
 

 

 
 

 

 

 São Paulo, 14 de Setembro de 2022. 

 

Exma. Sra. Presidente do Conselho de ética e Decoro Parlamentar da Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo 

Deputada Maria Lúcia Amary 
 

 

A Deputada Márcia Lia, líder da Bancada do Partido dos 

Trabalhadores e a Deputada Leci Brandão, líder da Bancada do Partido Comunista 

do Brasil, vêm, respeitosamente, oferecer Representação, na forma do art. 17 da 

Resolução 766, de 16 de Dezembro de 1994, que integra o Regimento Interno desta Casa, 

em face do deputado Douglas Garcia - Republicanos, com fundamento no artigo 55, II, 

§1º da Constituição Federal, artigo 16, II, §1º da Constituição do Estado de São Paulo, 

artigos 2º, I, II e III, 5º, I e 7º e 32 do Código de Ética e Decoro Parlamentar requerendo a 

adoção das providências disciplinares cabíveis, pelas razões expostas: 

 

I. DOS  FATOS 

Na madrugada do dia 13 de Setembro do corrente, ao final do debate com candidatos a 

governador do Estado, realizado pela TV Cultura, portal UOL e jornal Folha de São Paulo, 

o Deputado Douglas Garcia- Republicanos- assediou a jornalista Vera Magalhães, 

perseguindo-a e ofendendo-a pelo exercício de sua profissão de jornalista. 

O Deputado Douglas Garcia era um dos convidados do candidato Tarcísio de Freitas- 

Republicanos- e em atitude persecutória, provocou e assediou moralmente a jornalista, 

com palavras ofensivas, atacando-a por fazer pergunta em debate anterior sobre a omissão 

do Presidente da República Jair Bolsonaro, na compra de vacinas para a Covid-19, vírus 

que na pandemia matou mais de 685 mil pessoas. 

A violência política e o ódio propagado por alguns setores radicais da política têm sido 

recorrente na campanha eleitoral, colocando em situação de ameaça jornalistas, apoiadores, 

candidatos e eleitores. Esse fato é mais um episódio nessa triste realidade, perseguição e 

ameaça a jornalistas especialmente dirigido contra mulheres. 

A imunidade parlamentar não protege esse comportamento antidemocrático que se utiliza  

 

 



 

da violência física ou psicológica, para perseguir jornalistas que estão no exercício da 

cobertura das eleições, garantindo transparência para que o eleitor tenha todas as 

informações para sua livre escolha. Esses atos não condizem com o Estado Democrático de 

Direito no qual a liberdade de imprensa é um dos pilares. 

O ato do denunciado fere o decoro parlamentar quando pratica assédio moral contra uma 

jornalista, em atitude intimidatória e misógina, procurando interferir no livre exercício de 

sua atividade profissional. 

O jornal Folha de São Paulo descreveu a atitude que aconteceu as agressões do 

denunciado: "Ele partiu para cima da jornalista Vera Magalhães com agressões verbais. Ele 

sentou ao lado dela e, gravando por celular, perguntou se ela recebeu dinheiro para falar 

mal do governo Jair Bolsonaro". 

Segundo a vítima que teve que sair escoltada por seguranças, tudo se originou de uma 

pergunta que foi feita em outro debate que dizia respeito do atraso na compra de vacinas 

que o Governo Federal que foi negacionista ao trabalhar contra a vacina. 

 Imitando seu padrinho político, que desfere ofensas e agressões principalmente contra as 

jornalistas, causando constrangimentos ao exercício da atividade profissional e atacando a 

liberdade de imprensa, o denunciado assediou a jornalista, promovendo uma violência 

inaceitável que merece uma manifestação imediata da Assembleia Legislativa que 

demonstre a indignação do Legislativo Paulista, representante da sociedade, contra atitude 

violenta, misógina, antidemocrática e repugnante. 

 

II . DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA DENÚNCIA 

Resta caracterizado tanto a agressão verbal quanto a tentativa de agressão 

física que só foi impedida pela intervenção de seguranças que garantiram a integridade 

física da vítima.  

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

mandato ao deputado ou senador “cujo procedimento for declarado 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 Código Penal brasileiro tipifica as duas condutas passíveis de enquadramento da atitude 

do denunciado.  



DECRETO-LEI N
o
 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 -  CÓDIGO PENAL  

  Difamação 

        Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

        Exceção da verdade 

        Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é 

funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções 

Injúria 

        Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 

        Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

        § 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: 

        I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; 

        II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 

        

§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo 

meio empregado, se considerem aviltantes: 

        Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à 

violência. 

        § 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, 

religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:        (Redação 

dada pela Lei nº 10.741, de 2003) 

        Pena - reclusão de um a três anos e multa.        (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997) 

III. DO PEDIDO  

Pelo exposto, é imperioso, que se adote o procedimento previsto para uma rigorosa 

apuração dos fatos, por violar em infração do artigo 55, II da CF e 16, II, § 1.º da 

Constituição do Estado de São Paulo, e ao final seja imposta ao denunciado Deputado  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument


 

 

Douglas Garcia, a pena contida no artigo 7.º, IV, do Código de Ética e Decoro Parlamentar 

instituído pela Resolução 766 de 1994 da Assembleia Legislativa, com a perda do mandato 

se assim entenderem os membros do Conselho.  

Termos em que, P. deferimento.  

 

 
Atenciosamente, 

 

 

Deputada Estadual Márcia Lia – PT/SP 

 

 

 

Deputada Estadual Leci Brandão – PC do B/ SP 


