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Ao Ministério Público Federal 

Procuradoria-Geral da República – PGR 

 

A/C Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 

- MD. DEBORAH DUPRAT 

 

 

 

 

 

  Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República,  

 

  ÉRIKA JUCÁ KOKAY, Deputada Federal pelo PT/DF, com endereço na 
Câmara dos Deputados, gabinete nº 203, anexo IV; ANA LUCIA LIPPAUS PERUGINI, 
Deputada Federal – PT/SP, com endereço na Câmara dos Deputados, gabinete nº 
436, anexo III; LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, Deputada Federal pelo PT/CE, com 
endereço na Câmara dos Deputados, gabinete nº 713, anexo IV; MARIA 
MARGARIDA MARTINS SALOMÃO, Deputada Federal pelo PT/MG, com endereço na 
Câmara dos Deputados, gabinete nº 236, anexo IV, vêm à presença de Vossa 
Excelência, informar, denunciar e requerer o que segue. 
 
I – Dos fatos. 
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A imprensa brasileira veiculou na data de 02.08.16, especialmente, no 

blog Coluna Esplanada (http://colunaesplanada.blogosfera.uol.com.br/2016/08/02/o-caso-pr-feliciano-

mulher-acusa-deputado-de-assedio-sexual-e-recua/) grave e repugnante denúncia de abuso 

sexual e estupro perpetrado pelo Representado em face de uma jovem estudante 

de Brasília. 

 

Eis o relato resumido dos fatos trazidos à baila pela publicação (doc. 

1): 

 

“Youtuber e famosa na internet (tinha uma página no 

Facebook com mais de 200 mil seguidores, segundo conta, e 

que misteriosamente foi 'derrubada' do ar), cristã e 

frequentadora da mesma igreja de Feliciano, ela viu o 

deputado-pastor se aproximar muito intimamente nos últimos 

meses. Passaram a ser amigos quando ele propôs ser seu guia 

espiritual. 

 

APARTAMENTO FUNCIONAL 

O episódio da agressão ocorreu, segundo a jovem, no 

apartamento funcional dele, na quadra 302 Norte na capital 

federal. Era manhã da quarta-feira dia 15 de junho em Brasília 

quando uma desconhecida tocou insistentemente a 

campainha da sala até ser atendida pelo inquilino, esbaforido 

e tenso. 

A estranha disse que ouvira gritos e perguntou se estava tudo 

bem; ele acenou que sim, e ela errara a porta. O engano, 

porém, foi pertinente A vítima relata que era agredida e gritava 

por socorro – e se salvou de sexo à força. O agressor era, 

segundo ela, o deputado federal Marco Feliciano, pastor 

evangélico e propagandeado como um dos bastiões da 

moralidade familiar. 

“Você está gritando muito! vai embora!'', teria dito Feliciano. 

http://colunaesplanada.blogosfera.uol.com.br/2016/08/02/o-caso-pr-feliciano-mulher-acusa-deputado-de-assedio-sexual-e-recua/
http://colunaesplanada.blogosfera.uol.com.br/2016/08/02/o-caso-pr-feliciano-mulher-acusa-deputado-de-assedio-sexual-e-recua/
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Até o som da campainha, Feliciano a agredira com um soco na 

boca e puxões pelo braço para sua suíte, relata a jovem. Após 

ver negada a proposta de ela ser sua amante com alto salário e 

cargo comissionado no PSC, ele passou a agredi-la fisicamente. 

Tentou beijá-la após o soco, os lábios sangravam. Deixou-se 

arrastar para o quarto dele, segundo narra, com o medo de a 

situação piorar e por temer por sua vida, mas continuou 

lutando por sua dignidade, até a desconhecida aparecer na 

porta errada. “Ele estava diferente, com os olhos vermelhos. 

Ele queria que eu terminasse com meu namorado e ficasse 

com ele'', explica a jovem.” (grifos em negrito e sublinhado 

nossos). 

 

Trata-se de denúncia de extrema gravidade e que, se confirmada, 

reforça as estatísticas deletérias de uma cultura machista e de violência diária 

contra a mulher, perpetrada por pessoas próximas, de quaisquer classes sociais e, 

no mais das vezes, de forma covarde, inesperada, quando a vítima não está ou não 

tem condições de oferecer resistência ou defender-se de modo eficaz. 

