
Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo

“(...)É  mais  fácil  derrotar  institucionalmente  um  regime 
autoritário  e  devolver,  mesmo  que  de  forma  “lenta  e 
gradual”, as prerrogativas que compõem o chamado Estado 
de  Direito.  Difícil  é  derrubar  as  intrincadas  relações 
autoritárias  que permeiam nosso cotidiano e que possuem 
uma continuidade que ultrapassa os marcos cronológicos dos 
autoritarismos  explícitos”  Maria  Aparecida  de  Aquino, 
Professora  de  História  Contemporânea  da  USP. 
Coordenadora do Projeto “Mapeamento e sistematização do 
acervo DEOPS/SP) Co-autora do livro: Dossiê DEOPS/SP. 
Radiografias do Autoritarismo Republicano Brasileiro. 

Denúncia
BETH SAHÃO,  deputada estadual,  presidente  da Comissão de Defesa dos 

Direitos  da  Pessoa  Humana,  da  Cidadania,  da  Participação  e  das 
Questões Sociais na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e 
demais deputados e deputadas estaduais que subscrevem a presente, 
vêm a V.Exª oferecer DENÚNCIA, na forma do art. 17 da Resolução 766, 
de 16 de dezembro de 1994, em face do deputado FREDERICO D'ÁVILA 
-  PSL,  com fundamento  no  artigo  55,  II,  §1º  da  Constituição Federal, 
artigo 16, II, §1º da Constituição do Estado de São Paulo, artigos 2º, II, 5º, 
I  e  7º  e  32  do Código de Ética  e Decoro Parlamentar  da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, e artigo 92, II e VI e 93 do Regimento Interno da 
Assembleia  Legislativa  de  São  Paulo,  requerendo  a  adoção  das 
providências  disciplinares  cabíveis,  pelos  fatos  e  fundamentos  na 
sequência expostos:

I . DOS FATOS

Em  novembro  de  2019,  o  Deputado  Frederico  D'Ávila  reservou  o 

Plenário  Paulo  Kobayashi  para  agenda  oficial  desta  Assembleia  Legislativa,  com a 

finalidade de "Homenagear do Ex-Presidente chileno Auguste Pinochet” em especial 

motivo pelo fato de ter sido um ditador e exemplar chefe de estado (doc 01).



O  referido  evento  que  seria  realizado  dia  10  de  dezembro  de  2019, 

recebeu inúmeras críticas fundamentadas de entidades e organismos importantes, mas 

além  de  tantos,  especial  preocupação  e  discordância  por  parte  dos  deputados  e 

deputadas  do Partidos  do Trabalhadores,  que  em pleno feriado do 20 de  novembro 

conseguiram  alertar  ao  Presidente  da  Assembleia  Deputado  Cauê  Macris  sobre  a 

inescrupulosa atividade.

De imediato houve posicionamento do Presidente, que adotará medidas 

em referência ao congelamento ao evento.

Contudo a imprensa de grande circulação repercutiu este evento no dia 

10 de dezembro, como um ato atentatório a democracia e contra os direitos humanos 

haja visto que o homenageado foi considerado pelos Tribunais chilenos, espanhóis e 

pelo Tribunal Penal Internacional como um criminoso internacional por atos criminosos 

contra o provo chileno com requintes de crueldade, o que ensejou após muitas provas 

colhidas. (doc2).

 Consta que o General Augusto Pinochet, em 1973 foi responsável por 

um golpe militar, tomando pela força a Presidência da República do Chile, tendo sido 

inclusive responsabilizado pelo assassinato do Ex-presidente eleito Salvador Allende.

Em decorrência deste golpe militar, efetuou ilicitamente a prisão de mais 

de 40 mil pessoas, além de ordenar a tortura de mais de 28 mil pessoas. O saldo além 

dos crimes acima, foi de 2.279 pessoas assassinadas com requinte de crueldade ainda 

permanecem  mais  de  1248  pessoas  desaparecidas,  com  mais  de  300  mil  chilenos 

exilados para fora do país e cerca de 4 mil relatos de mulheres estupradas pelas forças 

militares. 

