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* * * 

 

- Abre a reunião a Sra. Maria Lúcia Amary. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Confirmado o 

início da transmissão e havendo o número regimental, declaro aberta a 2ª reunião 

extraordinária do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, da 4ª Sessão Legislativa da 

19ª Legislatura. Vou fazer a verificação de quórum realizando a chamada nominal para 

que cada deputado ou deputada membro da comissão deva responder, confirmando sua 

presença verbalmente. Deputado Adalberto Freitas. (Pausa.) Deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Presente, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado Barros 

Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Presente, Maria Lúcia. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado… essa 

presidente presente, deputado Wellington Moura está representado pelo deputado Altair 

Moraes. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Isso, Sra. Presidente, presente, 

hein? 

 



A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente. Deputado 

Delegado Olim. Dele… deputado Olim. Deputado, a imagem… 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente, deputado 

Delegado Olim. Deputada Erica Malunguinho. (Pausa.) Deputado Campos Machado. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - AVANTE - Presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente. 

Deputado, estou vendo presente, o deputado Carlos Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputada Marina 

Helou. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Presente, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente. Deputado 

Estevam Galvão. 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Presente, Excelência. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Presente. Solicito 

à secretaria a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado Altair Moraes. 

 



O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - É, se possível, queria pedir a 

suspensão da leitura da Ata. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como 

estão. (Pausa.) Aprovado. Nós vamos ler agora, passar agora ao item número dois da 

pauta. É, o item número dois… (Vozes sobrepostas.) Pela ordem, deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sra. Presidente, é só, até para a gente entender 

como é que vai ser o processo da nossa reunião, existem três… três relatórios, dois votos 

em separado e o relatório da nossa relatora Marina Helou, né? É, a relatora apresenta o 

seu relatório, vai ler, obviamente, quem apresentou voto em separado também apresenta 

e lê, e depois que a gente entra na discussão? 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado, 

pretendo fazer o seguinte, eu vou ler o… a representação, ler os três votos, de cada um 

deles, depois que eu ler os três votos de cada um deles, vamos ter uma… vai ter início a 

discussão. Cada deputado membro da comissão terá dez minutos para se manifestar, a 

relatora terá quinze minutos e por fim, será dado também os quinze minutos para o 

deputado Frederico d’Avila ou a sua representante, que é a doutora Juliana. 

Então essa seria a sequência. Então eu vou seguir… vou seguir agora aqui o roteiro 

do processo. O processo é o processo 13104/2021 do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar. A representação de autoria dos deputados Emidio de Souza e Ataide Teruel 

contra o deputado Frederico d’Avila por quebra de decoro parlamentar. 

A relatora foi a deputada Marina Helou, que propôs a perda temporária do seu 

mandato parlamentar pelo prazo de três meses com o afastamento de toda e qualquer 

atuação referente ao mandato parlamentar durante esse período. Como a titularidade de 

seu gabinete, a suspensão da percepção de qualquer subsídio para parlamentar e vantagens 

deles decorrentes. Esse é o voto da relatora. 

Voto, segundo voto é um voto em separado do deputado Enio Tatto. Ele propõe a 

perda temporária do mandato do deputado Frederico d’Avila pelo prazo de seis meses na 

forma do Art. 7º, inciso III do Código de Ética e Decoro Parlamentar, com a suspensão 

de toda e qualquer atuação referente ao mandato parlamentar durante esse período, como 



a titularidade do seu gabinete, bem como a suspensão da percepção de qualquer subsídio 

pelo parlamentar e vantagens dele decorrentes. 

O terceiro voto, Delegado Olim, deputado Delegado Olim. O voto em separado 

propõe que seja aplicada a penalidade de censura prevista no Art. 9º §2º alínea “a” do 

Código de Ética Parlamentar. Então, nós estamos com três votos: um, a perda de três 

meses do mandato, da deputada relatora, Marina Helou, outro de seis meses, do deputado 

Enio Tatto e o outro no terceiro voto do deputado delegado Olim, pedindo a penalidade 

da censura. 

Então, nós vamos colocar em discussão, lembrando o que eu falei agora há pouco: 

cada deputado membro terá dez minutos para se fazer, para discutir e por fim, e a relatora 

terá quinze minutos e a doutora Juliana, representando o deputado Frederico d’Avila, terá 

também seus quinze minutos no final de todas as manifestações, para resguardar o direito 

da defesa. Então… 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado Adalberto Freitas. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu quero registrar a minha presença 

presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Ah, deputado 

Adalberto Freitas presente. Algum deputado queira discutir o projeto? (Vozes 

sobrepostas.) Pela ordem, deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu gostaria de discutir o projeto. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Então com a 

palavra, deputado Barro Munhoz, depois o deputado Enio Tatto. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É… Sra. Presidente e colegas membros do 

Conselho de Ética. É, talvez, uma das decisões mais difíceis aqui da minha atuação na 

Assembleia Legislativa de São Paulo, ao longo já de muitos anos. Mas eu gostaria de 



dizer que a gente precisa agir com muita racionalidade e com muita consciência da 

importância do assunto do tempo. Indiscutivelmente, o deputado Frederico d'Ávila 

cometeu um erro bárbaro, gravíssimo, e merecia — e merece — uma punição. 

Ele se penitenciou. Ele pediu desculpas e ele reconheceu o erro que cometeu. Nós 

temos aqui o relatório da deputada Marina Helou, brilhante, muito bem fundamentado, e 

que preconiza a perda temporária do mandato parlamentar pelo prazo de três meses. E 

enfim, e todas as suas consequências. Temos um voto em separado do deputado Enio 

Tatto, brilhante, deputado sempre, sempre brilhante, deputado Enio Tatto, é, que pede 

então a… a suspensão do mandato, a perda temporária de mandato pelo prazo de seis 

meses e outras medidas. 

E, finalmente, o voto em separado do delegado Olim, que propõe não a suspensão 

de mandato e sim uma censura escrita, prevista no regimento interno. Eu gostaria, antes 

de me manifestar sobre qual proposta eu acho a melhor, presidente, solicitar que a técnica 

da assembleia projetasse um vídeo que eu achei conveniente explicar inclusive, é, a minha 

posição, um dos fundamentos da posição que eu vou proclamar logo em seguida. Pode 

ser, presidente? É um minuto, um minuto e meio, um minuto e quarenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Está dentro do 

prazo que o senhor tem direito à fala, pode passar. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado. 

