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Processo n. : 2020/105.290 

Requerente: Deputado LÉO MOTTA (PSL/MG) 

Requerida: Deputada FLORDELIS (PSD/RJ) 

 

Brasília/DF, 1º de outubro de 2020. 

 

 

À MESA DIRETORA, 

 

 

  Trata-se de Requerimento de Representação protocolizado pelo 

Deputado Léo Motta (PSL/MG), com solicitação de providências cabíveis no sentido 

de apurar fatos envolvendo a Senhora Deputada Flordelis (PSD/RJ), com a 

finalidade de constatar a possível prática de ato incompatível com o decoro 

parlamentar. 

2.   O aludido Requerimento foi apresentado com base no artigo 55, inciso 

II e §§ 1º e 2º da Constituição Federal e dos artigos 240, inciso II, § 1º, e 244, ambos 

do Regimento Interna da Câmara dos Deputados e do artigo 4º,  incisos I e IV, do 

Código de Ética e Decoro Parlamentar. A seguir transcreve-se a íntegra da inicial do 

Requerimento de Representação, com a descrição dos fatos, in verbis: (fls. 1/2) 

 

“No dia 16 de junho de 2019, Anderson do Carmo de Souza, pastor e 
marido da Deputada Federal Flordelis (PSD/MG), foi executado com 
mais de 30 tiros na porta da casa do casal em Pendotiba, Niterói, Rio 
de Janeiro. O caso chocou o país, bem como os pares da Deputada 
Flordelis, os quais, no primeiro momento, se solidarizaram com o 
sofrimento da viúva e de seus 55 filhos. 
Todavia, o sofrimento exposto pela Deputada não convenceu as 
autoridades competentes de que aquele assassinato brutal era 
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apenas um caso corriqueiro de latrocínio, hipótese que foi logo 
descartada pela Polícia, conforme noticiado pelo G1: 
https://g1:globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2019/06/19/policia-
descarta-hipotese-de-tentavia-de-assalto-antes-da-morte-do-pastor-
anderson-do-carmo.ghtml. 
Percebeu-se ao longo da brilhante investigação, conduzida 
anteriormente pela Delegada Bárbara Lomba e depois pelo Delegado 
Allan Duarte Lacerda e pelos fatos incongruentes apresentados pela 
Deputada, que por trás do assassinato de Anderson havia uma trama 
familiar obscura que envolvia briga por dinheiro, traição e suspeita de 
envenenamento, de acordo com a notícia divulgada pelo o Globo no 
dia 24 de agosto de 2020:  
https://oglobo.globo.com/rio/caso-flordelis-trama-familiar-envolve-
briga-por-dinheiro-traicao-suspeita-de-envenenamento-1-24602505. 
É cediço, ainda, pela Polícia Civil do RJ e o Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ), que Anderson sabia dos planos da família para 
tentar matá-lo. De acordo com a polícia, antes do assassinato, houve 
ao menos oito tentativas frustradas, seis delas por envenenamento 
com arsênico ou cianeto. Tal informação é ratificada pelo G1: 
https://g1.globo.com/google/amp/rj/rio-de-
janeiro/noticia/2020/08/24/pastor-anderson-desconfiava-de-planos-
da-familia-para-mata-lo-policia-diz-que-foram-varias-tentativas.ghtml. 
Neste esteio, o inquérito da Polícia Civil concluiu que a Deputada 
Flordelis é a mandante do crime, sendo a Deputada uma das 11 
pessoas denunciadas pelo MPRJ. Registre-se que a força-tarefa da 
‘Operação Lucas 12’ prendeu no dia 24 de agosto de 2020 cinco 
filhos do casal e uma neta. Ademais, a deputada, segundo conclusão 
do inquérito policial, irá responder por cinco crimes: homicídio 
triplamente qualificado (por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade 
de defesa da vítima), associação criminosa, falsidade ideológica e 
uso de documento falso. Pelo envenenamento, ela responderá por 
tentativa de homicídio: https://g1.globo.com/jr/rio-de-
janeiro/noticia/2020/08/24/operacao-tenta-prender-suspeitos-da-
morte-do-pastro-anderson-do-carmo-flordelis-e-denunciada.ghtml 
É salutar assinalar a nota enviada à imprensa pelo presidente do 
PSD, Gilberto Kassab: ‘Diante do indiciamento da parlamentar, o 
corpo jurídico do partido adotará as medidas para a suspensão 
imediata de sua filiação e, a partir dos desdobramentos perante a 
Justiça, serão adotadas as medidas estatutárias para a expulsão da 
parlamentar dos seus quadros’. 
https://agenciabrasil.ebc.br/geral/noticia/2020-08/psd-suspende-
filiacao-de-deputada-flordelis. Convém, ainda, mencionar que a 
comunicação da suspensão da filiação acima mencionada já foi 
enviada à presidência da Casa. 
Diante da avalanche de provas contra a Deputada Flordelis, fica 
evidente que a parlamentar não tem condições de permanecer no 
cargo para o qual foi eleita, tampouco exercer os papéis inerentes à 
vida política, devendo, assim entendo, dedicar-se exclusivamente à 

