid, autor do requerimento que formalizou a vinda dos 

representantes das plataformas a esta CPI. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Caro presidente Caio França, parabenizo-o pela 

condução dos trabalhos, cumprimento os Srs. Deputados presentes e agradeço a presença do 

Dr. Marcelo Lacerda, que é representante da Google hoje. 

Minhas perguntas são objetivas e, se for o caso de o senhor não ter as informações, 

nos encaminhe através da Presidência desta CPI, que ela nos encaminhará para que seja feita 

a avaliação. Bom, vamos lá, agradeço a sua presença e pergunto o seguinte: como é feita a 

remoção ou bloqueio de conteúdo que viola a política do grupo? Como é essa sistemática? 

Geralmente em quanto tempo isso acontece? O senhor quer ir respondendo ou quer que eu 

faça todas as perguntas? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Eu posso responder. Então, remoção e bloqueio, 

não é? Como eu falei, a gente desenvolve políticas sobre o tipo de conteúdo que é permitido 

na plataforma, e, com base nessas políticas, o conteúdo é avaliado. Como eu disse, a gente 

tem dois tipos de avaliação: a avaliação feita por máquina, que ajuda a gente na quantidade, 

ajuda a dar escala para essa avaliação, e também uma revisão que é feita por humanos, por 

conta do contexto. A gente tem várias formas para o conteúdo ser avaliado, uma delas, por 

exemplo, é que qualquer usuário pode denunciar um conteúdo e, “vis-à-vis” cada uma dessas 

políticas, esse conteúdo vai ser analisado. Uma vez feita essa análise e identificado que 

aquele conteúdo viola uma dessas regras – vamos supor que seja um vídeo específico –, esse 

vídeo é removido, o autor do conteúdo é informado sobre qual foi o motivo, a regra, a política, 

a diretriz da comunidade que ele infringiu e ele tem 30 dias para contestar essa decisão. 

No caso de um canal, para um canal ser removido, isso leva três etapas: então ele 

precisa primeiro tomar um alerta, depois o segundo alerta e só depois que ele não cumpre ou 

viola pela terceira vez algum tipo de política o canal é removido. Lembrando, deputado, de 

novo, que todo usuário tem 30 dias para questionar essa remoção ou esse bloqueio. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tá, mas chega uma denúncia, vocês realmente 

identificam que violaram as regras e dizem: “Olha, isso aqui tem que tirar para ele se justificar 

em até 30 dias”, isso leva quanto tempo depois da denúncia, em média? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Eu não tenho esse prazo, realmente eu não sei. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor pode encaminhar para a gente depois, 

por gentileza? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Posso. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ok. Sobre a estrutura do grupo, o senhor estava 

dizendo que são cerca de três mil pessoas no Brasil, é isso? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Isso. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - No Brasil? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - No Brasil. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Na hora a minha internet falhou aqui, porque eu 

estava no trânsito, e eu ouvi o senhor dizer que eram três mil pessoas e que a sede era em São 

Paulo – eu já vi por cima de outro prédio e é bonita a estrutura de vocês. E as outras duas – 

o senhor falou que havia três, se não me engano – são onde? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - A gente tem um centro de engenharia, que fica em 

Belo Horizonte, e o YouTube Space, que é um espaço para os criadores e fica no Rio de 

Janeiro. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. Se o senhor puder encaminhar depois 

para a CPI, para a gente ter as informações, a gente gostaria de ter acesso ao número sobre 

esse trabalho que vocês realizam e saber qual é a média de vídeos bloqueados pelo YouTube, 

diária ou mensalmente, aqui no Brasil, para a gente entender de Brasil e, se possível, no 
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estado de São Paulo. Se existirem dados mais regionalizados também, eu gostaria de tê-los, 

se é que é possível. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - A gente tem, deputado, o Relatório de 

Transparência do YouTube. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Encaminha para a gente. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Isso, só que infelizmente a gente não tem dados 

regionais, por Estado ou região, mas eu tenho dados de Brasil, de quantos conteúdos a 

plataforma removeu, de quantos foram removidos automaticamente, de quantas 

visualizações havia. É importante também dizer, até para pegar o gancho da sua pergunta 

sobre a questão da denúncia contra os usuários, que o Brasil é o terceiro país do mundo em 

que os usuários mais “flagueiam”, como a gente fala internamente, mais notificam conteúdos 

que possivelmente estejam violando as nossas políticas – a gente só fica atrás da Índia e dos 

Estados Unidos. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. Bem, nós estamos aqui chegando à 

próxima eleição – a cada dois anos o Brasil passa por um processo democrático importante 

– e nós vamos escolher prefeitos, vereadores e vice-prefeitos. Os senhores estão trabalhando 

em alguma coisa? Eu sei que no mundo inteiro os senhores devem ter esse tipo de problema, 

mas tem alguma novidade em termos de bloquear mais rapidamente ou identificar Fake 

News? Há alguma coisa prevista de diferente de 2018 para 2020? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Deputado, eu acho importante mencionar que, para 

a Google e para o YouTube, todo ano é ano de eleição, porque a gente é uma plataforma 

global, então isso faz com que a gente esteja constantemente investindo e melhorando nossos 

serviços sobre essa ótica da eleição. Só a título de exemplo também, nas eleições de 2018 a 

gente criou painéis do conhecimento para milhares de candidatos. Eu não sei se o senhor já 

viu, mas painel de conhecimento é aquele quadradinho que aparece na busca, geralmente 

quando você procura por figuras públicas conhecidas, que traz um resumo do que existe sobre 

aquela pessoa e sobre todo aquele tema na internet. Então, na eleição do ano de 2018, a gente 

criou esses painéis de conhecimento para todos os candidatos, com base nas informações 
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oficiais do TSE, lançou produtos para ajudar os usuários com informações, também do TSE, 

sobre como e onde votar e também com os resultados das eleições. 