 

Dirão os mais aligeirados que se trata de uma denúncia vazia e que 

será a palavra de um Deputado Federal, de um homem público e de um Pastor 

respeitado em todo o País e, portanto, com grande credibilidade moral, contra a 

palavra de uma jovem que quer aproveitar de um momento de destaque para 

‘aparecer’ na mídia. 

 

Não obstante, há que se levar em conta que os crimes contra a 

dignidade sexual, são praticados às ocultas, de modo que a palavra da vítima 

assume papel fundamental para que se inicie uma investigação aprofundada e 

para que se combata essa realidade de violência contra a mulher. 
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No presente caso, entretanto, a própria publicação já traz à baila 

diálogos entabulados que teriam ocorrido entre Agressor e vítima (inclusive com a 

confirmação do número do celular do Deputado Representado por parte de 

funcionários do Partido Social Cristão - PSC), o que, confirmada a veracidade dos 

diálogos, demonstra, sem pejos, a ocorrência de crime. Nesse sentido, destacam-

se os seguintes excertos: 

 

Mensagem atribuída a Feliciano 

  

Depois desta mensagem, segundo a garota, deu-se o seguinte diálogo pelo app ( a 

escrita atribuída a ele está na caixa branca ) 

http://imguol.com/blogs/77/files/2016/08/pat1-vale.jpg
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http://imguol.com/blogs/77/files/2016/08/pat2-vale.jpg
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http://imguol.com/blogs/77/files/2016/08/pat4-vale.jpg
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Em outro momento do diálogo pelo app, de acordo com a jovem, Feliciano a mandou 

mais mensagens no celular, a provocando: 

http://imguol.com/blogs/77/files/2016/08/pat5-vale.jpg
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No dia 03/08/2016 o caso ganhou novos desdobramentos com a 
publicação, pelo mesmo blog Coluna Esplanada, de eventual conversa entre a 
jovem e o chefe de gabinete do Representado, na qual este último tenta impedi-la 
de tornar público o caso, conforme consta no link abaixo: 
 
http://colunaesplanada.blogosfera.uol.com.br/2016/08/03/ele-me-levou-a-fazer-
coisas-a-forca-diz-mulher-sobre-feliciano-em-audio/ 
 

Segue transcrição de trechos da conversa reproduzida pelo blog 
supracitado:  

http://imguol.com/blogs/77/files/2016/08/pat7-vale.jpg
http://colunaesplanada.blogosfera.uol.com.br/2016/08/03/ele-me-levou-a-fazer-coisas-a-forca-diz-mulher-sobre-feliciano-em-audio/
http://colunaesplanada.blogosfera.uol.com.br/2016/08/03/ele-me-levou-a-fazer-coisas-a-forca-diz-mulher-sobre-feliciano-em-audio/
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“Homem – Sou chefe de gabinete do Feliciano, sou um 

conselheiro dele. Eu pediria a você para dirimir qualquer 

dúvida. 

 

Mulher – Se você conhece o Marco Feliciano e trabalha com 

ele, você com certeza deve saber da conduta dele, da índole 

dele. Não sejamos hipócritas. Não estou aqui para ganhar 

nada de ninguém. Você não é a primeira pessoa que me 

procurou. 

(..) 

Conheci o Feliciano dentro da Câmara. Ele simplesmente chega 

nas pessoas e usa o que ele tem. Todo mundo erra, mas uma 

coisa é você ser hipócrita. Eu só perco e me exponho, eu não 

sou uma menina burra. Eu tenho provas, tenho conversas, que 

saíram do telefone dele. 

Homem – Sim, eu entendo. Você se sentiu prejudicada. 

 

Mulher – Lógico que me senti. 

 

Homem – Qual o dano que te causou? 

 

Mulher – Moral. Ele falou para muita gente. (..) Eu me 

considero uma pessoa honesta, e não estou mentindo. 

 

Homem – É.., quando a gente conversa assim olho no olho a 

gente não mente. 

 

Mulher – Eu não tô aqui para falar de você. Tô aqui para falar 

do Feliciano. (..) Ele usou de um cargo público para se 

aproximar, tenho provas, são provas concretas, com base. Não 

quero prejudicar ninguém, mas não quero sair prejudicada. 

 

Homem – Eu tô com você em gênero, número e grau. 
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Mulher – A primeira coisa que não tô mentindo é que procurei 

pastores, não tô mentindo, se estivesse mentindo não chegaria 

aonde eu cheguei. O que coloco é o seguinte: Marco Feliciano 

errou, Marco Feliciano continua errando. O senhor está com 

ele há quantos anos? 

