
AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO       
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - DR. FERNANDO          
DA SILVA COMIN 
 
 

LEONEL DAVID JESUS CAMASÃO, brasileiro, jornalista, solteiro, CPF nº         

045.856.309-96, residente e domiciliado na rua Silva Jardim, 1037, ap. 1, José            

Mendes, Florianópolis, SC, CEP 88020-281, vem, por intermédio do presente,          

apresentar DENÚNCIA em face do Deputado JESSE DE FARIA LOPES, Deputado           

Estadual, casado, CPF nº 038.161.829-33, odontólogo, domiciliado na rua Dr. Jorge           

Luz Fontes, 310, Gabinete 36, Centro, Florianópolis, SC, 88020-900, pela prática           

dos gravíssimos fatos a seguir apresentados. 

 

Em 11/01/2020 às 09:30, em seu perfil oficial na rede social Facebook            

intitulado “Gabinete do ódio” o Deputado Jessé Lopes, sob o pretexto de fazer uma              1

crítica ao movimento feminista, acabou por defender, de forma enérgica e violenta,            

um suposto "direito da mulher poder ser assediada" durante as festividades de            

Carnaval. 

 

 

O conteúdo inicialmente publicado dispunha da seguinte mensagem: 
 
“NÃO É NÃO” - FEMINISMO NO CARNAVAL DE SC. NÃO USE A            
TATUAGEM!! 
 
-O movimento COLETIVO FEMINISTA de SC, pede doação para         
confeccionar e distribuir adesivos escrito “Não é não” no carnaval de           
SC, para “combater” o assédio; 
 

1 Vide: https://www.facebook.com/jesselopesoficial/ 

https://www.facebook.com/jesselopesoficial/


-Não sejamos hipócritas! Quem, seja homem ou mulher, não gosta          
de ser assediado(a)??? Massageia o ego, mesmo que não se tenha           
interesse na pessoa que tomou a atitude. 
 
-O movimento Feminista NUNCA vai terminar, pois trata-se de um          
movimento POLÍTICO -PARTIDÁRIO. Sempre que conquistam algo,       
irão procurar outra causa para defender, pois o movimento não pode           
parar, já que ele é um braço da revolução cultural socialista. É igual             
ao MST, sempre ganham terras, mas estão sempre sem terras. 
 
-Após as mulheres já terem conquistado todos os direitos         
necessários, inclusive tendo até, muitas vezes, mais direitos que os          
homens, hoje as pautas feministas visam TIRAR direitos. Como, por          
exemplo, essa em questão, o direito da mulher poder ser          
assediada. Parece até inveja de mulheres frustradas por não serem          
assediadas nem em frente a uma construção civil. 
 
-Toda mulher sabe lidar com assédio. Obviamente estou falando de          
ASSÉDIO e não de AGRESSÃO, que seria o uso da força do            
homem ou até um estupro, que no caso são CRIMES! E crime não             
se previne e nem se combate com TATUAGENS! 
 
-Neste carnaval, não colabore com este movimento segregador, não         
use essa tatuagem! (Grifos nossos) 
 

Em 12/01/2020, às 04:35 o Deputado alterou o conteúdo da mensagem para            

acrescentar os termos " ser paquerada, procurada, elogiada", vide: 
 
“NÃO É NÃO” - FEMINISMO NO CARNAVAL DE SC. NÃO USE A            
TATUAGEM!! 
 
-O movimento COLETIVO FEMINISTA de SC, pede doação para         
confeccionar e distribuir tatuagens escrito “Não é não” no carnaval          
de SC, para “combater” o assédio; 
 
-Não sejamos hipócritas! Quem, seja homem ou mulher, não gosta          
de ser “assediado(a)” ??Massageia o ego, mesmo que não se tenha           
interesse na pessoa que tomou a atitude. 
 
-O movimento Feminista NUNCA vai terminar, pois trata-se de um          
movimento POLÍTICO -PARTIDÁRIO. Sempre que conquistam algo,       
irão procurar outra causa para defender, pois o movimento não pode           
parar, já que ele é um braço da revolução cultural socialista. É igual             
ao MST, sempre ganham terras, mas estão sempre sem terras. 
 