 

* * * 

 

- É exibido o vídeo. 

 

* * * 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Tem que ter som. Ah, o meu som… É, já, já 

estou, pois aqui que é o meu, pode ser utilizado. 

 

O SR. - Tem que avisar que está sem som. 

 



O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Está sem som. É fundamental o som. 

(Inaudível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Peço à secretaria 

que coloque som nessas imagens. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É, vai começar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Não entendi. Não 

entendo quando você fala com a máscara. (Inaudível.) 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Vamos, vamos assistir o vídeo sem som 

mesmo, é lamentável, mas paciência. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Ok então, 

deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu acho que é bastante explicativo o próprio 

filme, né? O Papa, como sempre, Papa que deixou muita saudade. Esteve três vezes no 

Brasil. Abençoando a população. Fazendo com fé e sempre… até ser mortalmente 

baleado. Olha lá. Pena que não tenha barulho dos três tiros. Ele sendo carregado, 

desfalecido, até ir para o hospital e quase milagrosamente ser salvo, ter a sua vida salva. 

O povo chorando por ele, o povo rezando por ele. 

E aí o Papa, visitando aquele que tentou matá-lo, aquele que atirou três vezes nele. 

Na cadeia. Cumprimentando o seu possível assassino, perdoando o seu possível assassino. 

Papa João Paulo II. Papa que nos ensinou a perdoar. Olha que Papa maravilhoso, olha 

que Papa, é um santo. Um santo Papa. Eu acho que era isso que eu gostaria de mostrar, 

para, para dizer, presidente, que eu vou votar favoravelmente ao voto em separado do 

deputado Olim. 

Porque ele prevê uma punição, ele prevê, é, uma medida de repúdio da casa à 

atitude, é... condenável, sob todos os pontos de vista, do deputado Frederico. Mas ao 

mesmo tempo faz seguindo o exemplo do Papa João Paulo II. É, o que a gente deve fazer 

numa circunstância como essa? Lógico que ele estava transtornado. Lógico que ele 



estava… eu acredito nele, eu conheço o deputado Frederico de longa data. Sei que é de 

boa família, sei que é de boa índole. 

E cometeu um erro, como, não foi só esse não, ele cometeu outros erros aqui na 

Assembleia Legislativa de São Paulo também. Como eu cometi, como todo mundo 

comete, todos nós, seres humanos, cometemos. Então, eu não quero me estender, o Papa 

não ficou só nisso, deputada Maria Lúcia, querida presidente. Ah… o Papa, depois de 

tudo isso que fez, isso foi em 13 de maio de 81. 

Eu me lembro como se fosse ontem, Itapira tem uma festa, a maior festa da raça 

negra, comemorando a abolição, acontece em Itapira, a minha querida Itapira. E lá 

encerra-se a festa, a festa no pátio da igreja de São Benedito e lá então se encerra a festa 

de maio e foi nesse dia, 13 de maio de 81, que esse cidadão tentou matar o Papa. E em 83 

o Papa o perdoou. 

Mas tem algo mais sério ainda. Ele continuava preso. O Papa João Paulo II pediu 

ao primeiro-ministro da Itália que o perdoasse também. E que revogasse a sua pena. E 

assim foi feito, e ele voltou para a Turquia, para morar na Turquia e viver a sua vida. 

Então, eu não quero me estender, lamento profundamente, mas eu, não por amizade, e 

não por outro (Inaudível.) Senão o dever de seguir o exemplo de perdão que veio do Papa 

João Paulo II, eu voto a favor do relatório do deputado Olim com todo respeito ao querido 

amigo deputado Enio Tatto e à querida e brilhante deputada Marina Helou. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado nós, é... 

depois da palavra do deputado Barros Munhoz, nós não estamos ainda em votação, apenas 

em discussão. (Vozes sobrepostas.) Pelo deputado, deputado Campos Machado, pela 

ordem. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - AVANTE - Minha cara presidente. Eu sou 

católico apostólico romano. Nasci numa pequena cidade (Inaudível.) Fui coroinha. Fui 

sacristão. (Vozes sobrepostas.) Mas nesse caso eu fiz questão absoluta, esquecendo 

(Pausa.) as questões pelas quais são (Inaudível.) Mas caiu, caiu por uma coincidência 

incrível uma defesa que estava, parecia que estava dando uma terceira pessoa, encontrei 

uma teoria do grande Nelson Hungria, um arrependimento eficaz. Quando ocorre, no 

arrependimento eficaz, o arrependimento sincero, natural, os fatos estão em outra 

procuração. O que aconteceu no caso presente, houve um arrependimento eficaz. O 

acusado não fez um, não fez um arrependimento por fazer. Ele fez um requerimento que 



se encaixa perfeitamente e eu nunca quis falar, nunca quis ser advogado aqui nesta Casa. 

Mas nesse caso, falo como advogado criminalista, como advogado. A figura do 

arrependimento eficaz, ela é efetiva. Quando esse arrependimento eficaz, é natural, brota 

como se fosse um fruto, ele tem que ser analisado de todas as maneiras. 

O deputado Barros Munhoz trouxe um fato importante que se encaixa perfeitamente 

no arrependimento eficaz do nosso Nelson Hungria. Houve sim, arrependimento. Há 

casos nessa casa, onde as pessoas insistem em manter a posição. Aqui existem pessoas 

que querem agradar bispos, padres, acho natural, porque eu também tenho um respeito 

muito grande por bispos, por padres, mas eu preciso ser justo primeiro comigo. Ora, ajo 

como deputado, apenas, ou ajo como ser humano? Como ser humano eu não posso 

esquecer que sou advogado, sendo advogado, não posso esquecer que existem essa… os 

maiores juristas de todos os tempos. Uma teoria incontestável, deputada Maria Lúcia. O 

arrependimento de eficácias. E o acusado fez um arrependimento eficaz. Ninguém pode 

contestar o arrependimento que ele fez. Ninguém contestou o arrependimento que foi 

feito pelo acusado. Houvesse uma contestação, como diz o Nelson Hungria, estaríamos 

em outra situação e outro ponto da curva, como diz Nelson Hungria. Eu não posso 

esquecer, posso vir a contrariar o pensamento de colegas da Casa, mas não posso 

contrariar aquilo que eu acredito, que eu aprendi, que eu sei, que eu usei a vida toda. Na 