 

Homem – Quinze anos. 

 

Mulher – Então o senhor sabe o que ele faz. Eu estou falando 

em questão de mulheres. Custo acreditar que não saiba. Por 

mais que seja uma relação profissional. (..) Provavelmente eu 

não fui a primeira, e não sou a última. Eu serei a primeira que 

vai falar! Eu não aceito nada em troca. O que ele fez foi 

impagável. 

 

(..) Ele usou um cargo de influência, de deputado e de pastor, 

para aproximar. Ele abusa desse cargo para chegar e ele veio 

conversando comigo de formas estranhas, colocando ‘a gente 

poderia se encontrar’. Não é cantando, é descaradamente 

dando em cima. 

Homem – eu sou homem, tenho minhas vontades. Tenho que 

ser sutil. (..) 

 

Mulher – É por isso que a gente não tá aqui falando de você. 

Você tem noção. Quer entender com todas as letras o que 

aconteceu? Ele deu em cima de mim de forma descarada, tá 

bom? Me levou a fazer coisas à força – tenho a prova disso. 

Dentro da casa dele. Falou que estava tendo reunião da UNE, eu 

fui para lá e não estava tendo, ele não me deixou sair, fez coisas 

a força eu tenho a mensagem 'Feliciano, a minha boca ficou 

roxa'. Ele ri. Sim, aonde eu falo 'a minha boca ficou roxa', saiu 

do número dele, cujo qual ele usava, não sei se usa mais; Ele 

fala 'ah, passa um batom por cima'. Eu tenho todas essas 

provas, o que estou falando consigo sentar com o senhor e 

provar. 
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Homem – Mas ninguém está duvidando de você; 

 

Mulher – (..) Quando a gente fala uma coisa, principalmente 

quando a gente está incriminando alguém, por eu estudar 

direito eu sei que a gente tem que ter provas. E eu tenho todas 

as provas. A maior prova que eu tenho até o momento é que o 

Feliciano está preocupado.. 

 

Homem – Isso fica, eu estou preocupado! 

 

Mulher – Mas ele está a ponto de ligar para as pessoas, e 

inventar histórias que não existem. Olha para mim, você sabe 

quem o Feliciano é? Então você sabe o que o Feliciano faz. 

 

Homem – Às vezes pelo fato .. você tem uma beleza diferente. 

 

Mulher – Mas senhor.. isso não justifica! eu tô falando de uma 

pessoa que é casado, deputado, pai de três filhos. Eu poderia 

ser a Gisele Bündchen. 

Homem – Eu te asseguro (..) que eu, o que te prejudicou eu 

conserto. No partido, quem ficou triste com você, eu conserto. 

 

Mulher – No partido está todo mundo sabendo da história! 

 

Homem – Pra você, estou pedindo desculpa em nome da 

família. 

 

Mulher – Eu não levei à delegacia ainda porque eu sou cristã, 

eu amo a minha igreja! (.. ) eu não fui para a delegacia porque 

eu sei que isso vai prejudicar não só a igreja, não é só o 

ministério do Feliciano, mas todo o evangelho. Eu amo a igreja. 

(..) Eu corri atrás de todos os pastores para pedir ajuda e não 

posso sair prejudicada. Porque se eu sair prejudicada, eu vou à 

delegacia. 
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Homem – Você está com meu telefone, ele fica ligado dia e 

noite, vou seguir sua orientação para consertar. Por exemplo, 

no partido você vai ter acesso direto e reto, você vai ter 

espaço. 

 

Mulher – Se vale um conselho, manda o Feliciano aquietar o 

pintinho dele, é guardar o pintinho dele. Eu não estou fazendo 

favor a ninguém”. 

 

Homem – Você falou a verdade, não está fazendo favor a 

ninguém, você está fazendo um bem, de você perdoar, e posso 

pedir para você por uma pedra em cima? O partido vai 

continuar tudo igual para você, e para melhor. (..) está pior 

para ele do que para o partido. 

 

Mulher – A partir do momento que eu ver que não vou mais ser 

prejudicada – eu não estou falando mais em nome do Feliciano 

não, em nome da igreja, em nome da bandeira que defendo. 

Pensa bem se levo isso para uma delegacia, com que cara vou 

chegar numa comissão? 
 