-Após as mulheres já terem conquistado todos os direitos         
necessários, inclusive tendo até, muitas vezes, mais direitos que os          
homens, hoje as pautas feministas visam em seus atos mais          
extremistas TIRAR direitos. Como, por exemplo, essa em questão, o          
direito da mulher poder ser “assediada” (ser paquerada, procurada,         
elogiada...)Parece até inveja de mulheres frustradas por não serem         
assediadas nem em frente a uma construção civil. 
 
-Toda mulher sabe lidar com assédio. Obviamente estou falando do          
ASSÉDIO no sentido que o próprio movimento GENERALIZA (dar         



em cima), e não de atos AGRESSIVOS e perturbante. Crime não se            
previne e nem se combate com TATUAGENS! 
 
-Neste carnaval, não colabore com este movimento segregador, não         
use essa tatuagem ineficiente! 
 

Em 12/01/2020 às 11:01, após a repercussão inicial das postagens anteriores           

nas mídias sociais, acrescentou: 
 
CARNAVAL POLITICAMENTE CORRETO 
 
-Feministas pelo Brasil contra a família PATRIARCAL, tentam        
ganhar a opinião pública “defendendo” as mulheres do estupro, do          
feminicídio e do assédio dos “machos escrotos”. Em Santa Catarina,          
tattoo escrito “Não é não” devem ser distribuídos (APENAS para          
mulheres) no intuito de confundir as pessoas entre o limite do que é             
assédio e do que é um simples “dar em cima”. (Logo logo, ser             
homem será crime); 
 
-No Ceará, a defensoria pública lança programa de        
CONSCIENTIZAÇÃO “LACRADORA” contra o uso de fantasias de        
Nega Maluca, Muçulmano, mulher e índios. 
 
-O que você NÃO vai ver neste carnaval: programa de          
conscientização feminista contra letras de música que       
ACHINCALHAM e DESCREDIBILIZAM a MORAL e a HONRA da         
mulher. 
 

Em 13/01/2020 às 12:02, com a extrapolação das declarações para as mídias            

tradicionais , o Deputado adicionou: 23

 
Nota oficial para NSC que deverá ser lida hoje. 
 
O que se vê do movimento feminista na teoria é que mulheres            
querem os mesmos "direitos" dos homens. Mas em que são          
baseados os argumentos que, supostamente, os Homens teriam        
mais direitos? Certamente, nas capacidades hormonais, físicas e        
psíquicas do ser humano. Logo, isso não se enquadraria em          
"direitos”, mas em equivalências humanas. Dito isso, pode-se        
constatar então, que o movimento feminista luta por mais privilégios          
e não direitos. O feminismo, ao contrário do que muitos pensam, só            
tirou direitos das mulheres: deixou-as menos cuidadosas com a         
aparência e imbecilizou o comportamento. Ou seja, legalmente estão         
menos favorecidas, pois hoje, se uma mulher é deixada pelo marido,           
esse não tem mais a obrigação de honrar o compromisso assumido           
inicialmente com ela. 

2 
Vide:https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/deputado-de-santa-catarina-diz-que-ass
edio-e-direito-e-massageia-o-ego?fbclid=IwAR1r51BdmXIBhnJVupp6POYuIbvRyBMd7yMmHTwcLO
8vW8oajo-1V3piBik 
3 Vide: https://globoplay.globo.com/v/8232783/ 
 

https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/deputado-de-santa-catarina-diz-que-assedio-e-direito-e-massageia-o-ego?fbclid=IwAR1r51BdmXIBhnJVupp6POYuIbvRyBMd7yMmHTwcLO8vW8oajo-1V3piBik
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/deputado-de-santa-catarina-diz-que-assedio-e-direito-e-massageia-o-ego?fbclid=IwAR1r51BdmXIBhnJVupp6POYuIbvRyBMd7yMmHTwcLO8vW8oajo-1V3piBik
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/deputado-de-santa-catarina-diz-que-assedio-e-direito-e-massageia-o-ego?fbclid=IwAR1r51BdmXIBhnJVupp6POYuIbvRyBMd7yMmHTwcLO8vW8oajo-1V3piBik
https://globoplay.globo.com/v/8232783/


Por isso sou contra o Feminismo e qualquer outro tipo de movimento            
segregador. 
 