O General respondeu a mais de 300 processos judiciais dentro e fora do 

Chile pelos crimes de lesa humanidade, o que culminou na sua captura e prisão.

Em 16 de Outubro de 1998, Pinochet foi preso pela Scotland Yard em 

Londres, onde se encontrava para tratamento médico. A prisão do ex-ditador obedecia a 

um mandado  de  busca  e  apreensão  internacional,  "com fins  de  extradição"  para  a 

Espanha (país onde seria julgado por crimes de abuso dos Direitos Humanos), expedido 

pelo  juiz  espanhol  Baltasar  Garzón  (embora  sem  deter  competência  para  pedir 

extradições), e enviado à Interpol, onde é acusado por crimes de genocídio, terrorismo e 

torturas,  com base em denúncias de familiares de espanhóis desaparecidos no Chile 

durante seu governo. Ficou em prisão domiciliar por 503 dias na capital britânica sendo 



libertado  por  razões  médicas.  Uma  junta  médica  britânica  declarou-o  mentalmente 

incapacitado para enfrentar um julgamento, pelo que Pinochet foi extraditado para o 

Chile  em março de 2000. Uma vez posta  em causa a  sua sanidade mental,  teve de 

renunciar ao cargo de senador vitalício, em 2002.

PINOCHET veio a óbito em 10 de dezembro de 2006, com uma marca 

histórica de um ditador  facínora e cruel,  entrando para a  história chilena e mundial 

como exemplo de fascismo político  persecutório como autor  de milhares  de crimes 

contra a humanidade, condenados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

pelos tratados e convenções internacionais.

Ao promover o ato em sua homenagem, ou tentar a promoção de elogiar 

um criminoso internacional, e festejar como um prenuncia de que os crimes praticados 

pelo  ditador  facínora,  o  autor  da  homenagem  promove  apologia  aos  seus  crimes 

internacionais. 

Os crimes internacionais e de lesa humanidade afetam a todos e todas as 

pessoas  do globo terrestre,  afrontam a  espécie  humana,  destrói  o  senso  humano de 

civilização  e  promover  direta  ou  indiretamente,  homenagens  aos  criminosos  desta 

estirpe, indica que o autor concorda e promove seus feitos como algo que a sociedade e 

ou seus correligionários devam absorver como prática correta.

Homenagear  PINOCHET significa  que  o  Deputado  Frederico  D'avila, 

traz a luz a certeza de que seus crimes contra a humanidade, de tortura, terrorismo e 

genocídio são algo da política atual, e por sua vez, induz que seus correligionários se 

reúnem  assim  como  ele  propõe  para  fins  criminosos,  como  contraria  o  princípio 

constitucional e a Lei penal em vigência.  

Assim, o Deputado em questão, agiu intencionalmente para a produção 

da  apologia  aos  crimes  de  tortura,  terrorismo  e  genocídio  contrariando  de  forma 

contumaz, enquanto autoridade pública as regras da legislação brasileira e seus pactos 

internacionais.

Embora o evento não se realize, mas o objetivo inicial, qual seja, utilizou 

de seu mandato para reservar auditório dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo a 

pretexto de "Homenagear o General Augusto Pinochet".

Há necessidade deste Conselho de Ética e Decoro Parlamentar investigar 

a conduta do Deputado Frederico D'Ávila, que agiu de forma consciente para violar 



normas e princípios  constitucionais e as regras da Assembleia Legislativa além das 

normas internacionais, o fazendo com dolo, tendo objetivos claros e identificáveis, o de 

ferir as normas descritas.

II . DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DENUNCIA

Preconiza a Constituição Federal, em seu art.  55, inciso II, a perda de 

mandato ao deputado ou senador “cujo procedimento for declarada incompatível com o 

decoro parlamentar”. No §1º do mesmo artigo, a Carta Magna estatui:

“§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.”