 
 
II – A necessidade de enfrentamento da cultura ilegal, imoral e indecorosa de 

violência contra a mulher no País. 

 

As mulheres, em todas as faixas de idade, de classe social e formação 

educacional são as principais vítimas de violência sexual no Brasil. 

Inquestionavelmente. Seus maiores algozes são os homens, infelizmente, os mais 

próximos, sejam parentes, sejam seus amores ou seus pastores. Em casa, no 

trabalho ou na igreja esses crimes acometem, muitas vezes, as meninas, as jovens 

e as senhoras que, em grande parte, se subordinam à violência sofrida pela 

vergonha ou pelo desamparo. O alcance difícil da punição dos agressores muitas 
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vezes desestimula o seguimento e exposição pelo que passa a vítima no 

enfrentamento de um processo doloroso. 

 

Alijadas, por longo tempo, das esferas públicas, as mulheres têm 

demonstrado, cada vez mais, que não serão mais resignadas com as consequências 

da subordinação que sempre marcou o patriarcalismo dominante nas esferas 

privadas das relações entre homens e mulheres. Não haverá mais o silencio diante 

das interferências que limitam a autonomia feminina, não haverá mais tolerância 

com a violência que mata, fere, magoa e cerceia a liberdade, tanto física quanto 

espiritualmente. 

 

É preciso reconhecer que a formação da sociedade, mesmo ao 

instituir os direitos irrenunciáveis de liberdade e igualdade, com bandeiras de 

movimentos revolucionários no Século XVIII em diversos países da Europa e, no 

Século XIX em países das Américas, inclusive no Brasil, não conseguiram atender às 

expectativas de igualdade para toda a população. No caso das mulheres, a 

desigualdade se alicerçou na construção dos papéis sociais associados a razões 

biológicas que limitaram sua atuação e tentavam justificar uma hierarquização 

entre as pessoas, criando uma lógica de subordinação feminina e de dominação 

masculina nos espaços privados e públicos, típicas do patriarcado. 

 

A evolução das décadas vem confirmando o rompimento dos papeis 

sociais que aprisionaram pessoas e comprometem o exercício livre de suas 

autonomias em todas as dimensões. Assim vem sendo com as mulheres que 

questionaram as limitações impostas, que tornaram questões pessoais e 

particulares em lutas coletivas e públicas, na perspectiva de expansão de direitos e 
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de equidade de tratamento. As mulheres ainda enfrentam empecilhos sistemáticos 

para que possam compatibilizar o exercício de seus quereres com autonomia, de 

seus direitos com liberdade e da sua vida política com efetividade. 

 

Pesam sobre as mulheres maiores dificuldades de acessar uma 

sobrevivência digna, livre de violência e do assédio, em condições de acesso a 

direitos e ao respeito social nas mesmas categorias que são atribuídas aos homens. 

A luta pelo reconhecimento da autonomia sexual das mulheres é o resultado do 

sofrimento do passado e do presente para a libertação no futuro.  

 

Na obra “História da Sexualidade”, Michel Foucault ressaltou que 

desde o século XVII, com as histórias do contrato original, criou-se mecanismos de 

subordinação dos corpos e das vidas das mulheres pelos homens – o que chamou 

de disciplina. No patriarcado moderno, a diferença entre os sexos foi tratada como 

diferença natural, o direito patriarcal dos homens sobre as mulheres considerado 

decorrente da ordem da natureza. Essa construção consolidou o que Foucault 

chamou de docilização dos corpos femininos, para que a dominação fosse 

estabelecida sem questionamentos. 

 

Mesmo diante da dinâmica inacabável da vida social, cada vez mais 

escancarada na contemporaneidade e que aponta para uma perspectiva de 

convivência com a pluralidade, a repressão e restrição aos novos papéis atribuídos 

às mulheres, em razão da tentativa de vivenciarem a sua liberdade de todas as 

formas, inclusive da sua sexualidade, são sistematicamente controlados numa 

demonstração da dominação machista sobre os corpos e o sexo feminino ainda 

prevalece. 
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Quando uma vítima de violência sexual diz “NÃO”, ainda há aceitação 

social da leitura masculina de que esse “NÃO” pode ser um “TALVEZ” e com isso 

muitos crimes sexuais são descaracterizados e às vítimas resta a marca sofrida da 

violência muitas vezes suportada solitariamente.  