https://g1:globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2019/06/19/policia-descarta-hipotese-de-tentavia-de-assalto-antes-da-morte-do-pastor-anderson-do-carmo.ghtml
https://g1:globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2019/06/19/policia-descarta-hipotese-de-tentavia-de-assalto-antes-da-morte-do-pastor-anderson-do-carmo.ghtml
https://g1:globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2019/06/19/policia-descarta-hipotese-de-tentavia-de-assalto-antes-da-morte-do-pastor-anderson-do-carmo.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/caso-flordelis-trama-familiar-envolve-briga-por-dinheiro-traicao-suspeita-de-envenenamento-1-24602505
https://oglobo.globo.com/rio/caso-flordelis-trama-familiar-envolve-briga-por-dinheiro-traicao-suspeita-de-envenenamento-1-24602505
https://g1.globo.com/google/amp/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/24/pastor-anderson-desconfiava-de-planos-da-familia-para-mata-lo-policia-diz-que-foram-varias-tentativas.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/24/pastor-anderson-desconfiava-de-planos-da-familia-para-mata-lo-policia-diz-que-foram-varias-tentativas.ghtml
https://g1.globo.com/google/amp/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/24/pastor-anderson-desconfiava-de-planos-da-familia-para-mata-lo-policia-diz-que-foram-varias-tentativas.ghtml
https://g1.globo.com/jr/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/24/operacao-tenta-prender-suspeitos-da-morte-do-pastro-anderson-do-carmo-flordelis-e-denunciada.ghtml
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https://agenciabrasil.ebc.br/geral/noticia/2020-08/psd-suspende-filiacao-de-deputada-flordelis
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sua defesa perante a Justiça, uma vez que alega ser inocente dos 
crimes a ela imputados. 
Cabe salientar que a parlamentar sempre procurou passar uma 
imagem de mulher cristã, comprometida com a vocação de adotar 
filhos e preocupada com a família, enquanto ao mesmo tempo, tinha 
uma postura que, a serem comprovadas as denúncias do inquérito 
policial, denota um coração perverso e inclinado ao crime, o que, por 
si só, se constitui em quebra do decoro parlamentar.  
Neste ensejo, peço a Vossa Excelência que encaminhe a presente 
representação ao Conselho de Ética da Casa com vistas à perda do 
mandato. 
Nestes termos, pede deferimento. 
Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Deputado LÉO MOTTA” 
    

3.  Dentre os pedidos do Requerente destaca-se o de “encaminhar a 

presente representação ao Conselho de Ética da Casa com vistas à perda do 

mandato.” 

4.  O presente Requerimento de Representação e os documentos que o 

instruem foram recebidos na Secretaria-Geral da Mesa no dia 1º de setembro de 

2020. Submetido ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, 

este assim decidiu, in verbis: (fl. 5) 

“PRESIDÊNCIA/SGM 
Requerimento de representação de autoria do Senhor Deputado LÉO 
MOTTA, apresentado às 12h51 do dia 26 de agosto de 2020, em 
desfavor da Senhora Deputada FLORDELIS. Alegação de prática de 
atos incompatíveis com o decoro parlamentar. 
Em 1º/09/2020. 
Atendidos os requisitos formais, encaminhe-se o requerimento de 
representação ao Senhor Corregedor, nos termos do caput do art. 1º 
do Ato da Mesa nº 37/2009. Publique-se. 
RODRIGO MAIA 
Presidente” 

5.  Vale ressaltar que o Processo n. 2020/105.292, instaurado a partir de 

requerimento do assistente de acusação constituído pela família do Pastor Anderson 

do Carmo, em que pese não ter sido conhecido por falta de requisito formal, tramita 

em apenso ao presente feito, conforme determinação do Presidente da Câmara dos 

Deputados, in verbis: 

“PRESIDÊNCIA/SGM 
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Requerimento de Representação do Senhor Angelo Maximo, 
protocolizado em 31/8/2020, em desfavor da Senhora Deputada 
FLORDELIS, por atos incompatíveis com o decoro parlamentar. 
Em 1º/09/2020. 
Não conheço do Requerimento de Representação, uma vez que o 
Requerente não fez prova de cidadania prevista no § 1º do art. 9º do 
Código de Ética e Decoro Parlamentar. 
Por oportuno, determino o encaminhamento de toda a documentação 
que o instrui à Corregedoria Parlamentar, para juntada aos autos do 
Requerimento de Representação apresentado contra a mesma 
Parlamentar pelo Deputado Léo Motta.  
Por último, esclareço que inexiste hipótese regimental de afastamento 
cautelar de membro desta Casa em processo político-disciplinar. 
Publique-se.  
RODRIGO MAIA 
Presidente” 

