
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA E        

DECORO PARLAMENTAR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE        

SANTA CATARINA – VOLNEI WEBER 

 

 

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, com fundamento no artigo 368 do            

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,          

apresentar: 

 

DENÚNCIA POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR 

 

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. 

 

I - DOS FATOS 

 

1 - 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. 

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

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


 

 

2 - 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; 
 
-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) 
 

3 - 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! 
 

4 - 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. 
 



5 - 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. 
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. 
 

6 - 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! 

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/


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.  
 

7 - As manifestações do Deputado contrárias às ações de coletivos feministas          

previstas para o carnaval em Florianópolis, como a entrega de adesivos escritos            

“não é não” para conscientizar sobre a existência do assédio contra mulheres, são             

claramente atentatórias ao decoro parlamentar. 

 

8 - Não é possível que qualquer pessoa, ainda mais um representante da           

população catarinense na Assembléia Legislativa, venha publicamente declarar que         

assédio é " direito" e "massageia o ego" das mulheres. 

 

9 - Diante da flagrante ofensa à dignidade de todas as mulheres catarinenses,           

bem como diante dos insultos aos movimentos de iniciativa popular para a            

conscientização sobre os crimes de importunação e assédio sexual, se faz           

necessária a intervenção da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para a            

análise da incompatibilidade das declarações do Deputado com a ética e o decoro             

parlamentar desta Casa Legislativa, por conseguinte, fazendo cumprir o seguimento          

dos trâmites para a cassação do mandato do Deputado, conforme previsão do artigo             

44, inciso II e § 1º da Constituição do Estado de Santa Catarina. 

  



II - DO DIREITO 

 

II.I – Da Imunidade Parlamentar 

 

10 - A Constituição do Estado de Santa Catarina dispõe em seu artigo 42 que “os              

Deputados são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões,           

palavras e votos ”. 

 

11 - No corpo da Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de           

Santa Catarina, em seu artigo 346, há previsão de que “as prerrogativas dos             

Deputados consistem na inviolabilidade e na imunidade”. Entretanto, fica claro nos           

artigos 347 e 348 que as prerrogativas não são absolutas: 
 
Art. 347. A inviolabilidade consiste na impossibilidade de        
responsabilização do Deputado por suas opiniões, palavras e        
votos. 
 
Parágrafo único. Na hipótese de ação judicial contra Deputado, por          
ato praticado em decorrência das atribuições inerentes ao        
exercício do mandato parlamentar, o Poder Legislativo, respeitado        
o que dispõe o art. 63, inciso X, deste Regimento, atuará na ação             
como parte da lide. 
 
Art. 348. A imunidade importa na vedação, desde a expedição do           
diploma, de prisão de Deputado, salvo em flagrante de crime          
inafiançável, neste caso os autos serão remetidos dentro de 24          
(vinte e quatro) horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto           
da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. (Grifos nossos) 

 

12 - Assim, conforme dispõe o Regimento Interno, a prerrogativa da         

inviolabilidade do Deputado está limitada aos atos praticados em decorrência das           

atribuições inerentes ao exercício do mandato, não havendo previsão de sua           

ampliação às manifestações dos Deputados fora da Assembléia Legislativa. 

 

13 - 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. 

 

14 - 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. E, por mais que as           

manifestações do Deputado estejam protegidas pela prerrogativa da imunidade         

parlamentar, é claro que o abuso de direito, ou, neste caso, de prerrogativa, é ato               

ilícito, previsto na Constituição do Estado de Santa Catarina, em seu artigo 44, que              

trata exatamente das hipóteses que ensejam a perda do mandato. Veja: 

 
Art. 44. Perderá o mandato o Deputado: 
[...] 
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 da Assembleia Legislativa ou a        
percepção de vantagens indevidas. 
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será               
decidida pela Assembleia Legislativa, por maioria absoluta, mediante        
provocação da Mesa ou de partido político representado na Casa,          
assegurada ampla defesa. (Grifo nosso) 
 

15 - Dentre outras causas, a Constituição do Estado de Santa Catarina prevê           

categoricamente que é caso de perda do mandato os atos que atentem contra o              

decoro parlamentar. Ainda que o conceito de decoro parlamentar possa ser           

indeterminado ou aberto, o parágrafo primeiro, de maneira cristalina, define que o            

abuso de prerrogativas é quebra de decoro parlamentar, e, portanto, tem o potencial             

de ensejar a perda do mandato do Deputado. 