A Constituição  do  Estado  de  São  Paulo,  reproduziu,  na  íntegra,  os 

referidos  dispositivos,  em seu  art.  16,  inc.  II  e  §1º.  Ambos,  portanto,  remetem ao 

Regimento Interno da Casa a que pertença o parlamentar incriminado.

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dispõe acerca desses 

mesmos  preceitos  nos  artigos  92  e  93  do  Regimento  Interno,  assim  como  pela 

Resolução nº 766, de 1994, que instituiu o Código de Ética e Decoro Parlamentar. 

O artigo 92, II do Regimento Interno estatui que perderá o mandato a 

Deputada ou Deputado cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro 

parlamentar  e  o  artigo  93  disciplina  que  a  perda  do  mandato  será  decidida  pela 

Assembleia Legislativa por maioria absoluta de votos, mediante provocação da Mesa ou 

de Partido com representação na Assembleia Legislativa. 

 O Código de Ética e Decoro Parlamentar, que, por força de seu art. 32, é 

“parte integrante do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo”, contém as seguintes previsões:

"Artigo 2º - São deveres fundamentais do Deputado:
(...)
II -  Zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal  do Estado e do País, 

particularmente das instituições democráticas e representativas, bem como pelas prerrogativas do Poder 
Legislativo.

(...)
 Artigo 5º - Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar:
I - O abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros da Assembléia 

Legislativa (Constituição Federal, artigo 55, § 1º , e Constituição Estadual, artigo 16, § 1º ).
(...)
Artigo 7º - As medidas disciplinares são:
I - Advertência.
II - Censura.



III - Perda temporária do exercício do mandato.
IV - Perda do mandato."
O  reconhecimento  do  caráter  autoritário  do  regime  sucedido  pela 

Constituição Federal  de 1988 pode ser  observado,  inclusive,  no art.  8º  dos Atos  de 

Disposições  Constitucionais  Transitórias,  o  qual  concedeu  anistia  aos  que  “foram 

atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, 

institucionais ou complementares”.

 Destaque-se que o “Ato das Disposições Transitórias, promulgado em 

1988  pelo  legislador  constituinte,  qualifica-se,  juridicamente,  como  um  estatuto  de 

índole constitucional. A estrutura normativa que nele se acha consubstanciada ostenta, 

em  conseqüência,  a  rigidez  peculiar  às  regras  inscritas  no  texto  básico  da  Lei 

Fundamental da República. Disso decorre o reconhecimento de que inexistem, entre as 

normas  inscritas  no  ADCT  e  os  preceitos  constantes  da  Carta  Política,  quaisquer 

desníveis ou desigualdades quanto à intensidade de sua eficácia ou à prevalência de sua 

autoridade.

 Situam-se,  ambos,  no  mais  elevado  grau  de positividade  jurídica, 

impondo-se,  no  plano  do  ordenamento  estatal,  enquanto  categorias  normativas 

subordinantes,  à  observância  compulsória  de  todos,  especialmente  dos  órgãos  que 

integram o aparelho de Estado” (STF, RE 160.486/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Celso 

de Mello, j. 11/10/1994, p. DJ 09/06/1995). 

III  .  REGRAS  VIOLADAS  PELOS  ATOS  DO  DEPUTADO 

FREDERICO D'ÁVILA

Segue  abaixo  a  sequência  lógica  do  conjunto  normativo  que  foi 

transgredido pelo Deputado Frederico D"Ávila, senão vejamos:

III.  1  -  A Lei  Federal  12.528/11  vincula  no  sistema  normativo  a 

Comissão Nacional da Verdade - artigo 8º do ADCT

A Comissão Nacional da Verdade criada pela Lei Federal nº 12.528, de 

18  de  novembro  de  2011,  cumpre  a  regulamentação  fixada  no  art.  8  o   do  Ato  das   

Disposições Constitucionais Transitórias, e nas suas regras foi incorporada ao sistema 

normativo brasileiro com a obrigação de produzir regramentos com relação ao histórico 

do período de regime autoritário de 1964 no Governo Militar, e medidas para que este 

período não mais se repetisse na história brasileira.