 

6.  O Corregedor Parlamentar determinou a notificação da Requerida para 

que apresentasse manifestação escrita defensiva no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

Foram realizadas duas tentativas de cumprimento do ato, uma no gabinete 

parlamentar no dia 2 de setembro de 2020, e outra no apartamento funcional daquela 

no dia 3 de setembro do ano em curso, não sendo possível encontrá-la em ambas as 

ocasiões. (fls. 7/8) 

7.  Finalmente no dia 9 de setembro de 2020, a Requerida foi notificada 

pessoalmente no apartamento funcional, conforme documento de fl. 9. 

8.  Aos 16 de setembro de 2020, às 16h56, a Requerida apresentou, 

tempestivamente, a sua defesa escrita, alegando que, in verbis (transcrição do texto 

da petição de defesa tal como escrito):  

1. A Defendente tem sido alvo de uma implacável perseguição 
midiática, que transbordou em muito os limites da ética e da decência 
por vários e determinados órgãos da imprensa, que pretendem 
destruí-la pessoal e agora funcionalmente, mancomunados e 
levianos, como se verá quando de sua apreciação judicial, que é a 
verdadeira arena do ocorrido.  
2. Imputa-se à Defendente uma séria de crimes de grande 
repercussão midiática que dizem respeito ao homicídio do seu 
querido marido, o Pastor Anderson do Carmo de Souza, ocorrido no 
dia 16 de junho de 2019, fato que agora se tenta levar à apreciação 
desta Casa de Leis, que a Defendente honrou e dignificou.  
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3. Este homicídio, na verdade um latrocínio, por ser escandaloso e 
que ocorreu no recesso de seu lar, mereceu extraordinária divulgação 
pela mídia e órgãos de imprensa com versões diferenciadas, mas 
sempre com a preocupação exclusiva de trazer para a pessoa da 
Defendente o protagonismo pela morte do pastor Anderson, com a 
manipulação de depoimentos e indícios, procurando tornar a mesma 
personagem primordial como mandante do bárbaro crime – o que 
certamente será desmentido no decorrer da instrução criminal, a ser 
efetivado com as garantias do contraditório , princípio constitucional 
até agora desprezado nas investigações policiais tendenciosas e 
malignas, como se verá no processo que lhe diz respeito.  
4. Através da presente REPRESENTAÇÃO POR QUEBRA DE 
DECORO PARLAMENTAR, pretende-se agora trazer para a arena do 
Poder Legislativo este fato, usando como instrumento um arremedo 
de procedimento criminal que não tem qualquer suporte fático-
probatório que não especulações e referências malsãs. 
5. A Defendente não pretende entrar na discussão da prova policial 
até então colhida, mas apenas ad colorandum, destacar que a 
pergunta fundamental, primordial, que aflora em qualquer evento 
criminógeno e que não encontra ainda suporte nem resposta, até 
mesmo porque não foi suficientemente investigada no procedimento 
exordial tendencioso: QUID PRODEST – A QUEM APROVEITA? 
6. A digna autoridade policial se descurou, de fato, em perquirir a 
quem aproveitaria a inclusão da pessoa da Defendente na trama 
sinistra que culminou com o homicídio sub examen. Procurou-se 
esmiuçar desde 2018 o relacionamento marital da Defendente, 
minuciando sua vida pessoal, artística, parlamentar e também sua 
intimidade, sexualidade, chegando até sua forma de se vestir e 
ornamentar. 
7. Focalizaram-se as preocupações em encontrar uma motivação 
monetária, alvitrando-se como motivação, uma compensação pelo 
regime severo de restrições a dispêndios desnecessários com os 
inúmeros filhos, afilhados e agregados do finado Pastor Anderson, 
que regia com punho de ferro, segundo depoimentos, os dispêndios 
comuns, com a onerosa manutenção das mais de cinco dezenas de 
dependentes econômicos, filhos legítimos, adotivos e agregados do 
casal, administrando severamente as receitas do ‘Ministério Flordelis’, 
e seus, como representante parlamentar, etc. 
8. Não se preocupou, contudo, em responder qual o lucro que a 
Defendente ou um dos seus filhos ou agregados teriam com o 
desaparecimento do gestor destas receitas e patrimônios, 
permanecendo assim a incógnita – quem teria algum benefício 
patrimonial, ou monetário, com este descenso? 
9. A autoridade policial, sequer se preocupou em minuciar a vida 
legislativa da Defendente, olvidando-se que esta fez questão em levar 
seu agora finado parceiro, mentor e marido a Brasília para com ele 
viver e conviver, dando-lhe todas as regalias e afetos e possibilitando 
que o mesmo viesse a administrar, e mesmo ajudando-o, a dirigir as 
suas atividades parlamentares.  
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10. Não faria sentido, realmente, que dependendo espiritual e 
materialmente do Pastor Anderson, seu marido durante o longo 
período em que o afeto perdurou, perdurava e perduraria, tivesse o 
plano de eliminá-lo de sua vida e de seus irmãos, familiares e 
dependentes não o tivesse subtraído no auge de sua vida pessoal e 
familiar. 
11. O que é certo e insofismável é que não haveria por parte da 
Defendente nenhuma razão plausível para se ver livre de seu 
companheiro, que tanto tinham em comum inclusive seu amor a 
Jesus Cristo, a quem dedicara seu amor e carinho e de quem 
dependia, como braço forte, para suas atividades parlamentares, e 
que necessitava e tinha junto de si na Capital Federal, onde exercia 
as mesmas.  