 

16 - Além da definição de que o abuso de prerrogativas pode resultar na perda do              

mandato por quebra de decoro parlamentar, a Constituição do Estado de Santa            

Catarina também prevê o órgão competente para o julgamento e a forma pela qual              

este tem que se dar, na forma do parágrafo 2º do artigo 44. Diante disso, mediante                

provocação da mesa da Assembleia Legislativa, o parlamentar, por maioria absoluta           

de seus membros, pode perder o mandato eletivo. 



 

17 - Nesse mesmo sentido, no que tange ao Congresso Nacional, vem          

entendendo o STF, pois ainda que, em tese, o ato seja incontrolável judicialmente,             

este fica subordinado a eventual controle político. 
 
"Ato da Mesa da Câmara dos Deputados, confirmado pela Comissão          
de Constituição e Justiça e Redação da referida Casa legislativa,          
sobre a cassação do mandato do impetrante por comportamento         
incompatível com o decoro parlamentar. [...] Não cabe, no âmbito do           
mandado de segurança, [...] discutir deliberação, interna corporis, da         
Casa Legislativa. Escapa ao controle do Judiciário, no que concerne          
a seu mérito, juízo sobre fatos que se reserva, privativamente, à           
Casa do Congresso Nacional formulá-lo." (MS 23.388, rel. min. Néri          
da Silveira, julgamento em 25-11-1999, Plenário, DJ de 20-4-2001.) 
 
“A palavra 'inviolabilidade' significa intocabilidade, intangibilidade do       
parlamentar quanto ao cometimento de crime ou contravenção. Tal         
inviolabilidade é de natureza material e decorre da função         
parlamentar, porque em jogo a representatividade do povo. O art. 53           
da CF, com a redação da Emenda 35, não reeditou a ressalva            
quanto aos crimes contra a honra, prevista no art. 32 da EC 1, de              
1969. Assim, é de se distinguir as situações em que as supostas            
ofensas são proferidas dentro e fora do Parlamento. Somente         
nessas últimas ofensas irrogadas fora do Parlamento é de se          
perquirir da chamada 'conexão com o exercício do mandato ou com           
a condição parlamentar' (Inq 390 e 1.710). Para os pronunciamentos          
feitos no interior das Casas Legislativas não cabe indagar sobre o           
conteúdo das ofensas ou a conexão com o mandato, dado que           
acobertadas com o manto da inviolabilidade. Em tal seara, caberá à           
própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais         
excessos no desempenho dessa prerrogativa. No caso, o discurso         
se deu no plenário da Assembleia Legislativa, estando, portanto,         
abarcado pela inviolabilidade. Por outro lado, as entrevistas        
concedidas à imprensa pelo acusado restringiram-se a resumir e         
comentar a citada manifestação da tribuna, consistindo, por isso, em          
mera extensão da imunidade material." (Inq 1.958, rel. p/ o ac. min.            
Ayres Britto, julgamento em 29-10-2003, Plenário, DJ de        
18-2-2005.) No mesmo sentido: Inq 2.295, rel. p/ o ac. min.           
Menezes Direito, julgamento em 23-10-2008, Plenário, DJEde       
5-6-2009 
 
[...] 2. As manifestações do parlamentar possuem nexo de         
casualidade com a atividade legislativa. 3. A imunidade cível e penal           
do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício          
do mandato. 4. O excesso de linguagem pode configurar, em tese,           
quebra de decoro, a ensejar o controle político 5. Não incide, na            
hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta.         
Precedentes. Queixa-crime rejeitada (Pet 5.647, Relator(a): Min.       
Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, DJe        
26-11-2015). 
 