Diz o texto legal:

“Art. 3o - São objetivos da Comissão Nacional da Verdade: 
(...) 
VI - Recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de 

direitos humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional.”
Cumprindo seus objetivos legais, e  após longa investigação e respaldada 

na lei   que vincula o estado brasileiro,  em suas conclusões finais como objeto legal, 

recomenda de forma expressa  no item "4"  de  suas  recomendações  a  "Proibição  da 

realização de eventos oficiais em comemoração ao golpe militar de 1964", além de que 

no  item  "1"  recomenda  ainda  o  "Reconhecimento,  pelas  Forças  Armadas,  de  sua 

responsabilidade institucional pela ocorrência de graves violações de direitos humanos 

durante a ditadura militar (1964 a 1985)".

Ou seja, está pacificado pelo estado brasileiro através deste documento 

legal  que  houve  no  Brasil  ditadura  militar  entre  1964  e  1985  com  ampla 

responsabilidade das forças armadas pela ocorrência de violação dos direitos humanos. 

Este fato é inconteste, estando cravado na história do país oficialmente a existência de 

um estado autoritário que promoveu graves violações de direitos humanos. 

O promotor do debate e seus participantes confundem a legitimidade de 

se apresentar uma interpretação histórica alternativa sobre os eventos que deram causa 

ao Golpe Militar com a apologia a atos de tortura, a supressão continuada das liberdades 

de expressão e do direito de ir e vir.  

III. 2 - Regras da Resolução 879/12 da ALESP que cria Comissão da 

Verdade Paulista

Por sua vez, o Estado de São Paulo através de seu Legislativo também 

incorporou  sistematicamente  as  diretrizes  do  art.  8  o   do  Ato  das  Disposições   

Constitucionais Transitórias e da lei federal 12.528/11, para passar a limpo a história 

deste período da ditadura militar, e na Assembleia Legislativa criou sua Comissão de 

Memória e Verdade de São Paulo.

Assim, a denominada Comissão da Verdade “Rubens Paiva”, constituída 

na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, pela Resolução nº 879, de 

10  de  fevereiro  de  2012  aprovada  em  plenário,  recomenda  em  seu  relatório  final 

apresentado em sua 157ª audiência pública, dia 12 de março de 2015, no Tomo I item 

"3" a "Proibição de homenagens a agentes públicos que são autores de graves violações 

dos  direitos  humanos,  incluindo  reformulação  de  leis  que  nomeiam ruas,  alamedas, 



avenidas  e  rodovias  com  nomes  de  agentes  acusados  de  autoria  de  assassinatos  e 

torturas".

Neste diapasão, a Assembleia Legislativa de São Paulo incorporou em 

suas  regras  de  conduta,  inclusive  interna,  a  proibição  da  promoção  de  atos  para 

enaltecimentos  e  apologias  honoríficas  e  ou simples  homenagens a  qualquer  agente 

público autor de graves violações de direitos humanos. 

O  General  Augusto  Pinochet  é  identificado  e  reconhecido  como 

torturador,  genocida  e  terrorista  segundo  os  tribunais  internacionais  com  viés  de 

crueldade, além de assassino. 

A recomendação vincula a todos e todas na Assembleia Legislativa de 

São Paulo, sejam eles deputados ou deputadas, sejam funcionárias e ou funcionários e 

ainda cidadãos do povo.

No mesmo sentido, as recomendações da Comissão da Verdade “Rubens 

Paiva” pavimentam caminho jurídico para vincular todos os órgãos do Estado de São 

Paulo, que devem de forma categórica acatar as diretrizes de medidas administrativas e 

políticas recomendadas.   O deputado averiguado violou as recomendações e regras da 

ALESP.