12. Tudo isto virá à tona, certamente, na instrução criminal, a se 
proceder imparcialmente e sob controle judicial, afastando as írritas 
considerações desfundamentadas e excessivas do GAECO/RJ – 
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, como 
se observa, primo ictu occulli, dos excessos acusatórios da exordial, 
que igualmente haverão que ser podados.  
13. O juízo de valor sobre o caso ficará a cargo do Poder Judiciário 
através da soberania do veredito amparado pelo véu do devido 
processo legal e das garantias constitucionais previstas na lei maior.  
14. Mas retornemos aos termos da representação por quebra de 
decoro parlamentar em desfavor da Defendente.  
15. Argumenta-se que, in verbis, ‘diante da avalanche de provas 
contra a Deputada Flordelis, fica evidente que a parlamentar não tem 
condições de permanecer no cargo para o qual foi eleita, tampouco 
exercer os papéis inerentes à vida política, devendo, assim entendo 
(obs.: Deputado Léo Motta) dedicar-se exclusivamente à sua defesa 
perante a Justiça, uma vez que alega ser inocente dos crimes a ela 
imputados’ (fls. 2 da representação).  
16. Conclui o Deputado Léo Motta, infelizmente de forma inusitada: 
‘Cabe salientar que a parlamentar sempre procurou passar uma 
imagem de mulher cristã, comprometida com a vocação de adotar 
filhos e preocupada com a família, enquanto ao mesmo tempo, tinha 
uma postura que, a serem comprovadas as denúncias do inquérito 
policial, denota um coração perverso e inclinado ao crime, o que, por 
si só, se constitui em quebra do decoro parlamentar’. (sic) 
17. Esta avaliação, que se afirma distorcida, entende que, in verbis, 
‘um coração perverso e inclinado ao crime’ justificaria a quebra do 
decoro parlamentar, a fundamentar a cassação de seu mandato.  
18. Ora! 
19. Lê-se, segundo o Código de Ética, em seu artigo 4º, que seriam 
procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis 
com a perda do mandato, incisos mencionados como violados e que 
se transcrevem: (I) – abusar das prerrogativas constitucionais 
asseguradas aos membros do Congresso Nacional (Constituição 
Federal, art. 55, § 1º); e (VI) praticar irregularidades graves no 
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desempenho do mandato ou de encargos decorrentes, que afetem a 
dignidade da representação popular. 
20. Seria este inciso VI a única hipótese que, em tese, poderia ser 
aplicado à Defendente. O inciso I é totalmente inadequado, pois na 
descrição fática, mesmo a feita açodadamente pela autoridade 
policial, não se vislumbra qual prerrogativa constitucional pudesse ou 
viesse a estar sendo abusada.  
21. Mas mesmo o inciso VI há que ser examinado cum granus salis, 
pois de toda a atenta leitura da representação não se poderia 
aquilatar que irregularidade grave pudesse estar sendo ou tivesse 
sido praticada no desempenho do mandato parlamentar.  
22. Exclua-se portanto, todos os primeiros cinco incisos da definição 
do que seria ‘procedimentos incompatíveis’, e verifique-se que tudo 
aquilo que é afirmado na representação minuciosa do preclaro e 
ilustre Deputado Leo Motta não se sustenta, pois mesmo que a 
Defendente (e é apenas uma hipótese, eis que a mesma contesta 
veementemente a indigitação de autoria mediata, como mandante, de 
um crime de sangue) pudesse vir a ser acusada, não o seria pelo 
desempenho do mandato popular de que é detentora.  
23. Vale ressaltar que toda representação foi baseada 
exclusivamente em matéria jornalística, tendo o site do g1.globo.com, 
oglobo.globo.com e agencialbrasil.ebc.com como fonte da 
representação, lembrando que são os mesmos ‘sites’ que já 
condenaram a Deputada Federal Flordelis perante a sociedade, não a 
justiça, mas sim a mídia. Não cabe os veículos de informação julgar.  
24. Assim, repita-se, nenhum dos fatos dos quais é ela acusada 
levianamente pela mídia, e que endossa a indigitação, tem relação 
com seu desempenho parlamentar afetando a dignidade de 
representação popular.  
25. Tal afirmação se ampara, inclusive em decisão pretérita tomada 
pelo Supremo Tribunal Federal quando provocado a decidir, pelo 
GAECO, a quem competiria processar e julgar a defendente, sendo 
decidido a competência pelo Tribunal do Júri.  
26. Na verdade, a representação apresentada à consideração da 
digna Corregedoria, é, processualmente, inepta, pois nenhum dos 
fatos nela narrados constitui falta de decoro, não havendo indício da 
existência de fato indecoroso atribuível à Defendente, que não 
lucubrações maldosas.  
27. Ademais, toda argumentação referente a prova deverá ser 
apreciada pelo Poder Judiciário, juízo a quo e natural a causa, certo 
que o processo em que a Defendente responde se encontra em fase 
sumária, tendo esta sido intimada a apresentar defesa prévia em 14 
de setembro de 2020. 
28. Não há condenação criminal, sequer decisão de pronúncia e 
desta forma não há que se falar em perda de mandato pois como 
reza a Constituição Cidadã, nossa Carta Magna, no seu art. 55, VI, 
perderá o mandato o Deputado que sofrer condenação criminal em 
sentença transitada em julgado. Lei criada nas dependências desta 
casa.  
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29. Ainda na seara do Art. 55 § 2º a lei é taxativa no sentido em 
explicitamente afirmar e ora transcrevo: 