Em 2020 a gente segue nesse trabalho de apoiar, proteger e informar os usuários 

durante essa jornada das eleições. A gente continua o trabalho de parceria junto com o TSE, 

inclusive, a gente faz parte do programa de enfrentamento e combate à desinformação dele, 

e já lançamos aqui os recursos “como tirar o seu título de eleitor” e “como votar”. Então 

devemos ter mais novidades em breve. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Os senhores poderiam encaminhar à 

CPI... Toda CPI acaba propondo, na maioria das vezes, uma nova legislação. Aqui, pelo 

menos eu, e acho que a grande maioria dos que participam da CPI ou a (ininteligível), 

ninguém quer cercear o direito das pessoas se comunicarem, e a plataforma de vocês é de 

comunicação. É que o jornal, a televisão e o rádio, se se pronunciam de alguma forma ou por 

alguém, acabam sendo responsabilizados, então nós temos que achar uma fórmula para que 

isso diminua, temos que achar o equilíbrio entre a liberdade de expressão e poder coibir as 

Fake News. Os senhores poderiam contribuir conosco, encaminhando sugestões a esta CPI 

de como nós poderíamos trabalhar? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Claro, claro. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Isso é importante para que nós, deputados, 

tenhamos conhecimento para fazer o melhor possível. Sabemos que essa lei vai ter que ser 

aprimorada a todo o momento, porque a tecnologia vai mudando, e a pandemia está aí e já 

mudou todas as redes sociais. Eu acho que todo mundo está usando muito mais, inclusive as 

escolas e a medicina. Como nós vamos partir para usar mais a internet e as redes sociais, eu 

queria solicitar aos senhores que contribuíssem com o trabalho desta CPI – presidida pelo 

nobre deputado Caio França e da qual eu sou membro –, encaminhando sugestões para que 

a gente posta errar menos e acertar ao máximo. Queria agradecer muito a sua presença e as 

suas explanações. Muito obrigado, Marcelo. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Obrigado, deputado. Só um comentário sobre a 

questão da legislação: eu acho importante aqui também deixar claro que a gente escuta muito 

falar sobre as plataformas serem contra a regulação, contra a lei, que a internet é uma terra 

sem lei, e, no caso específico da Google, de forma alguma a empresa é contra qualquer tipo 



Verba Editorial Ltda. 

17 

 

de regulação ou qualquer discussão sobre legislação. A maior prova disso é a nossa 

participação durante toda a discussão do Marco Civil da Internet, a nossa participação durante 

a discussão da Lei Geral de Proteção de Dados e a nossa participação aqui hoje, nesta 

audiência, junto com os senhores e as senhoras. 

Do ponto de vista específico de legislação sobre internet e tecnologia, uma coisa que 

a gente deve ter sempre em mente é que as definições legais, por definição, são rígidas, e o 

comportamento de maus atores é fluido, assim como o desenvolvimento tecnológico. Então 

o que a gente entende é que legislações que venham a afetar a internet devem levar isso em 

consideração, devem ser principiológicas e tecnologicamente isentas, exatamente para a 

gente não engessar o desenvolvimento tecnológico. Nesse quesito, o Marco Civil da Internet 

acabou sendo um exemplo mundial de boa legislação, exatamente por levar em consideração 

esses aspectos. 

Só um último aspecto: é uma discussão multissetorial, não adianta a gente discutir 

inovação e tecnologia apenas com uma parte da sociedade, ou só com as empresas ou só com 

os usuários, a gente precisa ampliar o máximo possível essa discussão, porque hoje a internet 

e a tecnologia, como o senhor bem disse, estão na vida de todo mundo. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Muitíssimo obrigado, agradeço as suas 

considerações e, o quanto antes for possível, encaminhe as informações e as sugestões. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado, deputado Edmir, pela 

colaboração, também, como sempre. Dando sequência à lista de inscritos, convido a deputada 

Janaina Paschoal para que possa fazer uso da palavra. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Muito obrigada, presidente. Cumprimento 

o Sr. Marcelo e agradeço o fato de ter acatado ao convite da Comissão. Sr. Marcelo, na 

exposição o senhor disse que existe um trabalho da Google e do YouTube de retirada... Na 

verdade o senhor não falou em retirada, falou sobre dar menor alcance – acho que foi essa a 

terminologia que o senhor utilizou – a material duvidoso. A pergunta que eu faço é: quem 

define, dentro da Google, que material é duvidoso? Eu não sei se tem uma equipe da Google 

ou uma equipe do YouTube, mas, independentemente disso, quem define que material é 

duvidoso? 
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Já uno essa indagação à questão da Covid-19, porque o senhor falou que vários vídeos 

foram retirados, vídeos que de alguma maneira eram contrários às orientações. Eu não sei se 

foi só no Twitter ou se também aconteceu no YouTube e no Google, acho que no Google não 

teria como, mas, no YouTube, vídeos de médicos também foram retirados? Eu faço essa 

pergunta pelo seguinte: eu estou acompanhando a doença nas pontas, conversando com 

médicos e pacientes, até pelo trabalho como parlamentar, e existe uma divisão bastante 

significativa na própria comunidade médica. Há alguns que seguem aquela linha de 

orientação do ministro Mandetta, “Olha, fique em casa, espere ter sintomas graves e só aí vá 

para o hospital”, e outros, que me parecem os mais corretos, que dizem o seguinte: “Quando 

começarem os sintomas, já busque ajuda”. 

