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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, DEPUTADO FEDERAL ARTHUR LIRA 

 

 

 

 

 

DAYANE JAMILLE CARNEIRO DOS SANTOS  PIMENTEL, 

brasileira,  casada,  professora, Deputada Federal eleita pelo Estado da 

Bahia para a 56ª Legislatura,  portadora  do  RG  nº  1014404304  e  CPF  

nº 021.597.375-50, com endereço para notificações na Alameda 

Salvador, nº 1057, Salvador Shopping Business, sala 2204, Torre 

América, Salvador - BA, CEP 41.820-790, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, ajuizar 

REPRESENTAÇÃO 

em face de EDUARDO NANTES BOLSONARO, brasileiro, Deputado 

Federal, podendo ser encontrado na Câmara dos Deputados, localizada 

na Praça dos Três Poderes, Gabinete 350, Anexo IV, Brasília/DF, Brasil, 

CEP 70160-900, pelos fatos e fundamentos expostos a seguir.  

1. DO ESCORÇO FÁTICO 

A sra. DAYANE PIMENTEL, ora Representante, deputada pelo 

Partido Social Liberal - PSL do Estado da Bahia, eleita com mais de 

130.000 (cento e trinta mil) votos ao cargo de Deputada Federal pelo 

Estado da Bahia, na Eleição de 2018. 
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No nascedouro da recente trajetória política, a Representante 

defendeu os ideais do PR Jair Messias Bolsonaro, e, mesmo com toda a 

dificuldade, conquistou espaço e visibilidade pública, o que a tornou, 

então, a Deputada Federal mais bem votada da Bahia. Todavia, em razão 

do governo que destoa – e muito – do que fora prometido da campanha 

eleitoral de 2018, a Representante não mais se compatibiliza com as suas 

convicções, de modo que passou a não mais apoiar a gestão do Governo 

Federal.  

Em razão disto, conforme largamente será delineado a seguir, o 

Representado vem perseguindo, ameaçando e atentando contra a 

honra da Sra. Dayane no seu perfil nas redes sociais, chamando-a de 

traidora, bem como colocando, de maneira assustadora, temerária e 

ameaçadora, um alvo no rosto da Deputada Federal. Senão, vejamos do 

registro da publicação da sua rede social em 13/09/2021 (vide ata 

notarial anexa):  
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Na imagem da direita, Eduardo Bolsonaro coloca como trilha 

sonora de fundo trecho da música “Traíra”, do grupo musical “Samba Pra 

Gente”, no qual o trecho destacado tem o seguinte teor:  

“Ô, traíra, quem age assim acaba na alça de 

mira”.  

Excelência, não é de hoje que membros da família Bolsonaro é 

propaga e incita violência, discursos de ódio dentre diversas outras 

apologias infelizes. Com efeito, após a publicação da postagem acima, a 

Sra. Dayane Pimentel teme pela sua segurança e sua integridade física, 

somente em razão de não mais compactuar com as diretrizes adotadas 

pelo atual governo e, portanto, tornar-se oposição ao presidente que 

outrora ela apoiava. 

Assim, em mais um ato de descontrole e não aceitação de críticas 

ao governo do pai, o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, ora 

Representado, protagonizou diversos ataques em face da Representante 

no seu perfil da rede social Instagram. E não para por aí, Excelência.  

A partir de uma cronologia fática a seguir elencada, expor-se-á uma 

verdadeira perseguição que o Representado vem empreendendo em face 

da Representante, que, obviamente, oprime a sua atuação como 

Deputada Federal e, ainda, se sente ameaçada pela sua integridade física.  