Art. 55 Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em 
julgado. §º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato 
será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado 
Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da 
respectiva Mesa ou de partido político representado no 
Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. 

30. Por oportuno, vale dizer que tal dispositivo Constitucional foi 
criada e inserida em nossa lei maior, Vossos pares, através da 
emenda constitucional 76 de 28 de novembro de 2013 e que deve ser 
cumprida, deixando de lado opiniões pessoais, paixões, ânsia de 
vingança criadas por extrapolações e sensacionalismos midiáticos.  
31. Destaque-se, a derradeiro, que suas filhas agora listadas como 
testemunhas, poderão melhor depor sobre os fatos que lhe são 
atribuídos, cuja existência ainda depende da necessária instrução 
judicial; 
a. MARZI TEIXEIRA DA SILVA, RG 02064710; 
b. SIMONE DOS SANTOS RODRIGUES, CPF 084316527-80; 
32. Requer, portanto, confiante em sua parcialidade (sic) e senso de 
justiça, seja considerada inepta a apresente representação, eis que 
os fatos narrados, repita-se, não constituem falta de decoro 
parlamentar, nos precisos termos do art. 4º do Código de Ética, 
pugnando pelo seu arquivamento, nos estritos e precisos termos de 
direito e caso não seja este o entendimento, pugna pela oitiva das 
testemunhas acima arroladas. 
Brasília, 16 de setembro de 2020. 
 

9.  O feito encontra-se suficientemente instruído com a inicial do 

Requerimento de Representação e documentos a ele anexos, e também com a 

íntegra da denúncia oferecida junto à 3ª Vara Criminal de Niterói/RJ, à qual foi 

anexado o inquérito policial e respectivas conclusões, e, por fim, pela defesa escrita 

e mídia contendo o depoimento da Requerida.  

10.  É o relatório.    

11.  Trata-se, como aduzido no relatório, de Requerimento de 

Representação acerca de condutas perpetradas pela Senhora Deputada 

FLORDELIS possivelmente incompatíveis com o decoro parlamentar por, em 

resumo, ter sido apontada, indiciada e denunciada como mandante da morte de seu 

esposo Pastor Anderson do Carmo e pela prática de outros crimes relacionados ao 

mesmo evento. 
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12.  Diante da importância do assunto, trago à apreciação da Douta Mesa, 

minha manifestação por considerar relevante a efetiva apuração da conduta 

imputada à mencionada parlamentar, vez que a denúncia, ora reproduzida pelo 

Requerente, revela fatos potencialmente danosos à imagem do Poder Legislativo e 

dos seus membros. 

13.  Considero, desde logo, que o presente Requerimento de 

Representação deve ser acolhido e julgado pela Douta Mesa Diretora, eis que os 

fatos constantes dos autos são suficientes, considerando a aparente verossimilhança 

dos elementos de prova constantes dos autos, à apreciação e, se assim entenderem 

Vossas Excelências, à posterior formalização de representação junto ao Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.   

14.  O Requerente, Deputado Léo Motta, aduz que, diante da “avalanche de 

provas” contra a Requerida, esta não tem condições de permanecer no cargo de 

Deputada Federal, pois a sua participação como mandante da morte do cônjuge 

constitui ato incompatível com o decoro parlamentar. 

