
 

 

 

REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CPI _______, de 2020 

(Da Senadora Eliziane Gama e do  Dep. Arnaldo Jardim) 

 

Requer a criação de Comissão Parlamenar 
Mista de Inquérito para investigar as 
informações do atual ex-Ministro da Justiça 
Sérgio Moro, sobre tentativa de interferência 
na Polícia Federal, a fim de obter informações 
privilegiadas.  

 

 Senhor Presidente, 

 Com base no Art. 58, § 3º da Constituição Federal, c/c o Art. 21 do 

Regimento Comum do Congresso Nacional, requeiro a V. Exa. a criação de 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, composta de 43 Deputados 

Federais e 18 Senadores para investigar, no prazo de até 90 dias, 

prorrogável por 60 dias, as afirmações do ex-Ministro da Justiça, Sergio 

Moro,  em entrevista coletiva dada hoje, 24 de abril, sobre tentativa de 

interferência na Diretoria Geral da Polícia Federal, a fim de obter informações 

privilegiadas sobre inquéritos e investigações. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O pronunciamento do agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio 

Moro, ao comunicar hoje à imprensa e à sociedade brasileira as razões do seu 

pedido de demissão, traz informações estarrecedoras sobre o comportamento 

institucional do Presidente da República. Tais revelações não podem passar 



sem a devida investigação pelo Poder Legislativo, considerada a função 

fiscalizadora dos atos do Poder Executivo.  

 

Considerando o que foi afirmado pelo ex-ministro da Justiça, o Presidente da 

República teria praticado crime de falsidade ideológica (Art. 299 do Código 

Penal), ao inserir no decreto de exoneração do Diretor Geral da Polícia 

Federal, Maurício Valeixo, a informação falsa de que teria ocorrido “a pedido” 

quando, na verdade, não houve qualquer pedido neste sentido. Some-se a isso 

o fato de ter constado o nome do ex-ministro da Justiça no referido decreto, 

sendo que o mesmo afirmou que não o assinou. 

 

Mas a situação torna-se ainda mais grave e preocupante com a informação de 

que o Presidente da República estaria pretendendo nomear para a Diretoria 

Geral da Polícia Federal alguém de sua confiança pessoal, a fim de que 

obtenha informações privilegiadas sobre inquéritos e investigações. Segundo 

Sérgio Moro, o Presidente Jair Bolsonaro teria admitido ao mesmo que a 

mudança seria uma interferência política. 

 

Em tal cenário, é possível cogitar-se do crime de obstrução de justiça (Art. 2º, § 1º, 

da Lei nº 12.850/2013), bem como o crime de responsabilidade previsto no Art. 7º, 

5, c/c Art. 9º, 4 e 7, da Lei nº 1.079/50, que assim estabelecem: 

 

“Art. 7º São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos 

políticos, individuais e sociais: 

...................................................................................................... 

5 - servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar 

abuso do poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão 

sua; 

(...) 

Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração: 

.......................................................................................................... 

4 - expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições 

expressas da Constituição; 

.......................................................................................................... 



7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do 

cargo.” 

 

Os fatos revelados pelo ex-ministro Sergio Moro, são passíveis, portanto, de 

acarretar a responsabilização criminal do Presidente da República, tanto por crime 

comum, quanto por crime de responsabilidade. Considerada a gravidade 

institucional, é necessária a instalação urgente de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito para a cabal apuração de fato determinado – na forma do Art. 58, § 3º, 

da Constituição da República –, no sentido de investigar se o Presidente da 

República realmente praticou aquilo que foi dito pelo Doutor Sérgio Moro em 

pronunciamento feito no dia de hoje. 

 

Por tais razões, peço o apoio dos meus pares para que assinem o presente 

requerimento de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de 

que seja efetivamente instalada a CPI.   

 

Brasília, 24 de abril de 2020. 

 

 

Deputado ARNALDO JARDIM 

(CIDADANIA/SP) 

 

 

 

Senadora ELIZIANE GAMA 

(CIDADANIA/MA) 

 

 

 

 