Ainda em 2019, pouco tempo após ter se tornado líder da bancada 

do PSL na Câmara, o Representado iniciou a sua perseguição em face da 

Deputada Federal Dayane Pimentel. Com efeito, em seu primeiro ato à 

frente da liderança do partido na Câmara, Eduardo Bolsonaro destituiu 

a Representante e outros Deputados, que perderam seus cargos de vice-

líderes. Permita-se:  

NOTÍCIA PUBLICADA EM: Eduardo Bolsonaro destitui vice-

líderes do partido na Câmara | Jovem Pan. DATA: 21/10/2019. 

https://jovempan.com.br/noticias/brasil/eduardo-bolsonaro-destitui-vice-lideres-do-partido-na-camara.html
https://jovempan.com.br/noticias/brasil/eduardo-bolsonaro-destitui-vice-lideres-do-partido-na-camara.html
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Outrossim, ainda no ano de 2019, através do seu perfil oficial no 

Twitter, o Sr. Eduardo Bolsonaro insinuou que a Representante teria 

utilizado do seu mandato como Deputada Federal para influenciar na 

contratação do seu marido como secretário do governo municipal de 

Salvador:  
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NOTÍCIA VEICULADA EM Eduardo Bolsonaro desliga 12 vice-

líderes do PSL ligados a Bivar na Câmara - Jornal Correio 

(correio24horas.com.br). DATA: 28 DE JUNHO DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais recentemente, já no ano de 2021, o Deputado Eduardo 

Bolsonaro demonstra não cessar a perseguição em face da 

Representante, insinuando, desta vez, que praticou corrupção:  

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/eduardo-bolsonaro-desliga-12-vice-lideres-do-psl-ligados-a-bivar-na-camara/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/eduardo-bolsonaro-desliga-12-vice-lideres-do-psl-ligados-a-bivar-na-camara/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/eduardo-bolsonaro-desliga-12-vice-lideres-do-psl-ligados-a-bivar-na-camara/
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NOTÍCIA PUBLICADA EM: Ex-aliada do presidente, Dayane 

Pimentel troca farpas com Eduardo Bolsonaro em rede social - Aratu 

On. DATA: JUN/2021. 

 

 

 

 

Por fim, como dito acima, transcendendo a qualquer razoabilidade 

e decoro parlamentar, o Representado, consoante mencionado acima, 

ameaçou a Deputada Federal, publicando uma imagem em seu perfil nas 

redes sociais, chamando a Representante de “traíra” e colocando um alvo 

em seu rosto, em manifesta alusão a uma mira de arma de fogo. 

 

NOTÍCIA VEICULADA EM Eduardo Bolsonaro ameaça deputada 

baiana Professora Dayane (informebaiano.com.br).  

DATA: 13/09/2021. 

, 

 

 

 

 

 

 

 

https://aratuon.com.br/linha-de-frente/noticia/politica/ex-aliada-do-presidente-dayane-pimentel-troca-farpas-com-eduardo-bolsonaro-em-rede-social?fb_comment_id=4088262864583572_410126281328
https://aratuon.com.br/linha-de-frente/noticia/politica/ex-aliada-do-presidente-dayane-pimentel-troca-farpas-com-eduardo-bolsonaro-em-rede-social?fb_comment_id=4088262864583572_410126281328
https://aratuon.com.br/linha-de-frente/noticia/politica/ex-aliada-do-presidente-dayane-pimentel-troca-farpas-com-eduardo-bolsonaro-em-rede-social?fb_comment_id=4088262864583572_410126281328
https://informebaiano.com.br/224413/politica/eduardo-bolsonaro-ameaca-deputada-baiana-professora-dayane
https://informebaiano.com.br/224413/politica/eduardo-bolsonaro-ameaca-deputada-baiana-professora-dayane
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Em razão disto, obviamente, a Sra. Dayane Pimentel se sente 

extremamente ameaçada pelos atos de perseguição do 

Representado, que ultrapassaram, evidentemente, quaisquer limites 

de liberdade de expressão, crítica ácida ou prerrogativas 

constitucionalmente asseguradas aos membros do Congresso 

Nacional.  

Assim, a Deputada baiana recorreu às suas mídias para manifestar 

o seu temor pelo Sr. Eduardo Bolsonaro, afirmando, coerentemente, que 

o filho do Presidente, ao colocá-la sob um alvo, ameaça, energeticamente, 

a sua integridade física, de sorte que se sente extremamente ameaçada 

pela família. Senão, vejamos as notícias veiculdas na grande mídia:  

NOTÍCIA DISPONÍVEL EM:  

https://www.oantagonista.com/brasil/deputada-se-diz-

amplamente-ameaca-por-eduardo-bolsonaro.  