E aí há médicos trabalhando com anti-inflamatório, outros com antibióticos, outros 

com vermífugos, e notícias recentes me chamaram muito a atenção de vídeos de médicos, 

professores inclusive, que foram retirados das plataformas, por força do discurso, vamos 

dizer assim, dominante da própria OMS, que vai na linha do discurso do ministro Mandetta, 

que eu respeito, porque sei que a ciência nunca é uniforme, mas que me parece equivocado. 

Então eu queria entender quem é que define que material é duvidoso e como pode ser 

democrático, se é que aconteceu, um profissional da Saúde ser cerceado em narrar a sua 

experiência prática no tratamento de pacientes. Esse é o primeiro, vamos dizer assim, 

conjunto de indagações. 

Mudando um pouco o foco, eu entro na seara da monetização, não sei se a palavra é 

só “monetização”, mas na seara das formas que as pessoas e as empresas têm para ganhar 

dinheiro ou para arrecadar dinheiro por meio do YouTube – não sei se existe essa 

possibilidade com o Google também, mas talvez tenha alguma forma de pagamento mediante 

Google. Peço que entenda a minha ignorância nessa parte, mas eu queria entender melhor as 

formas de pessoas e empresas ganharem dinheiro por meio das duas plataformas que o senhor 

representa hoje, como as próprias plataformas lucram com isso e também se existe um 

trabalho interno para evitar que as plataformas sejam utilizadas para a prática de crimes. 

Vou falar especificamente da lavagem de dinheiro: quem estuda o desenvolvimento 

da lavagem de dinheiro – quando eu digo “desenvolvimento”, é a teoria em torno desse crime 

– sabe que esse tipo penal nasceu para coibir o tráfico de drogas, então em um primeiro 

momento, apenas o dinheiro oriundo de tráfico poderia ser alvo de lavagem. Depois veio o 

que a gente chama de “segunda geração da lavagem”, onde um grupo fechado de crimes 

poderia dar ensejo à prática de lavagem, então o dinheiro advindo de sequestro, extorsão – 

há a extorsão mediante sequestro, mas outros tipos de extorsão – ou corrupção poderia ser 
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objeto de lavagem. A terceira geração, que o Brasil acabou adotando em 2012, prevê que 

qualquer tipo de lícito antecedente pode dar ensejo à lavagem. 

Pelo que eu estou avaliando, ainda não há uma teorização em torno disso, mas já há 

algumas ações práticas... Eu não quero dizer que sejam justas, o fato de haver uma operação 

ou uma megainvestigação não significa que haja justiça no fato concreto, mas em tese já 

existe o que a gente pode chamar de “quarta geração da lavagem de dinheiro”, onde os 

agentes da repressão estão, vamos dizer assim, voltando os olhos para essa forma de ganhar 

dinheiro por meio das plataformas. 

Quando a gente vai estudar as cartilhas de prevenção à lavagem, há todo um trabalho 

na área de obras de arte, na área de sistema financeiro, na questão de jogos de loteria, e por 

enquanto não existe uma tratativa das plataformas. Então eu queria saber: as plataformas já 

estão atentas a essa quarta geração da lavagem de dinheiro? Já estão desenvolvendo 

ferramentas ou normativas de “compliance” para evitar que elas sejam utilizadas como meio 

para a prática de lavagem? Então eu queria saber como é que estão as discussões, se é que 

há, nessa seara, esse é o segundo conjunto de indagações. 

O terceiro ponto, que é algo que me preocupa muito, tem a ver com a privacidade. Eu 

já tinha como certo que, quando você faz uma busca no Google... Eu vou dar um exemplo: 

você quer adquirir um vestido florido e pesquisa lá “vestido florido”, imediatamente, cinco 

minutos depois, começa a aparecer materiais publicitários de lojas, de sites que têm o vestido 

florido, mas eu percebi, de um tempo para cá, e aí eu não sei se é coincidência, que quando 

você fala alguma coisa no WhatsApp, isso também tem acontecido. Então a pessoa não vai 

ao Google e busca “vestido florido”, a pessoa conversa com uma amiga e diz: “Olha, eu 

adorei o seu vestido florido, você pode me dizer onde eu acho um parecido?”, e esse material 

começa a aparecer. 