15.  Aduz, ainda, o Requerente “Cabe salientar que a parlamentar sempre 

procurou passar uma imagem de mulher cristã, comprometida com a vocação de adotar 

filhos e preocupada com a família, enquanto ao mesmo tempo, tinha uma postura que, a 

serem comprovadas as denúncias do inquérito policial, denota um coração perverso e 

inclinado ao crime, o que, por si só, se constitui em quebra do decoro parlamentar.” 

16.  Nesse ponto, reputo que a utilização das expressões “coração perverso 

e inclinado ao crime”, nesse momento processual, denota verdadeiro preconceito, 

não apresentando adequado nexo causal entre a possível quebra de decoro 

parlamentar que, no caso, pode ocorrer devido a suposta prática de atos ilícitos – 

tipificados como crimes –, nada tendo a ver com as atividades até então 

desenvolvidas pela Requerida em seu Estado.  

17.  Deve-se reiterar que ao presente Requerimento de Representação 

foram apensados os elementos de prova constantes de dois inquéritos policiais no 
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bojo dos quais se desenvolveram as investigações, documentos estes mais do que 

suficientes à formação do entendimento deste e. Colegiado. 

18.  Não se deve olvidar entretanto casos outros nos quais agentes públicos 

respondem a inquéritos policiais e/ou ações penais sem prejuízo da continuidade da 

atividade pública, ao menos até o fim do processo criminal, tudo em nome do 

princípio da inocência consagrado na Constituição Federal. 

19.  Entretanto, no presente caso, as investigações estão alicerçadas em 

conjunto probatório vigoroso, coeso, harmônico, que indica a participação da 

Requerida nos fatos , sobretudo em atos posteriores à morte da vítima, e que não 

foram cabalmente infirmados pela parlamentar no presente procedimento.  

20.  Por se tratar da imputação da prática de crimes, com evidente nexo 

causal com a quebra de decoro parlamentar, é imperioso tratar do consagrado 

tema relativo à independência das instâncias penal, civil e administrativa, ou da 

pretendida vinculação destas àquela. Ou seja, seria necessário aguardar o final do 

processo penal para então tomar alguma providência na seara político-disciplinar? A 

resposta é certamente negativa.   

21.  Cabe asseverar, no ponto, que a orientação legal e jurisprudencial 

predominante é a de que a instância penal somente vincula as demais quando se 

reconhece a inexistência de autoria do fato e/ou a inocorrência material do próprio 

evento. Veja-se, a propósito, ementa de acórdão do STF sobre o tema em estudo, in 

verbis: 

 
RMS 30295 AgR 
Órgão julgador: Primeira Turma 
Relator(a): Min. ROSA WEBER 
Julgamento: 04/02/2019 
Publicação: 13/02/2019 
Ementa 

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO 
FEDERAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 
UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA 
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES 
TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. 1. A jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de impossibilidade de 
inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões 
não suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. A comunicabilidade entre as 

esferas administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a 
inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 3. Dados obtidos em 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur398064/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur398064/false
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interceptações telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de 
investigação criminal ou de instrução processual penal, podem ser utilizados 
como prova emprestada em processo administrativo disciplinar. Precedentes. 4. 
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em 
mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. 
Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação 
unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão 
de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Indexação 

- VOTO VENCIDO, MIN. MARCO AURÉLIO: INADEQUAÇÃO, 
APROVEITAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD), 

PROVA, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, INSTRUÇÃO CRIMINAL. 

Legislação 

ART-01021 PAR-00004 CPC-2015 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

Outras ocorrências 

Legislação (1) , Publicação (1) , Acórdãos no mesmo sentido (1) 
 

 

22.  Ou seja, o agente público só não poderá ser responsabilizado na seara 

político-disciplinar se restar provado em sede de processo penal que o fato ensejador 

do processo administrativo não ocorreu, ou, mesmo diante da existência deste, restar 

cabalmente comprovado que não concorreu para ele, seja como autor ou partícipe. 

23.  No âmbito do presente processo político-disciplinar deve vigorar o 

mesmo princípio. É cediço que, no âmbito da justiça criminal, o processo seguirá seu 

normal trâmite, com espectro cognitivo amplo, mas com finalidade completamente 

distinta do presente feito no âmbito do qual, não obstante sejam analisados aspectos 

relacionados a materialidade e autoria delitivas, o objetivo primordial é saber se há 

ofensa ou não ao decoro parlamentar.  

24.  Cabe destacar que a Requerida em sua manifestação escrita lançou 

mão de um reducionismo interpretativo ao tentar restringir as possibilidades de 

tipificação das condutas a si atribuídas apenas ao artigo 4º do Código de Ética e 

Decoro Parlamentar.  