DATA: 13/09/2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.oantagonista.com/brasil/deputada-se-diz-amplamente-ameaca-por-eduardo-bolsonaro
https://www.oantagonista.com/brasil/deputada-se-diz-amplamente-ameaca-por-eduardo-bolsonaro
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Excelência, para além dessa perseguição política caracterizada pela 

pessoa de Eduardo Bolsonaro, é cediço que toda a sua família tem forte 

repercussão nas redes sociais, de forma que toda e qualquer informação 

veiculada pelos seus perfis (seja no Instagram, Facebook, Twitter, 

Telegram etc.), goza de intenso alcance, chegando a milhões de 

internautas.  

À guisa de elucidação, somente o seu perfil no Instagram dota de 

3,5M (três milhões e quinhentos mil) seguidores. Veja:  

 

 

 

 

 

 

 

A gravidade dos fatos aqui narrados foi tanta, que a Secretaria da 

Mulher da Câmara dos Deputados publicou uma Nota de Repúdio às 

declarações proferidas pelo Representado em suas redes sociais, 
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notadamente a imagem em que coloca o rosto da Deputada Dayane 

Pimentel sob um alvo. Veja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O vídeo em questão, anexa ao presente expediente, foi devidamente 

registrado na ata notarial anexa, conforme registro no livro 002-A, folhas 

113/115, ato 143.  

Desta forma, verifica-se, sem espaço para dúvidas, que desde que 

a sra. Dayane Pimentel deixou de apoiar o governo do Presidente Jair 

Bolsonaro, o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, ora Representado, 

vem perseguindo a Representante, de forma a intimidá-la e temer pela 

sua integridade física e moral, máxime diante de tanta violência que se 

encontra lamentavelmente no cenário político hodierno.  

Isto posto, a recente imagem publicada pelo Deputado Eduardo 

Bolsonaro, colocando uma mira no rosto da Representante, apenas por 

ela ter marcado presença nas manifestações contra o governo, organizada 

pelo MBL, na cidade de São Paulo, demonstra que o Representado 

ultrapassou todos os limites legais e, portanto, merece ser 
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responsabilizado pelos atos ilícitos que vem empreendendo em face da 

Representante.   

2. DO CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS 

 A ética, em todas as profissões, é algo imprescindível, inclusive 

como aprendizado técnico, pois é responsável pela formação de um 

profissional, especialmente àquele atuante na Câmara dos Deputados. 

Nesse cenário, o Deputado Federal tem a ética como um dos pilares que 

sustenta esta categoria, notadamente por ser o autêntico representante 

do povo na política nacional. 

 Neste ínterim, para Cortella, a ética é:  

“o conjunto de valores e princípios que usamos para 
responder a três grandes questões da vida: (1) quero?; (2) 
devo?; (3) posso? Nem tudo que eu quero eu posso; nem tudo 
que eu posso eu devo; e nem tudo que eu devo eu quero. 
Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é, ao 
mesmo tempo, o que você pode e o que você deve.”  

 Dito isto, é cediço que os Deputados Federais são, em especial, 

regidos por um manto ético que deve ser preservado e que, felizmente, é 

muito cobrado por toda a sociedade e pela própria instituição 

Parlamentar. Não por acaso que o Código de Ética e Decoro Parlamentar 

da Câmara dos Deputados, logo em sua apresentação, exalta as seguintes 

palavras:  

“Mas, para que o Parlamento funcione como um verdadeiro 

canal de participação popular no processo democrático, é 

necessário, sobretudo, que ele goze de credibilidade enquanto 

instituição representativa do cidadão. Se não há democracia sem 

representação, tampouco há representação sem credibilidade.  

(...) 

Há, sem dúvida, uma estreita ligação entre a avaliação que o 

cidadão faz do Parlamento e o desempenho ético dos 

parlamentares. A sociedade exige transparência nas atividades 

de suas instituições públicas. De fato, segundo as pesquisas de 
opinião, a sociedade prefere conhecer as mazelas do Poder 

Legislativo a tê-las encobertas. Além de transparência, a 
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sociedade exige a coerência nas ações dos representantes e 

punição para possíveis abusos de suas prerrogativas.  