Então eu queria entender como é isso de você não fazer uma busca, mas travar um 

diálogo com uma pessoa determinada e, de repente, publicidade envolvendo aquela conversa 

aparecer no seu... geralmente no celular. Eu queria saber sobre isso, porque isso traz uma 

preocupação em termos de intimidade. Enquanto é material publicitário, a gente se preocupa 

mais com as camadas mais vulneráveis, como as crianças e as pessoas com alguma 

deficiência cognitiva, que podem ser, de alguma maneira, induzidas, mas, se vocês estão 

acessando para fins de publicidade, podem estar também acessando para outros fins, então 

eu queria ouvi-lo a esse respeito. Seria isso, com os meus agradecimentos. 
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O SR. MARCELO LACERDA - Obrigado, deputada, eu vou tentar abordar todos 

os temas da forma mais objetiva possível. Bom, sobre a questão do conteúdo duvidoso ou 

não e como isso é determinado, realmente, determinar o que é um conteúdo duvidoso ou 

prejudicial é um desafio, principalmente em razão da ampla variedade de vídeos que existe 

no YouTube. De novo, só para tangenciar a nossa conversa, são subidas na plataforma mais 

de 500 horas de vídeo por minuto, então é uma quantidade enorme. Exatamente para dar 

conta dessa quantidade enorme, a gente utiliza de máquina e também do fator humano, para 

dar essa contextualização. A gente conta com avaliadores externos, espalhados no mundo 

todo, para fornecer informações importantes sobre a qualidade desses vídeos também, e esses 

avaliadores se baseiam em diretrizes públicas para orientar seu trabalho. Cada vídeo é 

avaliado e recebe nove ou mais opiniões diferentes em algumas áreas importantes, 

eventualmente aquelas que exigem especialistas. 

A senhora trouxe a questão da Covid-19: para conteúdo relacionado a ela a gente tem 

seguido as orientações da OMS, que é uma organização mundial, global, assim como as 

nossas plataformas, senão imagina ter uma orientação para cada... Vou ser até mais 

específico: imagina se a gente tivesse que ter uma orientação para cada um dos 27 estados 

do Brasil sobre cada conteúdo que subissem na nossa plataforma, ia ser humanamente e até 

tecnologicamente impossível. Mas a gente usa também as orientações das autoridades 

públicas locais, então a gente faz um balanço dessas duas orientações no caso específico da 

Covid-19. 

Baseando-se nesse consenso que vem da colaboração desses avaliadores, a gente usa 

um sistema de aprendizagem de máquina, testado, para construir um modelo que vai auxiliar 

nessa revisão diária dessas inúmeras horas de vídeo que eu falei, para encontrar e coibir, ou 

diminuir, a disseminação desse conteúdo que eventualmente seja duvidoso, ou até, se for o 

caso de ser prejudicial e infringir a nossa política, retirar. Ao longo do tempo a precisão 

desses sistemas tende a melhorar, à medida que a máquina tende a aprender mais cada vez 

que ela avalia mais conteúdos. Há outro aspecto também, que é o desenvolvimento das nossas 

políticas. A política também não é desenvolvida só internamente e sob o ponto de vista da 

Google, ela também leva em consideração uma escuta ativa da sociedade, até para a gente 

determinar que tipo de conteúdo e que tipo de comportamento pode ser autorizado ou não a 

ser publicado na plataforma, então assim a gente escuta muito a Academia, a sociedade civil 

e o usuário também. 

Até sobre essa questão de diminuir ou não a quantidade de “views”, de dar relevância 

ou não, a gente percebeu, por exemplo, no ano passado, que muitos usuários reclamavam 
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assim: “Ah, eu vou lá no YouTube e procuro assim: ‘Como fazer um cookie?’, ou ‘Como 

fazer um bolo?’”, aí o usuário fazia o seu bolo e voltava para utilizar a plataforma para outros 

fins, mas estava sempre aparecendo o vídeo sobre fazer o bolo ou sobre fazer o cookie, porém 

a pessoa já fez. Então tem vários tipos de conteúdos e de sinais que a gente leva em 

consideração para balancear o que deve realmente ser recomendado ou não recomendado, 

baseado nessa escuta da sociedade como um todo. 

Sobre a questão da monetização, no caso específico da Google, a gente tem um 

programa de parcerias do YouTube que possibilita o usuário a monetizar o seu conteúdo. De 

forma bem objetiva, a gente tem alguns critérios para que esse conteúdo possa ser 

monetizado: primeiro, seguir todas as políticas, e a gente também tem política de 

monetização no YouTube, segundo, ter mais de quatro mil horas de exibição pública válida 

nos últimos 12 meses, terceiro, ter mais de mil inscritos. Todos eles precisam estar em 

conformidade com as nossas diretrizes da comunidade também, porque, enfim, se é um 

conteúdo que já infringiu alguma dessas diretrizes da comunidade, também ele pode perder 

o que a gente chama de “sistema de recompensa”, que é uma coisa valiosa, que é poder 

monetizar o seu conteúdo. 

Sobre a questão de lavagem de dinheiro, enfim, isso é algo que, sim, nos preocupa. 

Vou dar um passo para trás, porque agora que eu vi aqui que a senhora perguntou também 

como a plataforma se remunera, até porque os nossos serviços são gratuitos: você pode abrir 

uma conta no Gmail de forma gratuita, você faz a busca também gratuita, você cria um canal 

no YouTube também de forma gratuita, você pode usar o nosso serviço de armazenamento 

na nuvem, o Google Drive, também gratuitamente. E o que possibilita a disponibilização 

dessas ferramentas todas de forma gratuita? A publicidade, então é a publicidade que nos 

mantém e que possibilita que todos esses serviços sejam prestados de forma gratuita. A gente 

tem uma rede de pessoas que fazem uso das nossas plataformas de publicidade e a gente 

serve essa publicidade em vários canais. 