 

Como na denúncia envolvendo o deputado-pastor-Representado, em 

que nas trocas de conversas publicadas, as palavras apontam para uma 

desconsideração sórdida do “NÃO” dito pela jovem, mesmo que o choro em sua 

face estivesse estampado, mas assim mesmo, sexualmente desejado.  

 

A violência embutida pela certeza de que o corpo feminino é objeto 

do desejo masculino está plenamente confirmada, caso confirmada a denúncia. A 

liberdade e autonomia do não querer a experiência sexualizada não foi 

reconhecida à suposta vítima do Representado. Sendo verdadeiro os diálogos, os 

direitos fundamentais da jovem, alvo dos ataques do deputado-pastor-

Representado, foram ostensivamente desrespeitados, gravemente ultrajados e, 

afrontam os ditames constitucionais, ensejando punição que a imunidade 

parlamentar não alcança. 

 

  Como se observa, é fundamental que tais condutas e ações atribuídas 

ao Representado sejam investigadas, pois configuram, em tese, delitos descritos 

nos artigos 129, §9º (Lei Maria da Penha) e 213 do Código Penal, que estatuem: 

    Lesão corporal 

 

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de 
outrem: 
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 Pena - detenção, de três meses a um ano. 

 

§ 9o.  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, 
irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou 
tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:   

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.   

 

Estupro  

 

Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que 

com ele se pratique outro ato libidinoso:   

 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.   

 

Tratam-se, como já afirmado, de crimes repugnantes e que atingem 

não apenas a vítima e as mulheres em geral, mas toda a sociedade brasileira. 

 

A presente representação objetiva, nessa perspectiva, suscitar desse 

Ministério Púbico Federal a abertura de investigações acerca do ocorrido, de modo 

a demonstrar claramente a autoria e materialidade dos delitos denunciados e, 

promover a responsabilização, se for o caso, do Deputado Representado. 

 

III – Do Pedido. 
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Face ao exposto, requer-se: 

a) O recebimento, autuação e processamento da vertente Representação, 

com a abertura de investigação diretamente por esse Ministério Público 

Federal ou, se assim entender, junto à Polícia Federal, com vistas à 

comprovação da autoria e materialidade dos delitos e, ao final, o 

oferecimento da competente denúncia junto ao Juízo natural, se for o 

caso, em face do Deputado Representado; 

 

Sugere-se, ainda, as seguintes diligências: 

 

a) Identificação e oitiva, se for o caso, da vítima, com as cautelas 

devidas, inclusive avaliando a sua proteção judicial; 

 
b) Oitivas do professor Hugo Studart (UNB), do membro da juventude 

do PSC, Thiago Vanzeler, que teriam sido procurados pela suposta 

vítima, bem como, de outras pessoas citadas na denúncia que 

possam contribuir para o esclarecimento dos fatos; 

 
c) Solicitação dos vídeos do hall de entrada do apartamento funcional 

do deputado-pastor Representado, no período apontado pela 

denúncia como de ocorrência do suposto crime; 

 
d) Solicitação judicial de quebra dos sigilos telefônicos do Deputado, 

abarcando os números móveis atuais e antigos, com vistas à 

identificação da autoria das mensagens aqui reproduzidas; 
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Na oportunidade e considerando que no próximo dia 07.08.2016 a Lei 

Maria da Penha completará 10 anos, as Deputadas Representantes reafirmam seu 

compromisso de luta contra todas as formas de violência contra a mulher. 

 

Termos em que 

Pede e espera deferimento. 

Brasília (DF), 05 de agosto de 2016. 

 

 

ÉRIKA JUCÁ KOKAY 

Deputada Federal - PT/DF 

 
ANA LUCIA LIPPAUS PERUGINI 

Deputada Federal – PT/SP 

 
LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 
Deputada Federal pelo PT/CE 

 

 
MARIA MARGARIDA MARTINS SALOMÃO 

Deputada Federal pelo PT/MG 

 
 
 

 

 

Documentos anexos: 

1 – Matéria (denúncia) publicada no blog coluna esplanada. 
2 – Outras fontes de imprensa que reproduziram a denúncia. 

 

À Sua Excelência,  
A Sra. Procuradora-Chefe da Procuradoria-Geral dos Direitos do Cidadão. 

Deborah Duprat 

Ministério Público Federal 
Procurador-Geral da República. 
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C – 70050-900.  
Brasília (DF). 