O próprio conceito de democracia representativa encerra uma 

forte conotação ética. Na medida em que os cidadãos comuns 

elegem representantes e lhes concedem poderes amplos para 

deliberar sobre assuntos que afetam o bem-estar de todos, tal 

representação enseja uma responsabilidade singular.” 

Sob este paradigma, o art. 3º do Código de Ética explicita os deveres 

fundamentais dos deputados, de sorte que o seu inciso III elenca, 

expressamente, que é dever fundamental do Deputado “tratar com 

respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores e 

os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade 

parlamentar, não prescindindo de igual tratamento”.   

Ademais, o art. 4º, inciso I, do referido Diploma legal estatui os 

seguintes termos:  

“Art. 4º - Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro 

parlamentar, puníveis com a perda do mandato:  

I – abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos 

membros do Congresso Nacional (Constituição Federal, art. 

55, § 1º) 

Por fim, o art. 5º, inciso III, assevera que:  

“Art. 5º. Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as 

seguintes condutas, puníveis na forma deste Código:  

III – praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da 

Câmara ou desacatar, por atos ou palavras, outro 
parlamentar, a Mesa ou comissão, ou os respectivos 

Presidentes.” 

A expressão “decoro parlamentar”, consoante Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho (1992) que considera “atentatória ao decoro parlamentar a 

conduta que fira os padrões elevados de moralidade, necessários ao 

prestígio do mandato, à dignidade do Parlamento (...)”, ou nas lições de 

Miguel Reale (1969), que  leciona que a quebra de decoro parlamentar se 

configura quando há “falta de decência no comportamento pessoal, capaz 

de desmerecer a Casa dos representantes e falta de respeito à dignidade 

do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e 
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irremediáveis, de forma inconveniente (...)”, demonstram a nítida ofensa 

pelo Representado.    

Neste paradigma, Valeska Monteiro de Melo Queiroz (In Quebra de 

Decoro Parlamentar por Deputado Federal: aspectos processuais, 2008, 

p.15) é cristalina em suas palavras:  

“A quebra do decoro não é tema vinculado à proteção da pessoa 

física nem do exercício do mandato, mas à honra do próprio 

Parlamento – o real titular da norma constitucional relativa ao 
decoro parlamentar. Busca proteger a confiabilidade, a 

honorabilidade do Parlamento, que vê sua dignidade atingida 

quando um parlamentar fere os princípios éticos a que está 

sujeito como integrante do Congresso Nacional. O desvio da 

função do deputado federal afronta a honra objetiva da CD.”  

Dito isto, Excelência, resta patente que as condutas empreendidas 

pelo Representado violam o decoro parlamentar que todo Deputado deve 

perseguir. Com efeito, ao intitular a Deputada Federal Dayane Pimentel 

de traidora, insinuar que valeu do seu cargo para beneficiar o seu marido, 

aduzir que a Representante praticou corrupção, bem como incitar a 

violência contra ela, publicando uma imagem cujo rosto da 

Representante aparece sob uma mira, como um alvo de uma arma de 

fogo, são atos que transcendem os limites de qualquer prerrogativa 

parlamentar: não se trata de mera rixa política, mas sim de atentado à 

integridade física e moral da Deputada baiana.  

Ora, é patente que a Constituição Federal estatui como um direito 

de todo o cidadão a liberdade de se expressar pública e livremente. 

Todavia, há alguns limites a essa liberdade, principalmente quando a 

sua forma de se expressar reflete-se num tom ameaçador contra a 

figura pública a qual reiteradamente o Representado vem 

perseguindo –, vale dizer, in casu, a Deputada Federal ora 

Representante.  

Nesta linha de intelecção, Ilustríssimo Presidente, outro 

entendimento não deve prosperar, senão aquele que aponta tais condutas 
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do Sr. Eduardo Bolsonaro em face da Deputada como manifestos atos 

incompatíveis com o decoro parlamentar.  

Em outras palavras, a Representante encontra-se temerosa com 

as investidas do Representado, máxime por ser mulher, Deputada, 

ativa e persistente em suas convicções, o que, como cediço, tem sido 

motivo lamentável, mas suficiente, para tamanhas agressões físicas, 

morais e psicológicas no cenário nacional, no intuito de oprimir o gênero 

feminino.  