Assim como no YouTube, também existem regras para que você possa participar, seja 

para que o seu conteúdo possa receber a publicidade ofertada pelas nossas plataformas, seja 

para você também utilizar dessa plataforma, eventualmente, para fazer a publicidade do seu 

produto. Essas regras também são bastante rígidas, até para prevenir questões como as que a 

senhora levantou. Nós temos regras e barras rígidas sobre quem pode utilizar, quem pode 

anunciar e quem pode receber esses anúncios. Só a título, também, de exemplificação, em 

2019 a gente removeu quase três bilhões de anúncios que infringiram essas políticas, então, 

eventualmente, anúncios que não estão em conformidade, anúncios que trazem algum 
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discurso de ódio ou que infringem alguma política específica nossa como, por exemplo, fazer 

anúncio de arma, o que é proibido. 

A gente também encerrou, ao longo do ano passado... Oi? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não, pode continuar, mas é para 

concluir, Marcelo. 

 

O SR. MARCELO LACERDA – Ah, tá. A gente encerrou 1,2 milhão de contas e 

tiramos anúncios de mais de 21 milhões de páginas da internet. Do lado das pessoas que 

querem anunciar, utilizar dessa rede de anúncios, só aqui no Brasil, no segundo semestre 

deste ano, das pessoas que aplicaram para utilizar essas plataformas de anúncio, apenas 1/3 

foi aprovado. Então a gente tem uma barra muito alta de que tipo de usuário pode usar essas 

plataformas. 

A última questão, que é a questão da privacidade, eu acho superimportante. É uma 

questão também que, para a gente, assim como a desinformação, é primordial na Google. 

Deputada, eu convido a senhora, se a senhora tem uma conta no Google, a olhar o seu perfil, 

porque a filosofia da Google é que os dados são de direito do usuário, então a gente 

disponibiliza um painel para que cada usuário saiba exatamente quais dados estão sendo 

coletados nas nossas plataformas e de que forma esses dados estão sendo coletados. A gente 

também possibilita que o usuário retire esses dados de lá ou que até mesmo pause a coleta 

desses dados. Só para terminar aqui, deputado, porque eu sei que já estourei meu tempo, mas, 

se você for a sua conta de Gmail, do lado superior direito, onde fica o seu avatar ou a letra 

do seu nome, e clicar lá, você consegue ir a sua página e lá você vai ter esse painel sobre os 

dados. Enfim, se tiver alguma dúvida, a senhora pode me procurar, e eu posso explicar mais 

depois. Obrigado. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente. 

 

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

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Muito rapidamente, eu entendi essa 

questão dos dados que o senhor falou, mas, assim, e quando a gente faz uma busca que não 

tem nada a ver com os nossos dados, entendeu? Por exemplo, você manda no WhatsApp 

alguma coisa dizendo “quero comer comida indiana”, e aí, de repente, começa a aparecer 
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sobre restaurante indiano; eu acho que isso não tem a ver com os dados. Por que isso 

acontece? É isso o que eu queria entender. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Desculpa, deputada, mas a senhora está falando 

sobre o comportamento relacionado à outra plataforma. Eu posso lhe explicar como é que 

funciona essa coleta quando você faz uma busca no Google ou quando, como eu falei, por 

exemplo, você faz uma busca no YouTube. Agora, em uma troca de mensagens em uma 

plataforma que não é a nossa, eu infelizmente não consigo explicar como se dá essa questão 

dos dados. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - E quando é... 

 

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

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Só um minutinho, presidente. E quando é 

a busca... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É só para concluir mesmo, porque 

já são 19 minutos. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Tudo bem, então se alguém puder 

perguntar isso, quando a busca é no YouTube no Google, se é natural a gente ficar recebendo, 

é isso o que eu queria entender. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Eu explico no meu tempo de fechamento, eu volto 

nessa questão. 

 

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

passo a palavra então ao deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, Sr. Presidente. Espero não gastar 

os meus 15 minutos. Obrigado, Sr. Marcelo Lacerda. Eu quero retomar aqui o escopo da CPI, 

que como o senhor sabe, trata das Fake News nas eleições de 2018. Antes eu queria fazer 

uma pergunta ao senhor, na realidade, duas: o senhor fez uma exposição escrita, perfeito? 
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O SR. MARCELO LACERDA - Isso. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor pode encaminhá-la para a CPI, 

por favor? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Com certeza. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A segunda: o senhor tem um canal no 