Portanto, merece ser apurada a conduta do Deputado Frederico D'Ávila 

ao  agendar  a  referida  homenagem  cujo  conteúdo  é  enaltecedor  do  criminoso 

internacional  de  tortura  e  homicídios,  praticando  crimes  de  lesa  humanidade  como 

expressa  o  artigo  1º  do  Decreto  Presidencial  nº  40/91  que  Promulga  a  Convenção 

Contra  a  Tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis  desumanos  ou  degradantes, 

aprovado  pelo  Congresso  Nacional  a  referida  Convenção  por  meio  do  Decreto 

Legislativo nº 4, de 23 de maio de 1989; considerando que a Carta de Ratificação da 

Convenção foi depositada em 28 de setembro de 1989  pelo estado brasileiro na ONU.

Transcrevemos:

“ARTIGO 1º - 1. Para os fins da presente Convenção, o termo "tortura" 

designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são 

infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, 

informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha 

cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras 

pessoas;  ou  por  qualquer  motivo  baseado  em  discriminação  de  qualquer  natureza; 

quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra 



pessoa  no  exercício  de  funções  públicas,  ou  por  sua  instigação,  ou  com  o  seu 

consentimento  ou  aquiescência.  Não  se  considerará  como  tortura  as  dores  ou 

sofrimentos que sejam conseqüência unicamente de sanções legítimas,  ou que sejam 

inerentes a tais sanções ou delas decorram.”

Aliás  a  nossa Constituição de 1988 em seu inciso XLIII do artigo 5º 

estabelece que:

 “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 
da  tortura,  o  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  e  drogas  afins,  o  terrorismo  e  os 
definidos  como  crimes  hediondos,  por  eles  respondendo  os  mandantes,  os 
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.”

Portanto,  o  deputado  que  intimamente  convoca  homenagens  de  tal 

personalidade,  assume  para  si  toda  a  responsabilidade  pelo  ato  e  evento  e  sua 

manifestação pública, indiretamente fazendo apologia ao crime de tortura e atentando 

contra a Constituição tratados e convenções internacionais vigentes, quando também 

propaga  ideais  de  um  estado  de  exceção  contrariando  os  princípios  do  estado 

democrático de direito.

Agiu com consciência para violar as normas e princípios constitucionais, 

o fazendo com dolo, tendo objetivos claros e identificáveis.

III.  3  -  Da  violação  à  Convenção  contra  a  tortura  e  outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes (1984)*

Considerando que, de acordo com os princípios proclamados pela Carta 

das Nações Unidas,  o reconhecimento dos direitos  iguais e inalienáveis de todos os 

membros da família humana é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,

Reconhecendo que esses direitos emanam da dignidade inerente à pessoa 

humana,

Considerando a obrigação que incumbe aos Estados, em virtude da Carta, 

em particular do artigo 55, de promover o respeito universal e a observância dos direitos 

humanos e das liberdades fundamentais,

Levando em conta o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e  o  artigo  7º  do  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Civis  e  Políticos,  que 

determinam que ninguém será sujeito a tortura ou a pena ou tratamento cruel, desumano 

ou degradante,

Levando também em conta a Declaração sobre a Proteção de Todas as 

Pessoas  contra  a  Tortura  e  Outros  Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou 

Degradantes, aprovada pela Assembléia Geral em 9 de dezembro de 1975,



Desejosos  de  tornar  mais  eficaz  a  luta  contra  a  tortura  e  outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes em todo o mundo,

O que conceitua tortura: o termo "tortura" designa qualquer ato pelo qual 

dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma 

pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-

la por ato que ela ou terceira pessoa tenha cometido ou seja suspeita de ter cometido; de 

intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em 

discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por 

um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua 

instigação,  ou  com o seu consentimento  ou  aquiescência.  Não se  considerará  como 

tortura  as  dores  ou  sofrimentos  que  sejam  consequência  unicamente  de  sanções 

legítimas, ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram.

III.  4  -  Da violação à  Convenção interamericana para prevenir e 

punir a tortura (1985)*

Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por tortura todo ato pelo 

qual  são  infligidos  intencionalmente  a  uma pessoa  penas  ou  sofrimentos  físicos  ou 

mentais, com fins de investigação criminal, como meio de intimidação, como castigo 

pessoal,  como medida  preventiva,  como pena  ou qualquer  outro  fim.  Entender-se-á 

também como tortura a aplicação, sobre uma pessoa, de métodos tendentes a anular a 

personalidade da vítima, ou a diminuir sua capacidade física ou mental, embora não 

causem dor física ou angústia psíquica.