defesa dos meus clientes. É uma crença, e essa crença, para não prolongar, adoçada pelo 

vídeo que o deputado Barros Munhoz acaba de passar, eu também sou favorável ao voto 

do deputado Olim. Sra. Presidente, não quer prolongar muito. Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Obrigada, 

deputado Campos Machado. Está inscrito o deputado Enio Tatto, depois a deputada 

Marina Helou, alguém mais está querendo se inscrever? (Pausa.) Com a palavra, o 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sra. Presidente, cumprimentar todos os 

deputados, todas as deputadas e eu também me associo a momento muito difícil, né? De 

a gente estar julgando, de a gente estar debatendo um assunto de um colega, né? De um 

erro que eu considero gravíssimo que ele cometeu na tribuna da Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo, do maior parlamento do Brasil e um dos maiores parlamentos do 

mundo. E eu também, como o deputado Barros Munhoz, eu queria passar um vídeo. Mas 

o vídeo é só para a gente relembrar o que a gente está discutindo, o que a gente está, né, 



analisando e o que a gente está propondo. Eu queria passar a fala do deputado Frederico 

d’Avila, naquele dia, que eu acho um dia infeliz, é... na Assembleia Legislativa, na tribuna 

da Assembleia Legislativa. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Peço para passar 

então o vídeo do deputado, dentro do censo regimental. 

 

* * * 

 

- É exibido o vídeo. 

 

* * * 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Obrigado, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Tempo do 

deputado Enio Tatto… (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Não! Só foi dois minutos de vídeo. Eu quero 

falar meus dez minutos, tá? Então senhores… 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Desculpe. 

Desculpe, desculpe. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sra. Presidente, eu estou no quinto mandato 

aqui na Assembleia Legislativa, eu acho que como eu, V. Exa., o deputado Barros, o 

deputado Carlos Giannazi, deputado Barros Munhoz e o deputado Estevam. Eu, 

sinceramente, eu nunca vi alguém subir na tribuna da Assembleia Legislativa — e olha 

que teve muita gente que foi agressiva, mas de uma forma tão odiosa — tão raivosa como 

esse discurso do deputado Frederico d'Avila. 

E olha que ele fala, ele volta atrás e ele repete de novo a sua fala, ou seja, falou com 

convicção. Né? Tudo por quê? Tudo porque o bispo Dom Orlando Brandes, no dia 12 de 

outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, do maior, né, e o mais participado Santuário 



do Brasil, de Aparecida do Norte, ele pediu para que no lugar de armas, a gente tivesse 

pátria amada e não pátria armada. Então é lamentável. 

E aí eu acho que não dá para aceitar uma fala aqui na Assembleia Legislativa que 

agride uma grande utilidade da igreja católica que é o bispo do maior templo da igreja 

católica, que é Aparecida do Norte, da forma que foi agredida. Não dá para aceitar que 

agride uma instituição como a conferência nacional dos bispos do Brasil, a CNBB, que 

todo ano tem um lema, tem uma forma de discutir com a sociedade os problemas sociais 

do país, né? 

E que a gente discute e contribui muito para o desenvolvimento e a preocupação 

social no Brasil. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E por último, 

agride de forma impiedosa, a maior autoridade religiosa da igreja católica, que é o Papa 

Francisco. Isso não é porque eu sou católico, praticante, eu fui na missa ontem, 

coincidentemente, o evangelho falava do perdão, né? Que o perdão é uma das coisas mais 

nobres do ser humano e quando o Papa perdoou o Ali Agca, ele… eu não esperava outra 

coisa a não ser aquilo, né? Perdão. 

Mas, deputado Barros Munhoz, o senhor esqueceu de falar que o Papa perdoou, 

mas a justiça dos homens, para que nunca mais seja esquecido, nunca mais recorra um 

doido qualquer, um destemperado qualquer, faça o mesmo, o Ali Agca, Mehmet Ali 

Agca, ele pegou vinte e nove anos de prisão. Portanto, ele foi punido pela justiça, pela lei 

local. É o mesmo que eu espero que aconteça aqui com o Frederico d’Avila, um deputado. 

Perdão é uma coisa que a gente vai perdoar. Ele pediu desculpas. Mas ele tem que 

ter sua punição. Vejamos bem, se a pessoa começa a agredir outro, estuprar, matar, aí a 

pessoa vem e pede perdão, a gente passa a mão na cabeça e fica por isso mesmo? É isso? 

O perdão, passar a mão na cabeça do deputado Frederico d’Avila significa abrir caminho 

no maior parlamento do país para que qualquer deputado nesse momento de ódio, de 

raiva, intolerância, suba à tribuna e use dos piores artifícios, dos piores discursos de 

agressões e depois ele pede desculpa e fica por isso mesmo. 

Não dá para aceitar um… esse tipo de coisa. Ele fez uma carta aqui de pedido de 

desculpas. Apenas uma carta. Apenas uma carta. Eu não tenho conhecimento, por 

exemplo, de ele mandar uma carta para o Dom Orlando Brandes, de Aparecida do Norte, 

pedindo desculpa. De ele pedir um encontro para ele pedir desculpa, como o Papa recebeu 

do Ali Agca. Eu não tenho conhecimento que tem uma carta dirigida à CNBB pedindo 

desculpa ou uma audiência com a CNBB pedindo desculpa. E tão menos… 

 



A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado Enio, só 

para cumprir mais um minuto, por favor. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Concluindo, e tão menos se dirigindo ao Papa 

pedindo desculpas também. Eu acho… 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Posso usar trinta segundos, deputado, trinta 

segundos? Só para, só, só, para uma breve colocação. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Deixa terminar a minha fala, depois a… se a 

presidente ceder? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Eu acho que a gente não pode passar a mão 

na cabeça, absolver o deputado Frederico d’Avila, tem que ser a sua punição, eu fiz um 

voto em separado pedindo seis meses, tem o voto da nossa relatora, que ela vai falar ainda, 

Marina Helou, e a gente não pode passar por cima desses dois votos pedindo a punição e 

simplesmente, simplesmente passar a mão na cabeça. 

E para finalizar mesmo, Sra. Presidente, eu queria falar para V. Exa. e passar uma 

informação, que teve quatro, cinco pedidos de representação, de cinco deputados 

diferentes. Teve quatorze monções de repúdio de Câmaras Municipal de Entidades no 

Estado todo. Então há um apelo enorme para que o deputado Frederico d’Avila tenha a 

punição sim, uma punição exemplar para que nunca mais aconteça um discurso de tanto 

ódio, tanta raiva, né? 