É este exatamente o caso em tela: a Deputada Federal se sente 

extremamente ameaçada e assustada, pois, repise-se à exaustão, um 

Deputado que correntemente incita o ódio na política brasileira, com 

forte influência perante os seus seguidores – que, diga-se, são 

milhões –, o persegue nas redes sociais, transbordando, pois, aos 

limites concedidos pelas prerrogativas parlamentares ou liberdade 

de expressão.  

Este comportamento narrado demonstra o nítido modus operandi 

do Deputado Eduardo Bolsonaro, que desde o ano de 2019 vem 

perseguindo, reiteradamente, a Sra. Dayane Pimentel, em razão de suas 

convicções políticas, o que vai de encontro aos preceitos morais e éticos 

sempre atuantes e cobrados pela Instituição ilibada que é a Câmara dos 

Deputados, de forma que é preciso que haja a devida movimentação para 

expurgar tais condutas deste Corpo Parlamentar.  

Dito isto, não há dúvidas de que o conteúdo das declarações que o 

Representado realiza em face da Representante repercute muito 

negativamente na vida profissional, política e, frise-se, pessoal da Sra. 

Dayane Pimentel, já que ela se mostra uma pessoa séria, honesta e vem 

realizando um trabalho baseado na justiça, inclusão e verdade, 

respeitando os seus ideais políticos que se concretizam na direita 

brasileira.  



                CÂMARA DOS DEPUTADOS  
                Deputada PROFª. DAYANE PIMENTEL 
                                                                                            

 

End. Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 348, Brasília DF – CEP: 70160-900. 
Telefone: (61) 3215 5348 – E-mail: dep.professoradayanepimentel@camara.leg.br 

 
           

Ademais, como dito, sente-se temida por sua integridade física, na 

medida em que o Representado insiste em persegui-la em suas redes 

sociais, expressando um ódio de natureza política não só à sua condição 

de figura pública, mas, assustadoramente, à sua pessoa, REPISE-SE À 

EXAUSTÃO: COLOCANDO UM ALVO EM SUA CABEÇA, AO SOM DO 

TRECHO DE MÚSICA QUE AFIRMA “QUEM É TRAÍRA, ACABA NA 

ALÇA DE MIRA”. 

 Sendo assim, a ética se configura em um dos principais – senão o 

principal – fatores inerentes à atividade exercida pelos Deputados 

Federais. Destarte, qualquer atentado à ética profissional deve ser 

repudiado para que não venha a ser maculada a imagem desta Casa, em 

razão de situações específicas e delicadas – mas felizmente em proporção 

mínima – que ocorrem, infelizmente, no país. 

3. DOS NOVO DELITOS DE STALKING E DANO EMOCIONAL À 

MULHER – LEIS N.º 14.132/2021 E Nº 14.188/2021 

No dia 1º de abril do corrente ano, entrou em vigor a novel lei n.º 

14.132/2021, a qual tipificou o delito de “stalking”, introduzindo o art. 

147-A ao Código Penal:  

“Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, 

ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-

lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo 

ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.  

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.”  

 Ademais, também fora inserido no referido Código o art. 147-B, 

pela Lei n.º 14.188/2021, o qual tipifica o delito de dano emocional à 

mulher, nos seguintes dizeres:  

“Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique 

e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou 
a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 

mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 

manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, 

limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause 

prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação.  
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Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a 

conduta não constitui crime mais grave.”  

A palavra stalking, nas lições de Castro e Sydow (Saltaking e 

Cyberstalking: obsessão, internet, amedrontamento. Belo Horizonte: D’ 

Plácido, 2017, p. 53), “trata-se de curso de conduta de importunação, 

caracterizado pela insistência, impertinência e habitualidade, por qualquer 

meio de contato, vigilância, perseguição ou assédio”.   

Nesta linha de intelecção, os dois novíssimos delitos tipificados no 

Código Penal Brasileiro são reflexos dos esforços empreendidos pela 

nossa Casa Parlamentar, a fim de que atitudes semelhantes à que o 

Representado vem conduzindo em desfavor da Representante – como 

descrito acima, perseguição – sejam cada vez mais expurgadas da 

sociedade brasileira. 