IV .  DA DENÚNCIA AO  CONSELHO  DE  ÉTICA E  DECORO 

PARLAMENTAR

Evidente  que  sua  conduta  abusiva  no  exercício  do  seu  mandato, 

utilizando-o para propagar através de evento a cultura da apologia a torturadores e ao 

enaltecimento ao estado antidemocrático, também violou as regras de ética disciplinares 

do Parlamento Paulista.

Importante destacar que, dentre os deveres do Deputado, está consagrado 

no inciso II do artigo 2º do Código de Ética e Decoro parlamentar (Resolução 766 de 

1994) o dever de: 



“Zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal  do Estado e do País, 
particularmente  das  instituições  democráticas  e  representativas,  bem como pelas 
prerrogativas do Poder Legislativo”   

Desta forma, o Deputado Frederico D'àvila, ao promover evento dessa 

natureza  contraria  a  vedação  aprovada  por  Comissão  Regularmente  constituída  na 

legislatura anterior.

Sua eventual alegação, que seu evento aqui atacado, se trata do exercício 

da  liberdade  de  expressão,  contudo não pode prosperar,  pois  o  que  ocorreu  foi  um 

choque entre a Liberdade de expressão e o crime mais horroroso que já ocorreu no 

Brasil, que é a tortura. 

Nenhum  direito  é  absoluto  especialmente  quando  alguns  usam  como 

muleta a “liberdade de expressão” para externar seu mais tacanho e sádico gosto por 

torturar pessoas. Como Parlamentar,  franqueando o uso do espaço público,  ágora da 

liberdade  e  da  democracia,  dá  ao  evento  caráter  oficial  passando  à  sociedade  uma 

mensagem ambígua de que é tolerável agir com desrespeito à dignidade humana para 

determinados fins. 

Inegável, que o deputado deixou de zelar pelo aprimoramento da ordem 

constitucional e legal do Estado. Ao contrário sua ação atacou o estado constitucional, 

fazendo educação de seu público e eleitores para cultura de ódio à democracia e respeito 

a constituição federal. 

Os cidadãos que viram na agenda  da Assembleia Legislativa um ato que 

promove a cultura da tortura e do terrorismo e propagação à desordem constitucional 

com  apologias  a  torturadores,  o  Deputado  expôs  a  entidade  legislativa  a  situação 

vexatória,  como  órgão  de  ordem pública  que  viabiliza  afirmações  a  criminosos  de 

crimes de lesa humanidade, com um evento eivado de ilicitude segundo as regras acima 

mencionadas, atacou ainda as regras internas e abusou de seu direito de crítica e atuou 

como propagador da cultura de tortura.

A conduta viola o Código de Ética e Decoro Parlamentar:

Artigo 2º - São deveres fundamentais do Deputado:
(...)
II - Zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal do 
Estado e do País, particularmente das instituições democráticas e 
representativas,  bem  como  pelas  prerrogativas  do  Poder 
Legislativo.
(...)
  



Artigo 5º - Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro 
parlamentar:
I  -  O  abuso  das  prerrogativas  constitucionais  asseguradas  aos 
membros da Assembléia Legislativa (Constituição Federal, artigo 
55, § 1º , e Constituição Estadual, artigo 16, § 1º ).
(...)
As  medidas  disciplinares  estão  previstas  no  Código  de  Ética  e 
Decoro Parlamentar: 
 Artigo 7º - As medidas disciplinares são:
I - Advertência.
II - Censura.
III - Perda temporária do exercício do mandato.
IV - Perda do mandato.
(...)

O  Código  Penal,  em  seu  artigo  286  tipifica  a  conduta  de  “Incitar, 

publicamente, a prática de crime com pena de detenção, de três a seis meses, ou multa.