Tão impróprio, não só para membros da igreja católica, mas de todas as religiões, 

né, e que a gente… precisa ser respeitada e precisa ser… tenha liberdade de exercer os 

seus trabalhos. Então eu peço, que realmente, todos os deputados e votem em uma das 

propostas, ou de seis meses ou de três meses da deputada relatora Marina Helou. 

Obrigado, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado, com a 

palavra, agora, a deputada Marina Helou, como sendo a relatora, ela tem quinze minutos 

para se manifestar. 



 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Presidente, só para que eu entenda, na 

minha sequência fala a advogada Juliana, não tem nenhum outro deputado que vai falar 

mais? Eu sou a última?  

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Tem mais uma 

deputada, a deputada Erica Malunguinho está inscrita também, depois da sua fala está 

inscrita a deputada Érica Malunguinho. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Eu também me inscrevi, tá, 

presidente, pela ordem aqui. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Eu, como relatora, não deveria ser a última 

dos deputados a falar? 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Sim, é, sim, é que 

você pediu a palavra, então passa para a deputada Erica Malunguinho. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Obrigada, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputada Erica… 

Erica Malunguinho. Está inscrita, mas não está presente. (Vozes sobrepostas.) Pela 

ordem, quem pediu pela ordem? (Vozes sobrepostas.) Pela ordem, Campos Machado 

primeiro, depois deputado Altair. 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - AVANTE - Sra. Presidente, por questão de 

equidade, não seria importante que também fosse exibido o vídeo do pedido de desculpas 

formulado na tribuna pelo deputado Frederico d’Avila? 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - É, deputado 

Campos, quando a deputada, a doutora Juliana for fazer a defesa, ela com certeza falará 

sobre o assunto. Eu passaria então, deputado Campos, a palavra agora para a deputada 

Erica Malunguinho. 

 



A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Bom dia… 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputada, 

desculpe, só um minuto, o deputado Altair pediu pela ordem, é só para inscrição, deputado 

Altair? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, ele já estava inscrito antes também. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Não, eu já estava inscrito, mas 

pode deixar a deputada Erica falar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Desculpe, não… 

eu estou monitorando duas coisas ao mesmo tempo, então, primeiro a deputada Erica, 

depois então o deputado Altair, e depois a deputada Erica Malunguinho. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Bom dia, deputados e deputadas. É, 

tenho acompanhado, né, os debates em torno da… processo do deputado Frederico 

d’Avila, é, e eu acho que esse debate, ele não, não está direcionado ao deputado Frederico 

d’Avila, é muito além, né? Nós estamos aqui, no Conselho de Ética, tratando de um 

princípio humano fundamental que regula as relações humanas, que é a ética. 

Acho que o deputado Barros Munhoz e Campos Machado, como operadores do 

direito, têm bastante conhecimento desse termo, né? Como é que o “ethos” humano se 

funda, se fundamenta e vai se modificando no decorrer do tempo da história. Então, nós 

estamos tratando de pactos, pactos civilizatórios, pactos que regulam as relações humanas 

de modo que não alcancemos e cheguemos naquele que tanto tememos que é a barbárie. 

A barbárie onde não há lei possível que controle os impulsos humanos em relação 

às práticas de ódio, de violência, enfim, e de ataque às outras pessoas. É, quando o 

deputado Frederico d’Avila, ele, é… fere, ataca de forma violenta e voraz, é, uma pessoa, 

né? Um sacerdote, um líder religioso, assim como a própria igreja, né? Por meio da sua 

maior, do seu mais alto cargo, que é o Papa, ele está sim… 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Ainda não. Eu só vou votar, não vou falar nada. 

Só vou votar.  

 



A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Posso continuar? 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente, pela ordem! 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Não, não tem pela ordem, agora é 

minha fala, Adalberto. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - É uma questão de ordem. Só um 

minutinho, deputada Érica, só um detalhe. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Tudo bem. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Está arrumando confusão, esse Freitas, 

viu? 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Desculpe. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Presidente, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado 

Adalberto, é questão de ordem? 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Isso, questão de ordem. Presidente, se a 

senhora puder orientar os novos colegas, que tem uma, uma oradora falando, uma 

deputada que merece todo o nosso respeito. E eles deixam o microfone aberto e está se 

ouvindo tudo que eles estão falando. É um absurdo a pessoa não saber que o celular tem 

um botão, que só apertar ali, fica em off, que ninguém fica ouvindo a conversa deles. E 

além de estar ouvindo o que eles estão falando, é até ruim para eles, né? 

Estão fazendo coisas particulares, a gente fica sabendo, e poderá ser inclusive ser 

usado alguma coisa contra eles no futuro. Então, se a senhora puder alertá-los, por 

gentileza, o deputado Barros Munhoz estava com o microfone aberto e todo mundo ouviu 

o que ele falou. Agora o deputado Olim, também, todo mundo ouviu. E além de ter esse 

problema, né, de estarem conversando coisas que nós não deveríamos estar ouvindo, né, 

acaba atrapalhando a oradora. Desculpe à deputada Erica Maluguinho. 



 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Ok, tem razão, 

deputado. Eu peço que todos desliguem o som enquanto tem uma, uma deputada falando 

na tribuna. Deputada Erica Malunguinho, devolvo, devolvo o tempo que a senhora tem 

direito. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - É, retomando… eu estava falando 

que quando, é, ataca né, não só o padre como a própria CNBB e o Papa, é, com as palavras 

com qual foram proferidas, está sim rompendo com o princípio, é… ético, né, da 

importância e da… e do papel político que a igreja católica tem. Isso não quer dizer que 

a igreja católica não está passível de crítica, tampouco outras lideranças religiosas ou 

outras instituições de outras religiões. 

Eu não estou falando que não está passível de crítica, que não é possível fazer 

crítica. É, sim. Mas não da forma odiosa, ainda mais vinda de um espaço, de uma 

instituição, que deveria sim ser uma referência em termos de formação de opinião, enfim, 

e de… e de ética né? Ter como princípio?, né, de sua ação a ética, a Assembleia 

Legislativa de São Paulo. Tem uma importância, estamos falando de um debate entre 

instituições. 

