REQUERIMENTO Nº

, DE 2016

(Do Antonio Carlos Mendes Thame e outros)

Requer a transformação da Sessão Plenária da
Câmara dos Deputados em Comissão Geral para
debater as 10 Medidas de Combate à Corrupção,
na forma do PL 4850/2016.

Senhor Presidente:
Nos termos dos Incisos I e II do artigo 91 do Regimento Interno, os
Senhores Líderes que ora subscrevem esse requerimento requerem a V. Exa. a
transformação da Sessão Plenária da Câmara dos Deputados em Comissão Geral, para
debater as 10 Medidas de Combate à Corrupção, na forma do Projeto de Lei n.º
4.850, de 2016, que estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes contra o
patrimônio público e combate o enriquecimento ilícito de agentes públicos, a ser
realizada no dia 22 de junho de 2016.

JUSTIFICAÇÃO
O Projeto de Lei n.º 4.850, de 2016, visa estabelecer medidas contra a
corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate ao enriquecimento
ilícito de agentes públicos, é o resultado do trabalho conjunto entre o Ministério
Público Federal e a sociedade civil que, ao longo desses últimos nove meses, se
mobilizaram de norte a sul, de leste a oeste, nas 27 Unidades da Federação do País,
com objetivo de alcançar o quantitativo mínimo de assinaturas para apresentar uma
proposição de iniciativa popular, conforme está estabelecido no § 2º do Art. 61 da
Constituição Federal do Brasil. Os projetos alcançaram mais de 2 milhões de
assinaturas, excedendo em aproximadamente 500 mil assinaturas o quantitativo
mínimo e superando o recorde de assinaturas do Ficha Limpa, que alcançou 1,622
milhão de apoios assinados em papel.
Destacamos a Vossa Excelência que, a presente proposição visa abarcar os
seguintes temas: 1) investimento em prevenção, com promoção dos valores da ética

pública por estratégias de marketing, treinamento, testes e proteção da identidade da
testemunha quando necessário; 2) criminalização do enriquecimento ilícito de agentes;
3) corrupção com pena maior e como crime hediondo segundo o valor; 4)
aperfeiçoamento do sistema recursal penal; 5) maior eficiência da ação de improbidade
administrativa; 6) ajustes na prescrição penal contra a impunidade e a corrupção; 7)
ajustes nas nulidades penais contra a impunidade e a corrupção; 8) responsabilização
dos partidos políticos e criminalização do “caixa 2”; 9) prisão preventiva para evitar a
dissipação do dinheiro desviado; e 10) criação de instrumentos legais para recuperação
do lucro derivado do crime.
Acreditamos que o País vem enfrentando uma das maiores crises de sua
história, no âmbito político-administrativo. A população pode até divergir em muitos
pontos conforme seus ideários ou circunstâncias, mas da movimentação das ruas brota
um grito uníssono pela defesa do estado democrático de direito e pelo fim da
corrupção em todas as suas formas e escalas.
A Comissão Geral que ora propomos tem como objetivo a realização de uma
oitiva com os representantes do Ministério Público Federal, e criar um espaço de
diálogo entre sociedade civil, especialistas e autoridades governamentais, que serão
convidados pela Casa para a referida Sessão, para que possamos avançar com
apreciação e aprovação do Projeto de Lei n.º 4.850, de 2016.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 2016.
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