"Art. 286 – Incitar, publicamente, a prática de crime:
Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa."

Apologia de crime ou criminoso

"Art.  287 – Fazer,  publicamente,  apologia de fato criminoso ou de autor de 
crime:
Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa."

Apologia  ao  crime  tipificado  na  Lei  9.455/  97-  Lei  Antitortura 

enaltecendo figuras que, reconhecidamente, participaram de atos bárbaros:

Art. 1º Constitui crime de tortura:
I - Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-
lhe sofrimento físico ou mental:
a)  com o fim de obter informação,  declaração ou confissão da vítima ou de 
terceira pessoa;
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa;
c) em razão de discriminação racial ou religiosa;
II - Submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de 
violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma 
de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

A Lei  7716/89 -   abrange os  “crimes  resultantes  de  discriminação ou 

preconceito de raça, cor,  etnia, religião ou procedência nacional”,  também com pena 

de reclusão de 1 a 3 anos, e multa.

Os fatos relatados merecem apuração por esta Casa que tem o dever de 

apurar à luz do Código de Ética e de Decoro Parlamentar – cuja competência é desse 

Conselho tão dignamente presidido por V.Exª.

É imperioso que esta  Casa zele  pela  sua imagem, a  qual  há de ser a 

projeção da conduta correta e honrada de todos os seus membros.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Multa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reclus%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalidade


O dispositivo constitucional que se busca resguardar é a higidez moral do 

Parlamento,  que  não  pode  aceitar  em seu  convívio  quem não  guarde  o  respectivo 

respeito a seus pares e ao Parlamento e que se impõe a um representante do povo. 

V - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“A tortura é antes de mais nada uma agressão calculada, fria e 
torpe  contra  a  dignidade  humana.  Se  alguém  justifica  seu 
emprego num” uso especial” logo estará justificando o seu uso 
generalizado.  E assim se destrói  a base moral  da sociedade” 
(KONDER, Rodolfo in: Trevas e Luzes: A anistia internacional) 
 

Esta Casa Democrática não pode permitir manifestações dessa natureza. 

O General Pinochet é reconhecido e condenado por Tortura, assassinato e responsável 

pelos “desaparecidos” políticos não podem ficar esquecidos. 

“Os chamados desaparecidos” são uma forma particularmente 
perversa  de  crime  cometido  pelos  estados  autoritários  ou 
totalitários.  É a morte sem cadáver,  na quase totalidade das 
vezes.  É  a  dor  que  não  termina.  A  busca  permanente.  O 
pesadelo do qual jamais se acorda. A cada dia, a família e os 
amigos  retomam  o  drama,  como  um  fardo”  (KONDER, 
Rodolfo in: Trevas e Luzes: A anistia internacional)  

Não podemos permitir apologia a um regime de exceção, que teve como 

ingrediente principal a covardia perpetrada por agentes das Forças Armadas que saíram 

de seu papel constitucional para violar direitos e garantias do cidadão.

Pelo exposto, impõe-se a esta Casa que adote o procedimento previsto 

para uma rigorosa apuração dos fatos,  por  infração dos dispositivos  287 do Código 

Penal, e ainda das recomendações do inciso I do artigo 3º da Lei Federal 12.528/11, das 

Recomendações da Comissão da Verdade Rubens Paiva da Assembleia Legislativa de 

São Paulo instituída pela Resolução 879/12. 

Ao violar tais dispositivos incorreu na transgressão com incidência do 

artigo 55, II da CF e 16,II, Parágrafo 1º da Constituição do Estado de São Paulo, e ainda 

dos artigos 2º, II e 5º I cuja a pena a ser imposta   e a regra do artigo 7º, IV todos do 



Código de Ética e Decoro Parlamentar instituído pela Resolução 766-94 da ALESP, com 

a perda do mandato se assim entenderem os membros do Conselho.

Termos em que,

P. deferimento.

São Paulo, 21 de novembro de 2019

Deputada Beth Sahão

Deputada Estadual                                            
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