Eu não estou falando de deputado Frederico d’Avila como uma pessoa, como um 

cidadão, produzindo uma crítica na internet, se posicionando dessa forma. Ele estava 

falando no plenário da Assembleia Legislativa, ele estava falando pela Assembleia 

Legislativa, como a Assembleia Legislativa, atacando uma outra instituição que, se 

merece crítica, como, se é passível de críticas, como todas, deve ser feito da forma mais 

adequada possível. 

De outra forma, eu queria fazer o comparativo, eu fui muito tempo professora, e 

muito, muito tempo dei aula e enfim, sou pedagoga de formação, tem, é, fazendo uma 

analogia, né? Uma pequena analogia, é muito interessante que quando a gente está em 

sala de aula com as crianças a gente vai ensinando no processo, né, de, de formação do 

sujeito da identidade da sua própria autonomia, uma ação pessoal e social, que não é 

possível interferir, né, de forma violenta na outra pessoa. 

O que isso significa? Se você tem um brinquedo, se você precisa do brinquedo, 

você pede por favor, você negocia. Mas você não pode violentar outra pessoa, e quando 

isso acontece, você pede desculpa, sim, é importante a desculpa, né? É um marco 

importante. Mas isso significa que você não está ileso da prática que você acabou de 



cometer. Então assim, ação tem uma reação. Um ato, é, que foge, é, dos parâmetros, é, 

regulatórios né, de uma boa convivência precisa, sim, haver uma sanção. 

Eu acho muito interessante quando, é, como alguns grupos que o próprio Frederico 

d’Avila fala que são os campesinos e o próprio padre, é, merece tal fala odiosa de modo 

a dizer que vai usar todos os recursos para acabar com isso e ao mesmo tempo ele se 

defende daquilo que ele também está cometendo? Como assim? Que régua é essa, que 

funciona para um lado e não funciona para o outro? 

A Assembleia Legislativa tem um dever, sim, e eu não estou falando de uma 

punição, de uma sanção que, é, acabe, né, que promova um nível de cerceamento ao 

deputado Frederico d’Avila de modo que ele não consiga reconstituir sua vida. Mas ele 

precisa, sim, ter cautela e ele precisa aprender, sim, que as palavras desculpas não são 

válidas apenas quando, é… se trata de ações muito graves que devem sim ter uma sanção 

adequada e que, sim, é como, sente ali no cantinho para você pensar, é assim que se faz 

na escola, né? Assim, vai pensar um pouco no que você fez. Ir para o canto, mas pensa 

no que você fez, reflete sobre o que você fez. 

Porque depois que se inventou a palavra desculpa, né, depois que a desculpa está 

posta, parece que ela é só um recurso para que você possa fazer novamente coisas e pedir 

desculpa novamente. Então assim, acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação 

a isso, né? Porque, senão esse conselho se tornará um conselho, é, fictício né, de papelão. 

E repito, não é sobre o deputado Frederico d’Avila, porque se eu fosse falar sobre 

ele eu diria outras coisas aqui e, enfim, um outro processo aí dentro do currículo da 

construção dele enquanto político na Assembleia que para mim, né, já vai, é, já demonstra 

esse caminho que chegou até atacar o Papa, mas ele já fez isso outras vezes com outros 

grupos, outras pessoas etc. e tal. Isso aqui tem limite e eu acho que o limite a gente tem 

que colocar à medida que efetivamente, né, se ataca instituições e pessoas que, é… a 

Assembleia Legislativa deve, sim, respeito e deve sim, à medida que, se for produzir 

crítica, saber como fazê-lo. 

Então, eu estou aqui para me posicionar a favor do relatório da deputada Marina 

Helou, falar para os deputados e deputadas aqui que reavaliem, é, não só a dimensão do 

voto, mas o que significa ética, o que é “ethos”, os princípios civilizatórios e quando é 

que a política, é… começa a relevar, né, a tal ponto ações arbitrárias de modo que a 

barbárie possa quase estar admitida, como é o cenário que nós vivemos hoje, de fome, de 

violência e de destruição total do, da, enfim, dos, de princípios civilizatórios tão básicos 

É isso, deputados e deputadas, muito obrigada. 



 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Com a palavra 

agora o deputado Altair Moraes. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sra. Presidente. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Sra. Presidente, Srs. 

Deputados… 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

desculpe, deputado Barros, o senhor deseja fazer alguma questão de ordem? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É uma questão de ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado Altair, 

aguarda um minuto por favor. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor pode aguardar um minutinho, 

deputado Altair, por favor? 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Pois não, deputado Barros. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Presidente, o deputado Frederico d’Avila, 

é… vai participar da reunião ou só através da advogada dele? 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - O deputado 

Frederico d’Avila teria direito à fala se… ou fala ele, ou fala a advogada. A defesa é ou 

o representado ou a sua deputada, então, ou a sua advogada. Então neste caso está presente 

a doutora Juliana, a não ser que ela abra mão e entregue a palavra ao deputado Frederico 

d’Avila, do contrário não podem os dois fazerem a defesa. (Vozes sobrepostas.) Pois não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Só estou fazendo essa indagação, é, porque 

para mim é muito importante. Eu estou entendendo que o deputado Frederico d’Avila 

pediu desculpas não só ao Papa, mas pediu desculpas também ao arcebispo de Aparecida 



e à CNBB. Porque se não pediu, e não se dispuser a pedir, eu vou mudar meu voto. Eu 

justifico a minha… a minha questão de ordem dessa forma. Muito obrigado, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Está bom. 

Deputado, com a palavra o deputado Altair Moraes, pelo tempo regulamentar de dez 

minutos. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS – Obrigado, presidente, 

cumprimento a todos os deputados, à advogada Juliana que está aqui para fazer a defesa. 

É, Sra. Presidente, senhores, eu queria meditar em algumas coisinhas que foram faladas 

aqui pelos novos deputados. O deputado Enio Tatto, é… ele falou, né, que tem que ser 

punido e tal e eu entendo isso, com certeza. E que não pode ser esquecido certas coisas. 

Eu sou contra tudo, totalmente contra o que o deputado Frederico d’Avila falou, porque 

como religioso, sou pastor evangélico, é, isso aí, presidente. 

Ok, então eu sou contra o que o deputado Frederico d’Avila falou, totalmente 

contra, como um pastor religioso que sou, mas eu também entendo que tem que haver 

perdão e tem que dar chance de recomeço a todo mundo. Vamos entender o seguinte, Sra. 