25.  Ocorre que a tipificação da denominada “quebra de decoro” não se dá 

nos mesmos moldes dos crimes em espécie. As hipóteses de ofensa ao decoro são 

previstas tanto na Constituição Federal, quanto no Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados e no próprio Código de Ética e Decoro Parlamentar.  

26.  A propósito convém transcrever o artigo 244 do RICD, in verbis: 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur221057/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur221057/false
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“Art. 244. O Deputado que praticar ato contrário ao decoro 
parlamentar ou que afete a dignidade do mandato estará sujeito às 
penalidades e ao processo disciplinar previstos no Código de Ética e 
Decoro Parlamentar, que definirá também as condutas puníveis.” 

 

27.  Durante a instrução processual, as razões invocadas pelo Requerente e 

os argumentos defensivos da Requerida foram analisados a partir do ponto de vista 

disciplinar, sendo os doutos membros deste e. Colegiado constitucional e legalmente 

competentes para analisar o Requerimento e dar a solução adequada ao caso. 

28.  Por outro lado, os materiais probatórios produzidos em sede 

inquisitorial, levantados de forma legal e com a supervisão do Poder Judiciário, como 

por exemplo, buscas e apreensões, reprodução simulada, quebras de sigilo 

telefônico e telemático, bem como a defesa escrita e oitiva pessoal da Requerida, 

estas desprovidas de provas cabais negativa de autoria, presentes no caso em 

tela, serviram à formação do convencimento deste Corregedor Parlamentar e à 

emissão do parecer opinativo.  

29.  Portanto, não há campo propício ao argumento de que se deve 

aguardar conclusões voltadas ao julgamento definitivo dos supostos crimes, como 

argumentou a defesa da Requerida. Como dito, o escopo do Parecer do Corregedor 

Parlamentar é, nos termos do art. 8º, Inciso II, do Ato da Mesa nº 37, de 2009, opinar 

sobre as representações ou denúncias que receber, propondo à Mesa as 

providências ou medidas disciplinares cabíveis. 

30.  No caso sob exame, o conjunto de indícios, tomados em encadeamento 

lógico, ainda que não submetidos ao crivo do contraditório judicial, até para os não 

acostumados à arte de julgar, revela-se suficiente à tomada de decisão por parte 

desta Douta Mesa Diretora no sentido de formalização de Representação junto ao 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.  

31.  Deve-se ressaltar que foram analisados os diálogos obtidos a partir da 

quebra dos sigilos telefônico e telemático, os depoimentos dos envolvidos e de 

testemunhas, e os respectivos relatórios policiais, provas estas que se encontram 

anexas ao presente Requerimento de Representação, e que até então não foram 
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refutadas pela defesa com a juntada de elementos indispensáveis à comprovação da 

negativa verbal e genérica da prática dos atos.  

32.  Com base no artigo 8º, inciso III, alínea “a”, do Ato da Mesa n. 37/2009, 

no dia 22/9/2020, tomei o depoimento da Requerida para que prestasse 

esclarecimentos acerca dos fatos objeto de investigação. Na ocasião foram feitas 

perguntas sobre o conhecimento das provas do inquérito tais como conversas 

telefônicas, motivação para a morte da vítima, planejamento de tal homicídio, 

fornecimento de escritos modelos para elaboração de cartas com conteúdo forjado 

por parte de Lucas, e sobre o fato de o telefone da vítima ter sido utilizado logo após 

e alguns dias depois do crime. 

33.  Em que pese a própria Requerida ter afirmado em depoimento a este 

Corregedor Parlamentar que não escreveu tais mensagens, imputando a autoria 

destas às suas filhas, não apresentou provas de que tantas mensagens 

comprometedoras, todas elas, tenham sido emitidas por seus filhos e filhas utilizando 

o seu próprio aparelho celular sem que ela soubesse.  

34.  Com supedâneo nessas provas, e em diversas outras que constam do 

inquérito policial, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu 

denúncia com as imputações da prática dos seguintes crimes: tentativa de 

homicídio, homicídio triplamente qualificado, uso de documento ideologicamente 

falso (por duas vezes), e associação criminosa.  

35.  Atualmente o processo encontra-se na fase de recebimento da 

denúncia, ou seja, a persecução penal na fase inquisitorial e de oferecimento da 

denúncia pelo Ministério Público já foi concluída, pendente ainda decisão que 

transforme em ré a ora Requerida.  