YouTube? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Tenho. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Quantos seguidores o senhor tem? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Eu acho que uns dois, porque o meu canal é 

fechado, é do meu Gmail e é particular, não é publico. Deve ter a minha mãe e o meu pai, 

algo assim. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Um canal fechado serve para quê? Desculpa 

a minha ignorância. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Ele serve de repositório para os meus vídeos. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só para isso, ele não tem a possibilidade de 

ganhar adeptos ou seguidores, porque ele está fechado, perfeito? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Isso, exatamente. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Tá bom, é só para eu entender. Eu queria 

começar, sobre as eleições... 
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O SR. MARCELO LACERDA - E aí deputado, desculpa interrompê-lo, só para 

dizer que qualquer usuário do Gmail automaticamente tem um canal no YouTube, que ele 

pode utilizar ou não e configurar da forma que ele achar melhor, deixando público ou privado. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E se eu deixar ele fechado eu uso só para 

guardar os meus vídeos? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Isso. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu posso usar também para algum tipo de 

comunicação, ou não? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Eu acho que não, mas eu fico lhe devendo essa 

resposta. O senhor pode usar, por exemplo, como eu faço: eu subo vídeos dos meus filhos lá 

e, quando quero compartilhar, compartilho com a minha mãe, com o meu pai, com a minha 

sogra, com o meu sogro, enfim. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só para eu entender, porque, assim, eu não 

sou usuário, não sou youtuber como o que a gente tem aqui na sala, o deputado Arthur do 

Val, que já falou, mas eu tenho um filho de sete anos que conseguiu ter um canal do YouTube 

para ele e me chamou a atenção porque tem a questão da idade na plataforma de vocês, não 

tem? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Tem, o YouTube não é uma plataforma para 

menores de 13 anos, para menores de 13 anos a gente tem uma plataforma específica, que é 

o YouTube Kids. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito, o dele é o Kids. Bom, vamos lá: 

nas eleições de 2018, o senhor tem lembrança se houve alguma suspensão ou remoção de 

contas feitas pela plataforma por motivos relacionados a conteúdo ofensivo à imagem de 

pessoas e instituições ou por suspeitas de disparos em massa? O senhor tem algum dado sobre 

o processo eleitoral de 2018 envolvendo as plataformas com as quais o senhor tem relação? 
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O SR. MARCELO LACERDA - Deputado, infelizmente, especificamente sobre as 

eleições, eu não tenho dados sobre pedidos de remoção. O que eu posso lhe afirmar é que, de 

novo, a gente trabalha em conjunto com o TSE e, na época das eleições, a gente tem um time 

jurídico que fica 24 por 7 à disposição para receber todos os pedidos, analisar e cumprir os 

pedidos e as ordens judiciais oficiais do TSE. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Em 2018 o TSE pediu para vocês retirarem? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Eu não tenho ciência de nenhum caso específico, 

mas eu acredito que sim. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Se sim, o senhor pode verificar e informar 

a esta CPI se as páginas ou conteúdos retirados têm relação com as eleições no estado de São 

Paulo? E, se sim, o senhor pode remeter os links para que esta CPI possa ter acesso àqueles 

que foram removidos? Porque o senhor disse que isso é uma política pública de transparência 

das plataformas, certo? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Isso, a transparência é uma questão muito séria 

para nós, e temos tanto os relatórios de transparência do YouTube quanto os pedidos de 

remoção que a gente tem na busca. Esses relatórios são públicos, mas infelizmente eles não 

chegam a essa granularidade de um evento específico em um país específico, por exemplo, 

as eleições de 2018. Mas eu posso mandar, por exemplo, a gente tem os relatórios de pedido 

de remoção, que são semestrais, e os relatórios de remoção do YouTube, que são trimestrais. 

Eles trazem dados do Brasil como um todo, então o senhor vai poder ver ali quantos pedidos 

de remoção a gente teve em um determinado semestre – ou trimestre, no caso do YouTube – 

mas especificamente sobre a eleição a gente não tem. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso não tem no relatório? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Não tem. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas o senhor tem os pedidos do Tribunal, 

perfeito? 
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O SR. MARCELO LACERDA - Eu preciso checar isso com o meu time jurídico, 

porque às vezes são processos que correm em sigilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor pode fazer a checagem, e a gente 

faz aqui o pedido, aprovamos pedido, para que o senhor informe se houve alguma remoção 

a pedido do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral e quais foram as 

contas ou os titulares que tiveram as suas contas ou seus vídeos retirados. 

O senhor falou que em 2019 a plataforma encerrou mais de 1,2 milhão de contas e 

retirou anúncios de mais 21 milhões de páginas por violação da política da empresa. O senhor 

poderia identificar se entre essas, eu sei que é difícil, mas se o conteúdo tinha relação com 

eleições, com a política de ódio ou até com Fake News? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Eu preciso checar no relatório. Nesse caso é outro 

relatório, o de publicidade, mas a gente só tem os números globais de anúncios removidos, 

de contas encerradas e de páginas que tiveram anúncios removidos. Especificamente qual 

política eles infringiram eu não tenho conhecimento, mas posso checar e, se for o caso, 

informar ao senhor. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu vou fazer o requerimento, só para a 

gente não deixar apenas aqui na nossa conversa, desse relatório, porque é importante a gente 

ter informação. O senhor falou que vocês investem muito em tecnologia e também em 

pessoal, mas eu fiquei com uma dúvida, até por conta das questões levantadas pela deputada 

Janaina: nesses grupos que vocês têm de análise de conteúdo, vocês têm profissionais da área 