Presidente, e vocês que estão nos assistindo agora. Nós, eu vi o deputado Enio falando, 

né, tal, respeito para caramba o deputado Enio e todos que estão aqui, ele sabe disso. 

Mas nós, nós temos um camarada que está disputando uma presidência que foi 

preso, o ex-presidiário com o maior número de corrupção que já teve na história, e foi 

dado um perdão, e vai disputar uma eleição. Eu tenho minha opinião sobre isso. Mas 

respeito o que está sendo feito, foi dado perdão, ok. Então a gente não pode falar com 

dois pesos e duas medidas, meu Deus do Céu. Tudo que foi feito e está aí, sendo candidato 

a presidente novamente com todo o roubo que houve que está claro, todo mundo sabe. 

Então a gente não pode ter dois pesos, duas medidas aqui. Dizer assim, então 

perdoou, vai disputar a presidência. Ok, tudo bem, ok. Agora, crucificar o deputado 

Frederico d’Avila? Não. Eu sou totalmente a favor do voto do deputado Olim, porque eu 

sei que tem que ser punido. Ele tem que ser punido sim. E o meu amigo Frederico d’Avila 

tem que repensar nas suas palavras, já falei isso para ele, já falei isso para ele. Agora, 

expulsar, tirar mandato, o povo que decida se quer continuar votando nele ou não, se foi 

o povo que colocou. 

Eu vi coisas muito piores na Assembleia Legislativa. Eu vi deputado saindo na mão 

com o outro, subir em plenário e bater, dar soco e não tiveram punição dessa, pô. Então, 



não vamos… vamos ser no mínimo coerente, né, gente? Pelo amor de Deus. Uns pode, 

outros não? Não, não pode ninguém. Agora, eu vi deputado subindo para dar soco no 

outro, sair na mão aqui. Que péssimo exemplo para nossa Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo. Como esse e também do Frederico d’Avila é um péssimo exemplo. 

Por isso que eu sou a favor da punição. Agora, se é para pesar na balança, eu vi 

coisas muito piores acontecendo aí e não aconteceu nada. Então vamos ser justo em 

relação ao nosso voto, está certo? Eu vou com o deputado Olim porque sei que ele tem 

que ser punido, sim. E o meu amigo, já falei para ele pessoalmente, não estou aqui 

inventando palavra não. Falei: Frederico, menos, né, você tem que ter mais cuidado com 

as palavras. 

Naquele dia a gente entende que ele tinha sofrido uma, um assalto um dia, dois dias 

antes, o camarada colocou o revólver no peito dele, ficou com marcas, ele estava 

revoltado porque se estivesse armado, ele poderia reagir. Foi exatamente isso que ele 

estava, nesse sentido, aflorado de revolta porque tinha acontecido algo muito grave com 

ele. E a gente tem que pesar é tudo isso. Claro, as palavras foram agressivas, foram, tem 

que ser punido, tem que ser punido. Eu sou junto com o deputado Olim. 

Então, Sra. Presidente, é, o deputado Barros Munhoz fez um, deu um exemplo aqui, 

em relação ao Papa, né? Do perdão que o Papa deu, que foi lá e apertou a mão e tal. 

Maravilhoso, isso é tudo de um ser humano, é, iluminado. Mas vou dar uma atitude do 

maior ser humano do mundo que não é homem, porque como o Papa e qualquer outro 

pode ter defeitos. Mas de um que não teve defeito, que foi o Senhor Jesus Cristo. Que foi 

o salvador da humanidade, que levou sobre si todos os pecados. 

Quando uma mulher foi pega em adultério, em flagrante adultério, a lei era para 

matar aquela mulher. Apedrejada. Apedrejada. E ele disse: quem não tem pecado, que 

atire a primeira pedra. Entre eu e todos os que estão aqui, quem nunca falou que não deve? 

Quem nunca se exaltou? Quem nunca disse palavras que se arrependeu e não deu para 

voltar atrás? Palavra dada não volta. Não tem jeito, é flecha lançada. Eu já falei o que não 

devia e os outros deputados aqui também. 

Então, meu amigo, quem não tem pecado atire a primeira pedra, né? Todo mundo 

tem telhado de vidro. Todo mundo pode ter um dia de estresse. Todas as pessoas podem 

chegar no dia que falou que não deveria, que estava revoltado. Tem que ser colocado na 

balança, é isso, meu Deus do céu. E não crucificar. Por isso, Sra. Presidente, eu voto junto 

com o relator deputado Olim, e peço a compreensão de todos nesse caso. Muito obrigado. 

 



A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado, agora 

com a palavra a deputada Marina Helou, relatora pelo tempo regulamentar de quinze 

minutos. Após, será dada a palavra à doutora Juliana Santinho para defender o deputado 

Frederico d’Avila. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE -Obrigada, presidente. Bom dia a todas e 

todos. Quero agradecer de novo individualmente esse colegiado pelo carinho comigo na 

última reunião, em relação ao falecimento da minha mãe. Todos foram muito atenciosos. 

Reitero e passo aqui ao Campos os meus estimas de melhora. Eu sou mulher. Espero que 

esteja melhor aí, tudo para você. 

Espero também que todos tenham tido a oportunidade de ler o meu relatório, 

portanto eu vou ser breve nos meus principais pontos aqui colocados, mas vou tentar 

passar por todos eles para que a gente tenha um bom embasamento no porquê é tão 

importante o momento que a gente passa aqui e essa votação. 

Importante salientar aqui, que como católica e, portanto, diretamente ofendida pelas 

palavras do deputado, eu me sinto na obrigação, sim, de dizer que aceito as desculpas e o 

perdoo, mas como deputada estadual representante eleita da população do estado de São 

Paulo e membro desse comitê de ética, que tem como responsabilidade e dever zelar pela 

instituição e legalidade e pelo decoro da nossa Casa, meu voto aqui é racional, é 

responsável com a contribuição, contribuição que nos é devida. 

A justiça, né, a lei dos homens, tem um papel fundamental na sociedade. 

(Inaudível.) o que é ou não aceito. Estamos, sim, diante do caso inaceitável. Aqui o nosso 

papel é garantir que não é — seja — vale tudo. Que a Assembleia não continue sendo 

esse espaço de falta de respeito, de falta de decoro. Esse espaço que gera repulsa na 

sociedade. A gente precisa, aqui, estar a serviço do nosso papel como representante eleito 

e como membros do Comitê de Ética. 