Isso porque, consoante antecipado alhures, tais comportamentos 

estão sendo cada vez mais frequentes, como uma resposta à cada vez 

mais emergente figura feminina nos cenários de alto prestígio no cenário 

nacional, notadamente na política brasileira. 

Isto é, pelo machismo costumeiro e estrutural que corrói o Brasil, 

mulheres são cotidianamente e reiteradamente alvos de 

constrangimentos ilegais, danos emocionais e perseguições por agentes 

do sexo masculino, cujos comportamentos devem ser energeticamente 

fustigados, em atenção aos mandamentos garantistas da nossa 

Constituição Republicana.  

Não por acaso, os novos crimes foram insertos no Capítulo “Dos 

crimes contra a liberdade individual”, na sessão “Dos crimes contra a 

liberdade pessoal”, vez que os comportamentos aqui narrados, 

empreendidos pelo Deputado Federal, ora Representado, em face da 

Deputada Federal Dayane Pimentel, em razão de divergências políticas, 

estão norteando para uma conotação ameaçadora, constrangedora e que 



                CÂMARA DOS DEPUTADOS  
                Deputada PROFª. DAYANE PIMENTEL 
                                                                                            

 

End. Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 348, Brasília DF – CEP: 70160-900. 
Telefone: (61) 3215 5348 – E-mail: dep.professoradayanepimentel@camara.leg.br 

 
           

prejudica a liberdade individual da Deputada, notadamente por exercer 

uma função pública do mais alto escalão do Parlamento nacional.  

À guisa de informação, o crime de stalking, anterior à novel lei n. 

14.132/2021, consistia numa contravenção penal, sofrendo, portanto, a 

continuidade normativo-típica para inserir-se no rol dos crimes contra a 

liberdade individual, no Código Penal. 

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça delimitou o que 

caracteriza esse crime (à época, contravenção penal), conceito que se 

adequa, perfeitamente, ao caso em tela. Permita-se:  

HABEAS CORPUS. (...) STALKING. PERSEGUIÇÃO. 

COMPORTAMENTO OPRESSOR. SENSAÇÃO DE 

INTRANQUILIDADE. AUSÊNCIA DE ILAGALIDADE OU 

TERATOLOGIA.  

(...) 

6. As condutas do paciente, consistentes em 
incessante perseguição e vigília; de busca por 
contatos pessoais; de direcionamento de palavras 

depreciativas e opressivas; de limitação do direito 
de ir e vir; de atitudes ameaçadoras e causadoras 
dos mais diversos constrangimentos à vítima, 

aptos a causarem intensa sensação de insegurança 
e intranquilidade, representam o que é conhecido 

na psicologia como stalking, o que confirma a 

instabilidade dos traços emocionais e comportamentais do 

paciente, aptos a justificar a elevação basal, inexistindo 

teratologia ou ilegalidade a ser reparada.  

7. Habeas Corpus denegado. 

(STJ – HC: 359050 SC 2016/0152584-4, Relator: Ministro 

ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 

30/03/2017, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

20/04/2017)  

Dessa forma, as suas condutas devem ser imediatamente 

censuradas, a fim de que a Representante volte a exercer as suas funções 

sem qualquer temor de eventuais represálias do Representado, que, 

nunca demais repetir, tem forte influência perante milhões de cidadãos 
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e, por diversas vezes, incita o ódio e a violência perante os opositores do 

governo Bolsonaro. 

4.  DO PEDIDO  

 Ante todo o exposto, requer-se, por meio da presente 

representação, o encaminhamento destes autos para o Conselho de Ética 

e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, a fim de que seja 

instaurado o competente procedimento administrativo, com o anseio de 

condená-lo a perda do mandato ao Deputado Federal representado, nos 

termos do art. 10, IV do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 

dos Deputados em razão da gravidade da conduta, na esteira do que 

preceitua o artigo 10, parágrafo primeiro do mesmo diploma legal, em 

homenagem  aos princípios basilares da Democracia, costumeiramente 

ameaçados pelo Representado. 

Pede e espera deferimento. 

Salvador, 14 de setembro de 2021. 

 

 

DAYANE PIMENTEL  

DEPUTADA FEDERAL PSL/BA 