18 - Neste contexto, seguindo o mesmo entendimento que é aplicado a Câmara           

dos Deputados, é explícita a competência da Assembléia Legislativa para controlar           

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=23388&CLASSE=MS&cod_classe=376&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1958&CLASSE=Inq&cod_classe=360&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=595371&idDocumento=&codigoClasse=360&numero=2295&siglaRecurso=&classe=Inq


as manifestações do Deputado, uma vez que há claros indícios de manifesto abuso             

de prerrogativa quando insulta movimentos da sociedade civil e minimiza suas           

ações de conscientização contra os crimes de importunação e assédio sexual como            

uma limitação de liberdade dos homens  “carnaval politicamente correto”. 

 

19 - 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) ”. 

 

20 - 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 ”. 

 

21 - 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”. 

 



22 - 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. 
 

23 - 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. 
 

24 - 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. 

 

25 - 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. 

 

II.II – Do Decoro Parlamentar 

 

26 - Como já dito alhures, o decoro parlamentar é um conceito jurídico aberto e,             4

por isso mesmo, o Constituinte delegou ao Poder Legislativo a competência para            

tipificar o que seria decoro parlamentar e quais são as condutas que contra ele              

atentem. 

 

27 - Segundo José Afonso da Silva “certa ideia de decoro sempre se tem,            5

porque é signo linguístico ligado a comportamento Ético”. Ainda em sua obra obra,             

cita o jurista Sampaio Dória, que definiu o decoro como “dignidade específica, o             

respeito do homem digno à posição que ocupa, às funções que exerça, ao meio              

onde se ache; é decência no comportamento pessoal ”. 

 

28 - Ou seja, é um atributo inerente à atividade parlamentar. É uma obrigação            

primeira. Um dever-ser dos agentes públicos que desempenham pelo povo e para o             

4 Pontes de Miranda: "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 deles possa decorrer".                 
In Relatório da CPMI do Orçamento - Vol. I, pág. 12 
5 Comentário Contextual à Constituição. 9ª Edição. São Paulo. Malheiros Editores, 2014. p.429 



povo a atividade de lhe representar. É seguir com retidão determinados preceitos            

éticos, a fim de manter incólume a conduta e imagem do parlamento. 

 

29 - Para Miguel Reale  o decoro parlamentar assim se define: 6

 
Assim sendo, quando a Constituição se refere a 'decoro         
parlamentar', entra pelos olhos que quer significar a forma de          
comportamento do parlamentar de conformidade com as       
responsabilidades das funções que exerce, perante a sociedade e o          
Estado. 
 

30 - Em sentido contrário, o desrespeito ao decoro pode ser considerado, também           

nas palavras de Reale , como: 7

 
No fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no            
comportamento pessoal, capaz de desmerecer a Casa dos        
Representantes (incontinência de conduta, embriaguez, etc.) e falta        
de respeito à dignidade do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a            
críticas infundadas, injustas e irremediáveis, de forma inconveniente. 

 

31 - Isto é, os Parlamentares devem manter, dentro e fora do Parlamento, lisura            

em suas condutas, não podendo expor o Parlamento ao ridículo, ao escárnio ou             

execrações públicas. Devem exercer o mandato para efetivamente salvaguardar os          

interesses do povo, de maneira a não ferir as leis e o Estado de Democrático de                

Direito. 

 

32 - Assim, a conduta que afete a dignidade e a respeitabilidade do Parlamento e             

reconhecível segundo a opinião geral é afrontosa ao decoro parlamentar,          

exatamente o que acontece no caso concreto, sendo incólume de dúvidas que o             

Deputado feriu a honorabilidade da Assembléia Legislativa do Estado de Santa           

Catarina. 