Não se trata ou não de perdoar da perspectiva da ofensa individual. Como bem disse 

a deputada Erica, certamente todas as pessoas merecem perdão, como bem disse o 

deputado Barros. Porém, esse não é o nosso papel. O próprio, é… deputado Enio disse 

que o infeliz que tentou assassinar o Papa ficou vinte e nove anos preso. Porque era um 

papel em relação à justiça. Eu honro aqui o nosso Comitê de Ética com nosso voto. 

Estamos diante de uma discussão de um ataque à democracia, onde a liberdade de 

expressão e sobretudo a imunidade parlamentar passa uma falsa impressão de que tudo é 

permitido. É necessário, sim, traçar um risco no chão, deixando evidente que ataques à 



democracia e aos direitos das pessoas não podem ser aceitos. A gente vive uma escalada 

de violência política. O Altair trouxe vários casos que a nossa Assembleia infelizmente 

colaborou com essa escalada. 

E enquanto parlamentares nós precisamos mostrar para sociedade que deve haver 

limites para liberdade de expressão. Principalmente quando ela gera mais violência e 

ofende a um grupo de pessoas. O Monark não pode defender a existência de um partido 

nazista. Um deputado não pode xingar o Papa e uma instituição tão importante quanto a 

CNBB na tribuna. A ofensa do deputado Frederico não foi apenas ao Papa, mas todos os 

católicos, e legitima essa outra forma de agressão. 

E a Alesp não pode compactar com isso. A gente recebeu mais de 100 

representações e ofícios de repúdio, 14 oficiais, citados aqui pelo Enio, inclusive da 

própria CNBB, de diversas assembleias do Brasil e câmaras municipais do nosso estado. 

Então eu sigo para os pontos que embasam o meu relatório. No dia 14 de outubro 

aconteceram as proferidas, é… ofensas pelo deputado estadual Frederico d’Avila na 

tribuna pelo Pequeno Expediente. 

E na sequência, recebemos cinco representações aqui nesse Conselho de Ética, das 

quais, é… alegam, alegam os nossos colegas, em síntese: crime de difamação e injúria, 

intolerância religiosa, ofensa criminosa, abuso da prerrogativa do parlamentar e quebra 

de decoro. Durante essas cinco, é… processos abertos aqui no Comitê de Ética, o 

deputado teve direito e usou o seu tempo para se defender e durante, e quando todos os 

processos foram apensados em um só, o deputado novamente pôde se defender, aqui nesse 

Conselho de Ética, da qual muito, é… reiterou e alegou imunidade parlamentar. 

O que me leva ao primeiro ponto do meu relatório: imunidade parlamentar não é 

absoluta. Ela é uma ferramenta fundamental da democracia que permite que cada um 

possa discordar, divergir, que a minoria exista dentro do parlamento e que a gente 

fortaleça a democracia pelo legítimo encontro de ideias diferentes. Mas ela não é um 

espaço em que a gente possa ofender, em que a gente possa utilizar a nossa imunidade 

parlamentar para falar de um tema que não se discute da arena política ou do contexto 

colocado, mas apenas para ofender e injúria outras pessoas. 

Essa discussão da imunidade parlamentar, ela fica superada no momento em que 

todos aqui presentes concordam com uma punição ao deputado. Estamos discutindo que 

punição é essa. Mas todos os deputados aqui presentes, todos os votos apresentados 

concordam que a imunidade parlamentar, ela não é absoluta e que existe, sim, uma 



punição necessária. Fico muito feliz de partirmos deste ponto. Segundo ponto, então, 

entramos então na questão da intolerância religiosa. 

Nesse caso, (Inaudível.) a conduta de ofender a dignidade ou a honra de alguém por 

injúria, o Código Penal considera se tratar de uma forma qualificada um crime quando a 

ofensa consiste na utilização de elementos referentes à raça, etnia, religião e outros 

aspectos, diz a nossa Constituição Federal. Primeiro ponto em que mostra que houve, sim, 

uma quebra de intolerância religiosa. 

Mas não só a pactos internacionais, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos. Também uma lei estadual da nossa própria Casa, aprovado nessa legislatura por 

todos os colegas aqui presentes, a lei estadual nº 17.346 da Assembleia Legislativa do Sr. 

Governador, sancionada pelo Sr. Governador no dia 12 de março de 2021, diz que 

combate a qualquer forma de intolerância religiosa. Então, aqui a gente está, sim, julgando 

uma, um ataque a uma religião importantíssima no Brasil. 

Há símbolos máximos desta religião, e não só um símbolo máximo, mas a religião 

como um todo foi profundamente ofendida pelo deputado, que não só disse, não estava 

dizendo isso de improviso, como tinha um papel corroborando as suas ideias e reiterou 

mais de uma vez o mesmo discurso na mesma fala. O que nos leva ao terceiro ponto, a 

retratação. Caro deputado Campos, o senhor disse que ninguém, é, questionou a retratação 

do nobre deputado, é, Frederico d’Avila, o que não é verdade. 

No meu voto em separado, eu questionei várias vezes a retratação, que tanto não foi 

absoluta, como não se dirigiu à CNBB nem ao Dom Orlando em nenhum momento 

específico, quanto também não cabe num caso de injúria. Quando a gente fala num crime 

de injúria — e o senhor, advogado, nobres colegas advogados, sabem disso muito melhor 

do que eu — ela não é cabal, é, possível apenas por uma retratação. Eu vou ler aqui um 

pedaço porque diz isso: 

Injúria é uma forma criminosa de imputar uma condição de inferioridade a alguém, 

atacando de forma direta seus atributos pessoais. 

Aparentemente, foi essa a ação praticada pelo Frederico d’Avila, ao atacar a honra 

dos seus interlocutores, com o intuito de abalar a dignidade e o decoro perante a 

sociedade. Desse modo, não cabe o arrependimento eficaz, como se o autor tivesse 

desistido de prosseguir. Assim como o dito popular, e uma frase que eu aprendi com o 

nobre deputado aqui, pedra atirada é pedra proferida. São coisas que não se recuperam. 

A pedra atirada e a palavra proferida são coisas que não se recuperam. 