Quando, de forma oportunista, usam a palavra "assédio" empregada         
no texto para expressar minha atitude, ou sob alegação disso ser           
direito da mulher, tenta-se apenas criar uma narrativa. A palavra          
"assédio" em aspas, não tem essa intenção nem proporção. Mas, o           
intuito de falar sobre ser cantada ou paquerada, nada mais que isso.            
Para essa turma, validade só tem a narrativa fria de que eu sou             
apologeta do assédio. 
 
Como já disse em post anterior, querem a revolução dessas minorias           
para se beneficiaram delas. A luta de classes, seja ela qual for, só             
tem um objetivo; segregar. Eu repudio esse tipo de movimento. Não           
compactuo com essa bobagem dialética negativa destrutiva, com        
relativismo e reducionísmo, cujo intuito é o aparthieid humano.         
Querem privilégios? Trabalhem como toda mulher comum para ter         
suas oportunidades. Reitero aqui meu compromisso com todas as         
mulheres e homens de bem. 
 

No mesmo dia, as 13:42, elaborou nova postagem: 
 
O movimento FEMINISTA conseguiu a proeza de transformar as         
coisas mais naturais e saudáveis das relações humanas em         
PROBLEMAS. Namoro, paquera, cantadas. Tudo isso virou       
“ASSÉDIO”. Para as feministas, a menina que se arruma para sair,           
com borboletas na barriga para ver o rapaz que lhe causa suspiros,            
está, em verdade, preparando-se para ser assediada. E se o rapaz           
então tomar a iniciativa, é ESTUPRO! 
Esse é o ponto que as coisas chegam, agora, com o tal movimento             
de LIBERAÇÃO das mulheres. 
 
-Nossa sociedade não pode tolerar qualquer tipo de assédio (de          
verdade) ou violência contra mulheres, crianças e homens. Contudo,         
o movimento FEMINISTA não contribui em absolutamente NADA        
contra a VIOLÊNCIA. Ao contrário, as feministas e esquerdistas são          
as primeiras a elogiar políticas de DESENCARCERAMENTO que        
garantem passe LIVRE a ESTUPRADORES e aos verdadeiros        
ASSEDIADORES. Por isso afirmo: eu luto CONTRA o ASSÉDIO         
SEXUAL e contra a VIOLÊNCIA; não as feministas defensoras de          
estupradores.  
 

Inicialmente, cabe-se destacar que a prerrogativa da inviolabilidade do         

Deputado disposta no art. 42 da Constituição do Estado de Santa Catarina está             

limitada aos atos praticados em decorrência das atribuições inerentes ao exercício           

do mandato, não havendo previsão no art. 347 do Regimento Interno da Assembleia             

Legislativa do Estado de Santa Catarina de sua ampliação às manifestações alheias            

ao cargo fora da Assembléia Legislativa. 

 



Observa-se que a previsão regimental vai ao encontro do entendimento do           

Supremo Tribunal Federal - STF que, ao enfrentar a temática, entendeu que as             

manifestações expressadas dentro do Parlamento, possuem imunidade; quando        

fora, se há relação íntima com a representação parlamentar, também possuem           

imunidade; caso contrário, se não possui qualquer relação com o mandato, o            

parlamentar pode responder civil e penalmente por suas manifestações. 

 

A imunidade parlamentar não é absoluta, principalmente quando a         

manifestação do parlamentar afronta os direitos fundamentais, incitando ao ódio e           

ao preconceito, fomentando crimes e criminosos. 

 

Sem aprofundar no mérito do evidente desprezo pelos integrantes dos          

mencionados coletivos sociais, assim como da ignorância do Deputado em relação           

aos problemas públicos relacionados à importunação e assédio sexual, é inaceitável           

que o Parlamentar em questão venha a público declarar que os coletivos são             

“Feministas pelo Brasil contra a família PATRIARCAL, tentam ganhar a opinião           

pública ‘defendendo’ as mulheres do estupro, do feminicídio e do assédio dos            

‘machos escrotos’. Em Santa Catarina, tattoo escrito ‘Não é não’ devem ser            

distribuídos (APENAS para mulheres) no intuito de confundir as pessoas entre o            

limite do que é assédio e do que é um simples ‘dar em cima’. (Logo logo, ser                 

homem será crime) ”. 

 

Da mesma maneira que é inaceitável que o Deputado venha publicamente           

declarar que as mulheres gostam de ser assediadas quando diz “Não sejamos            

hipócritas! Quem, seja homem ou mulher, não gosta de ser “assediado(a)”?           