 

33 - É justamente neste sentido que o Regimento Interno da Assembléia          

Legislativa do Estado de Santa Catarina prevê, em seu artigo 353, a conduta que              

deve pautar a atividade parlamentar: 
 

6 Decoro Parlamentar e Cassação de Mandato Eletivo, p. 90 
7 Idem. p. 89. 



Art. 353. São deveres fundamentais do Deputado: 
I – defender os interesses populares e estaduais; 
II – respeitar e cumprir as Constituições Federal e do Estado, as            
leis, o Regimento e as normas internas da Assembleia         
Legislativa; 
III – zelar pelo aprimoramento e valorização das instituições         
democráticas representativas e pelas prerrogativas do Poder       
Legislativo; 
IV – exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa           
pública, agindo com boa-fé, zelo e probidade; 
V – fazer-se presente na Assembleia Legislativa durante as Sessões 
Legislativas Ordinárias e Extraordinárias e participar das Sessões        
Plenárias, reuniões das Comissões e Subcomissões de que seja         
membro e dos fóruns; 
VI – examinar todas as proposições submetidas a sua apreciação e           
voto, orientando-se por sua constitucionalidade e interesse público; e 
VII – cumprir, além das atribuições de Deputado, aquelas pertinentes          
aos cargos para os quais for eleito ou designado. (Grifos nossos) 
 

34 - Assim, esse é o conjunto de atividades que o parlamentar é obrigado a ter na               

condução do seu mandato eletivo, na atividade de representar o povo catarinense. 

 

35 - Por sua vez, em seus artigos 356 e 362, o Regimento Interno da Assembléia              

Legislativa do Estado de Santa Catarina também disciplina aquelas que ensejam           

punição, dentre as quais destacam-se: 
 
Art. 356. Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro          
parlamentar: 
I – o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos         
Deputados; 
[...] 
Art. 362. A medida de perda do mandato será aplicada ao Deputado: 
I – por decisão do Plenário e por maioria absoluta de votos,            
mediante iniciativa da Mesa, da Comissão de Ética e Decoro          
Parlamentar ou de partido político representado na Casa,        
assegurada ampla defesa, nos casos de Deputado: 
[...] 
b) cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro         
parlamentar 

 

36 - Diante disso, é possível perceber que a conduta do Deputado vai de encontro             

aos artigos 356, inciso I, e 362, inciso I, alínea “b”, uma vez que incitou e fez                 

apologia à importunação sexual e ao assédio sexual como um "direito"           

masculino que " massageia o ego" das mulheres. 

 



37 - 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. 

 

38 - Diante das violações à Constituição do Estado de Santa Catarina, ao           

Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, não           

cabe dessa Casa do Povo outra postura senão a cassação do mandato do             

Deputado, uma vez que sua presença macula e desrespeita o Parlamento           

Catarinense. 

  



III. DOS PEDIDOS 

 

I. Por todo o exposto, requer seja a presente remetida ao Presidente da            

Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para as providências devidas; 

 

II. a instauração do Processo Disciplinar, para apurar a prática de conduta           

atentatória contra o decoro parlamentar do Deputado JESSE DE FARIA          

LOPES, com a designação de relator; 

 

III. a notificação do Denunciado no gabinete 36 da Assembléia Legislativa do           

Estado de Santa Catarina, para que responda, se lhe aprouver, a presente            

Denúncia; 

 

IV. requer-se a produção de provas por todos os meios admitidos, em especial            

que se junte à presente cópia das publicações nas mídias sociais e as             

repercussões em outras mídias relacionadas ao tema. 

 

Termos em que 

Pede e espera deferimento. 

 

Florianópolis, 14 de janeiro de 2020. 

 

 

___________________________________ 

LEONEL DAVID JESUS CAMASÃO 

CPF nº 045.856.309-96 

 


