36.  Deve-se novamente esclarecer que os presentes autos foram 

encaminhados à Corregedoria Parlamentar pelo Presidente da Câmara dos 

Deputados nos termos do Ato da Mesa nº 37/2009, sendo imperiosa, no caso, a 

relação com os arts. 55, II e §§ 1º e 2º da CF; 240, II, § 1º, do RICD; e 9º, § 2º, do 

CEDP”. 
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37.  A esse respeito, estabelece o art. 55, inc. II e §§ 1º e 2º da Constituição 

Federal que: 

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
(...) 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro 
parlamentar; (...) 
§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no 
regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do 
Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. 
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela 
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, 
mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político 
representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. 
I - encaminhará a representação ao Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar no prazo de 3 (três) sessões ordinárias, quando se tratar de 
conduta punível com as sanções previstas nos incisos II, III e IV do art. 10; 
ou  
II - adotará o procedimento previsto no art. 11 ou 12, em se tratando de 
conduta punível com a sanção prevista no inciso I do art. 10.  

38.  A seu tempo, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em seu 

art. 240, determina que: 

Art. 240. Perde o mandato o Deputado: (...) 
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro 
parlamentar; (...) 
§ 1º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela 
Câmara dos Deputados, em votação ostensiva e por maioria absoluta de 
seus membros, mediante provocação da Mesa ou de partido com 
representação no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. 

39.  Já o Código de Ética e Decoro Parlamentar dispõe, em seu art. 9º, §2º, 

que: 

Art. 9º As representações relacionadas com o decoro parlamentar deverão 
ser feitas diretamente à Mesa da Câmara dos Deputados.  
§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para requerer à Mesa da Câmara 
dos Deputados representação em face de Deputado que tenha incorrido 
em conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar, 
especificando os fatos e as respectivas provas. 
§ 2º Recebido o requerimento de representação com fundamento no § 1º, a 
Mesa instaurará procedimento destinado a apreciá-lo, na forma e no prazo 
previstos em regulamento próprio, findo o qual, se concluir pela existência 
de indícios suficientes e pela inocorrência de inépcia: (...). 

40.  Em relação ao Ato da Mesa nº 37, de 2009, como se sabe, é o 

normativo que regulamenta os procedimentos a serem observados na apreciação de 
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representações relacionadas ao decoro parlamentar, no âmbito da Corregedoria 

Parlamentar.  

41.  Esse conjunto de normas, bem como a delimitação determinada pelo 

Presidente da Casa em despacho de fl. 5, constituem o balizamento que orientará a 

ação correcional deste Órgão da Câmara dos Deputados no âmbito do presente 

processo. 

42.  Daí, decorre que, durante a instrução processual, foram os alegados 

fatos analisados a partir do ponto de vista disciplinar, que remete ao decoro – ente 

abstrato, subjetivo, que se liga à integridade de caráter do representante popular, 

cujas atitudes devem ser pautadas pela ética e pelo ordenamento jurídico pátrio. 

43.  Com efeito, Decoro é comportamento, é imagem pública, é honra, é 

dignidade. Decoro parlamentar é obrigação de conteúdo moral e ético que não se 

confunde com aspectos criminais, embora possa deles decorrer. A falta de decoro é 

o procedimento humano que contraria os normais padrões ético-jurídicos vigentes 

em determinado lugar e época.  

44.  Ressalte-se que a Corregedoria Parlamentar tem como missão 

institucional promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no 

âmbito da Câmara dos Deputados e certamente não poderá se omitir de dar parecer 

favorável à apuração dos fatos que configurem afronta do decoro, tendo como 

corolário a aplicação da reprimenda cabível ao caso. 

45.  É claro o comando constitucional que visa a defender o Poder 

Legislativo e a coibir a prática de condutas especialmente graves e ofensivas à 

moralidade, à ética e ao decoro parlamentar, para as quais a Constituição houve por 

bem inscrever, no capítulo que conforma as regras básicas do estatuto dos 

congressistas, a imposição da pena de perda do mandato.  

46.  Cabe à atual composição desta Casa, sensível aos imperativos da 

moralidade e às exigências éticas que recaem ainda mais gravemente sobre os 
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ombros dos agentes políticos, agir em defesa da moralidade e da probidade, do 

aprimoramento do mister correcional e do resgate da credibilidade desta Instituição 

perante os cidadãos que confiam parcela do exercício de sua autonomia pública e a 

expressão de sua vontade política aos seus representantes eleitos para compor o 

Parlamento. 

47.  Por essa razão, proponho, com amparo em comando expresso da 

Constituição, do RICD e do Código de Ética e Decoro Parlamentar, o 

encaminhamento da questão ao Conselho de Ética, para apuração e providências de 

sua alçada, haja vista ser o órgão da Casa em que o contraditório e a ampla 

defesa serão realizados de forma aprofundada. 

48.   Por todo exposto, manifesto-me pela formalização de Representação 

por parte da Mesa Diretora perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 

pois os fatos descritos no Requerimento de Representação e no Inquérito Policial 

que o instrui constituem indícios suficientes de irregularidades ou de infrações às 

normas de decoro e ética parlamentar.   

Deputado PAULO BENGTSON 
Corregedor Parlamentar 