Massageia o ego, mesmo que não se tenha interesse na pessoa que tomou a              

atitude ”. 

 

Para agravar a situação, o Deputado ainda complementa que o combate ao            

assédio é uma forma de tirar o direito das mulheres serem assediadas quando             

expõe “Após as mulheres já terem conquistado todos os direitos necessários,           

inclusive tendo até, muitas vezes, mais direitos que os homens, hoje as pautas             



feministas visam em seus atos mais extremistas TIRAR direitos. Como, por           

exemplo, essa em questão, o direito da mulher poder ser “assediada” (ser            

paquerada, procurada, elogiada…). Parece até inveja de mulheres frustradas por          

não serem assediadas nem em frente a uma construção civil”. 

 

É evidente que uma declaração como essa em debate é inadmissível num            

Estado Democrático de Direito, em especial quando manifestada por um Deputado           

Estadual. Nesse sentido, há claros indícios de que o Deputado, por intermédio de             

suas infelizes declarações, está defendendo e incitando a prática de          

assediadores, as quais devidamente tipificadas nos artigos 215-A e 216-A do           

Código Penal. 

 
Importunação sexual 
Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato           
libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de            
terceiro: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui               
crime mais grave. 
 
Assédio sexual 
Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou           
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de         
superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de        
emprego, cargo ou função. 
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 
 

Ainda, nessa linha, a incitação e a apologia a crime ou criminosos são             

infrações penais, previstas nos artigos 286 e 287 do Código Penal, como se             

pode depreender: 

 
Incitação ao crime 
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. 
 

Assim, quando as manifestações do Deputado incitam e fazem apologia aos           

crimes de importunação e assédio sexual ao afirmarem literalmente que a mulher            



tem direito de “poder ser assediada”, o Deputado comete evidente infração           

penal prevista no Código Penal, conforme citado acima, além da já provada            

alhures quebra de decoro parlamentar. Aqui, claramente, não há questão alguma de            

cunho ideológico, bem como não há preferências pessoais ou políticas, mas sim a             

ocorrência de um crime - e com criminosos não se negocia, aplica-se a lei penal.               

Assediadores e machistas não têm lado na política. Estes representam apenas o            

que de mais sórdido e hediondo fazem sofrer diariamente as muitas mulheres deste             

estado e deste país. Aqui, trata-se tão somente da defesa da Constituição do             

Estado de Santa Catarina e da ordem jurídica do estado democrático de direito. 

 

Com assediadores - e com aqueles que incitam a esse crime, o império da lei               

penal e da Constituição devem valer sem rodeios. Por isso, faz-se necessária e             

urgente a ação desta Assembléia Legislativa, a fim de expurgar o Deputado da             

Casa do Povo Catarinense, pois, numa democracia séria, não se pode permitir que,             

em nome do povo, alguém incite e faça apologia aos crimes importunação sexual e              

assédio sexual como um "direito" masculino que "massageia o ego" das mulheres. A             

imunidade parlamentar e a liberdade de expressão não podem servir de subterfúgio            

à prática de crimes. 

 

É evidente que sofrer importunação e assédio sexual não é, nem nunca foi             

um direito masculino, mas sim uma triste realidade com a qual as mulheres são              

obrigadas a conviver diariamente numa sociedade dominada por práticas machistas          

e misóginas que as transformam em banais. Minimizar os crimes cometidos contra            

as mulheres como um “direito”, “elogio”, “massagem ao ego” ou “satisfação a            

vaidade feminina” não faz parte da conduta ética de um parlamentar, nem toda a              

mulher quer ser cantada na rua, nem o corpo da mulher é de domínio público, nem                

toda mulher sabe lidar com assédio. 

 

Diante dos indícios referentes aos crimes tipificados nos artigos 286 e 287 do             

Código Penal, solicita-se, com a urgência que o caso requer, a abertura de             

inquérito para a averiguação das violações penais cometidas pelo Deputado. 

 



Termos em que 

Pede e espera deferimento. 

 

Florianópolis, 14 de janeiro de 2020. 

 

 

___________________________________ 

LEONEL DAVID JESUS CAMASÃO 

CPF nº 045.856.309-96 


