– o senhor falou da Saúde e falou da Covid-19. Eu pergunto se a Google constituiu grupos 

com especialistas em política, com cientistas sociais e filósofos, para discutir conteúdo 

eleitoral, para saber se estão infringindo ou não às normas da Google ou do YouTube. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - A gente não tem uma política específica, deputado, 

sobre as normas eleitorais, até porque, de novo, como somos uma plataforma global, seria 

humanamente impossível, em termos de pessoas, ter pessoas especializadas no processo legal 

eleitoral de cada país. Nesse caso a gente conta muito com a Justiça eleitoral, com a análise 

e a denúncia também, feita tanto pela Justiça quanto pelos candidatos, e aí a gente segue, no 

caso da eleição, a legislação eleitoral local. 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas o senhor disse que no caso da Saúde 

vocês trabalham com profissionais da Saúde. Eu não estou nem dizendo em um caso 

específico, mas, por exemplo, para discutir eleições vocês precisam de profissionais de 

eleição, não do processo eleitoral, mas gente que tenha “expertise” daquilo que poderia, por 

exemplo, prejudicar uma candidatura ou não. Isso vocês não têm? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Não, a gente não tem uma política específica de 

conteúdo eleitoral, o que a gente tem são políticas... Eu vou pedir licença até para listar quais 

são essas políticas, porque eu acho que talvez fique um pouco mais claro quais seriam essas 

diretrizes: práticas enganosas, como falsificação de identidade, nudez e conteúdo sexual, 

conteúdo nocivo ou perigoso, conteúdo explícito ou violento, discurso de ódio, assédio 

univirtual – essas são, de forma genérica, de forma ampla, as políticas. Então não teria uma 

pessoa ou pessoas que vão... Não é possível fazer uma denúncia do tipo “esse vídeo está 

infringindo o código eleitoral brasileiro”, teria que ser com base em uma das políticas que a 

gente tem sobre o conteúdo em si. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Ok. Deixa eu perguntar para o senhor: existe 

algum mecanismo de checagem de impulsionamento de publicidade ou de vídeos com 

conteúdo de Fake News, ou só se tiver denúncia? Como é que vocês checam? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - A gente não tem uma política... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - De checagem. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Não, a gente não tem uma política de Fake News. 

Considerando que os produtos que a gente tem devem ser aplicados de maneira 

compreensível e previsível para os usuários e criadores, e que temos que trabalhar nessa 

escala que é a internet, uma política única para a desinformação é um desafio, porque ela 

acaba se manifestando de uma maneira diferente em produtos e plataformas diferentes. Por 

exemplo, a gente tem as diretrizes da comunidade do YouTube que descrevem o conteúdo 

que é proibido no YouTube, e essas diretrizes foram criadas para lidar com conteúdos 

problemáticos, como discurso de ódio, assédio, spam, segurança infantil. É óbvio que a gente 

ataca à desinformação, mas com uma abordagem mais holística, através de todas essas 

diretrizes da comunidade. 
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Deixa eu tentar dar um exemplo: se o conteúdo visa enganar o eleitor sobre o horário, 

o local, os meios ou os requisitos de elegibilidade para a votação, isso é proibido, não por 

causa da política de desinformação, mas sim por causa política de spam, práticas enganosas 

ou golpe. O conteúdo criado com o intuito de falsificar a identidade de um candidato também 

não é permitido exatamente porque a gente tem uma política de spam e prática enganosa. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito, entendi. Eu queria entrar na 

questão da monetização. O senhor falou que há alguns critérios para monetizar aqueles que 

estão no YouTube e citou quatro deles: seguir a política do YouTube – e eu queria depois, se 

possível, que o senhor mandasse a política do YouTube para a gente, porque acho importante 

até para entender a política –, ter quatro mil horas, mil inscritos e seguir as diretrizes da 

comunidade. Além disso, vocês também observam, por exemplo, se esse canal... O deputado 

Arthur citou o Terça... Insana? É isso? Já até... Terça Insana não, né? Bom, citou o canal, 

dizendo que continua no ar etc. – não vou usar as expressões que ele usou para não fazer 

parte do processo com ele –, mas, assim, existe algum mecanismo para evitar a monetização 

desse tipo de vídeo? Por exemplo, esses que estão na política de vocês. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Os vídeos que seguem as políticas são os que têm 

a maior probabilidade de serem monetizados, aqueles que seguem a política são os que 

recebem o que a gente chama de “recompensa”, e a recompensa é uma possibilidade de 

monetização. Os vídeos que não seguem a política, bom, se eles infringem a política, esses 

vídeos ou canais podem ser removidos. Se eles têm um histórico, eventualmente, de não 

seguir 100% a política, eles também podem ser penalizados e não monetizados, vai muito do 

caso a caso. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor tem como mensurar o que é a 

monetização? Vocês têm uma tabela para pagar os vídeos, o que é produzido? Como 

funciona? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Não, a publicidade digital é dinâmica, depende 

muito da campanha e de quanto o anunciante está disposto a pagar, então não existe nenhum 

tipo de tabela de remuneração por conteúdo. 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É normalmente um anunciante que paga o 

vídeo, não necessariamente vocês? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Não, o anunciante paga o anúncio, e os nossos 

algoritmos disponibilizam esses anúncios pelo conteúdo que a gente tem na plataforma. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Entendi. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Com base... Desculpa, deputado, só para 

complementar, o anunciante tem um anúncio e determina a campanha, como o público alvo, 

e ele também tem as ferramentas para determinar em que tipo de conteúdo ele quer ou não 

quer que a sua publicidade apareça. Com base em todas essas ferramentas e em toda essa 

instrução que a gente recebe do anunciante, a publicidade é servida nos vídeos. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E o anunciante tem interferência na escolha 

ou não? 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Tem. Cabe ao anunciante determinar qual é o 

público-alvo e em que tipo de vídeo ele gostaria que a publicidade dele aparecesse. A Google 

disponibiliza ferramentas e filtros para que, no caso de a campanha ser em sites, ele determine 

em que tipo de site e de conteúdo ele quer ou não quer que esse anúncio apareça. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Meu tempo esgotou, mas eu fiquei aqui 

com duas questões... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Para concluir, deputado Paulo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sim, eu estou acompanhando. O senhor 

falou de spam, e recentemente a gente viu uma matéria do Antônio Fagundes, que – não na 

plataforma de vocês – teve o bloqueio das contas porque ele agradeceu quatro mil 

comentários mandando um emoji, ele teve a conta suspensa. Isso me parece uma coisa que a 

tecnologia e as pessoas não captaram – eu não sei se vocês sofrem desse mesmo problema. 

Outra coisa que eu queria deixar registrada é o problema que o deputado Arthur levantou da 

sabotagem virtual, principalmente agora no processo eleitoral. O deputado Edmir Chedid já 
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tinha perguntado se vocês estão se preocupando, no Brasil, com o processo eleitoral que se 

aproxima. Muito obrigado, deputado Caio França. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Dessa forma, então, nós 

encerramos aqui a lista de inscrições. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Caio, desculpa, como terminou as 

inscrições, só para pedir para o Sr. Marcelo se ele pode encaminhar as respostas dessas três 

questões que eu coloquei, só para não perder mais tempo, porque a gente tem mais uma 

plataforma para ouvir. Muito obrigado. 

 

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

ele vai responder tanto as suas quanto as da Janaina, que foram as questões que ficaram no 

ar para ele poder fazer a conclusão. Vou passar a palavra ao Marcelo e já peço que ele possa 

fazer as conclusões em relação aos questionamentos que ficaram e, na sequência, também a 

sua despedida. Depois eu volto aqui, mas só quero te agradecer, Marcelo, pela gentileza em 

participar conosco. Nós temos mais uma plataforma para poder ouvir na sequência, e é 

importante que as plataformas possam estar sempre à disposição para mostrar que há, sim, 

uma tentativa de melhorar esse tipo de (inaudível) e a questão da política da plataforma em 

relação às Fake News. Então eu quero agradecer em nome de todos os colegas aqui, mas vou 

devolver a palavra para que você possa concluir a sua exposição de hoje. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Caio, só para corrigir, a terça não era insana, 

era livre. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Terça Livre, ok. 

 

O SR. MARCELO LACERDA - Vou tentar endereçar à pergunta da deputada 

Janaina sobre a questão dos dados. Uma vez, deputada, que a senhora está logada, feita uma 

pesquisa, por exemplo, na busca, esses sinais são captados como sinais de interesse, e para 

quê sinais são captados? Para que a experiência na plataforma seja sempre a mais positiva e 

mais assertiva possível. Vou lhe dar um exemplo concreto meu: eu gosto muito de rock e de 

uma banda que se chama Pantera, então, toda vez que eu vou no YouTube, eu espero que, 

quando eu procurar “pantera”, ele não me venha com vídeos do animal pantera e nem com 
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vídeos da Pantera Cor de Rosa, porque ela já entendeu, através dos sinais das minhas buscas, 

que o meu interesse na palavra “pantera” está relacionado à banda de rock Pantera.  

A forma como esses dados são coletados, quais dados são coletados e quais são esses 

sinais estão à disposição de todos os usuários nesse painel de controle, que eu lhe falei, da 

sua conta do Gmail, em que você pode pausar a coleta desses dados, entender quais são os 

dados que foram coletados e, inclusive, excluí-los. 

Em relação à pergunta sobre o TSE e sobre as eleições é como eu falei: para nós da 

Google há eleição todo ano, a gente vive nesse processo globalmente todo ano, então a gente 

tem trabalhado, sim, com o Tribunal Superior Eleitoral ao longo das eleições passadas e já 

estamos aí trabalhando com eles para as eleições deste ano. Já lançamos alguns produtos e 

estamos trabalhando para trazer outros produtos ainda para a eleição deste ano. 

Presidente, para finalizar, eu só vou agradecer: obrigado pelas perguntas, é um prazer 

poder esclarecer mais sobre a plataforma. Espero que tenha sido suficiente e vou aqui me 

esforçar para enviar o quão logo os pedidos que me foram feitos ao longo da minha 

explanação e ao longo dos questionamentos. Muito obrigado e boa tarde a todas e todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Nós que agradecemos, Marcelo, 

a sua presença, a sua participação e, se necessário for, nós o convidaremos novamente para 

poder explicar algumas coisas. Peço que possa encaminhar os pedidos que foram feitos, 

durante a sua fala, de alguns materiais, que serão encaminhados para esta CPI, e a gente 

encaminha para todos os colegas também. De qualquer forma, eu agradeço em nome do 

colegiado aqui a sua participação conosco. 

Eu quero apenas avisar aos colegas, nós vamos encerrar agora a presente reunião e 

em três minutos nós já voltamos com a outra plataforma. Obrigado, mais uma vez, Marcelo, 

e agradeço a todos os colegas deputados que participaram conosco. Está encerrada a presente 

reunião. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