O legislador penal adotou o mesmo entendimento. Considerando que não cabe 

retratação no caso de ofensa contra a dignidade e contra o decoro, que é o caso das graves 

ofensas do deputado Frederico. E por fim, a gente chega então na conduta perante ao 

Código de Ética e ao decoro parlamentar, em que há um grande consenso na Casa que 

quebra o nosso decoro, reiterado aqui inclusive por deputados que, é… estão a favor de 

uma pena mais branda, que não concordam com essa forma de se colocar e com a forma 

de preservar a imagem e o espaço de respeito que a Assembleia precisa cuidar. 

Mas a nossa própria, nosso próprio conselho diz: considerar-se incompatível com a 

ética e com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas 

aos membros da Assembleia Legislativa e a prática de irregularidades graves no 

desempenho do mandato ou nos encargos deles decorrentes. Temos aqui todo o respaldo 

que nos prova pelo nosso comitê, nosso Código de Ética, e pelo nosso estatuto da 

Assembleia que houve quebra de decoro. 

E, portanto, precisamos, sim, dar uma resposta à altura. Deputada Erica disse aqui 

que isso não se trata em relação ao deputado Frederico d’Avila, e eu concordo. Isso se 

trata de dizer o que é aceitável ou não. Qual é a política que a gente quer construir? Qual 

é a Assembleia que a gente quer deixar na nossa sociedade? O quê que é permitido ou 

não dizer na nossa tribuna? Qual é o respeito que essa causa presta para as grandes 

instituições religiosas do país? 

É sobre isso que a gente está discutindo aqui, é sobre isso que o meu voto preconiza 

perdas de mandato temporário por três meses como um tempo bastante justo para que se 

tenha uma punição à altura das ofensas e que mostre que isso não é aceitável na sociedade, 

mas que também permita que o deputado volte a, depois desse tempo de punição, a 

exercer seu mandato. 

Digo assim, com bastante tranquilidade, que esse é um momento importante para 

essa Assembleia dar uma contribuição do que é ou não aceitável no debate público. O que 

é ou não discussão legítima entre as partes. O que é ou não discordância possível e o que 

é apenas ofensa e fortalecimento de discursos de ódio. Esse ano teremos uma eleição 

bastante complicada e difícil. E não se trata de posições ideológicas. Se trata de, da forma. 

E direita e esquerda, não é aceitável injúria. E direita e esquerda não é aceitável 

subir na tribuna para ofender outras partes que não tem como se defender. E na sua 

retratação, nem ainda foi cabal olhar para a CNBB e dizer o quanto ela é uma instituição 

relevante para uma religião e para a população brasileira. Não pediu desculpas 



pessoalmente ao Dom, ao arcebispo de Aparecida. Falar o nome dele correto: Dom 

Orlando Brantes. Não recebeu uma desculpa cabal. 

Mais do que isso, nos cabe aqui pensar que Assembleia queremos deixar. Qual é o 

legado do… qual é o espaço da política na sociedade? Um espaço infantil, de xingamentos 

e ofensas, ou um espaço de respeito e construção de ideias para uma melhor sociedade 

para todas as pessoas? 

Por isso, defendo aqui meu relatório, passo por todos esses pontos, imunidade 

parlamentar, intolerância religiosa, retratação, injúria, código de, é… quebra de decoro 

parlamentar, e deixo na certeza que todos aqui terão a melhor avaliação possível para que 

nós agora possamos ouvir a deputada… dele… a advogada do nobre deputado Frederico 

d’Avila. Obrigada presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - (Inaudível.) É, 

depois da palavra da relatora, teve seu tempo regulamentar, com a palavra, a doutora 

Juliana, para fazer a defesa em relação ao deputado Frederico d’Avila. 

 

A SRA. JULIANA SANTINHO - Eu cumprimento a Sra. Presidenta, deputada 

Maria Lúcia, Srs. Deputados e deputadas e também o público que nos acompanham. Eu 

vou começar, é… primeiro agradecendo a sugestão do Barros Munhoz em apresentar um 

vídeo, mas eu vou deixar de apresentar o vídeo porque ele tem uma duração muito grande, 

cerca de mais de oito minutos, no qual esgotaria o meu tempo de fala. 

Então, eu vou sugerir para deixar o link do pedido de desculpas dele, da carta aberta, 

para caso os deputados achem a necessidade de dar uma verificada, né, se houve o, é… o 

arrependimento né? E de que fala que ele foi feita, porque ele foi feito na tribuna. É, eu 

também gostaria aqui de ressaltar a missão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 

que é resguardar a dignidade do parlamentar, sem um viés político partidário, como 

comissão que age com justiça. E é exatamente isso o que a gente espera desse julgamento 

disciplinar: justiça e equidade. 

As denúncias, elas já deveriam ter sido rejeitadas por falta de justa causa. Pois em 

nenhum momento o deputado Frederico d’Avila teve a intenção de macular qualquer 

instituição religiosa. O deputado se manifestou, sim, com excesso, conforme já pediu 

desculpas, é… na tribuna, contra a fala de membros religiosos que saíram da esfera 

religiosa para entrar na esfera política, com o fim de atingir o presidente da República. 



No caso, não se observa a quebra de decoro parlamentar, e sim indignação do 

deputado com uma fala infeliz externada na tribuna, é… no qual ele fez uso da palavra 

para expressar sua opinião em defesa do presidente da República, e de seus 57 milhões 

de brasileiros que o elegeram e que concordam com a sua pauta. Pense, portanto, presente 

o elo entre o mandato e o ato praticado pelo parlamentar que está acobertado pela 

imunidade parlamentar. 

Após perceber o excesso cometido, o Frederico d’Avila, ele publicou uma carta 

aberta pelo mesmo meio no qual ofendeu a… realizou as ofensas, em que ele se 

desculpou, mostrou-se equivocado, fez um arrependimento sincero e explicou o momento 

em que, que ele se passava, o momento em que ele tinha, naquela semana, sido vítima do 

atentado, é… o momento em que naquela semana também a instituição processual já tinha 

sido invadida pelo Movimento Sem Terra, que também gerou muita indignação. 

Então, ele mostrou todo esse cenário, mas mostrou-se arrependido. É, as palavras 

proferidas são sustentadas na prerrogativa da imunidade parlamentar. É um direito 

concebido aos membros do poder legislativo para garantir a liberdade de expressão e 

poder expressar conforme, é… a fala é uma, o maior instrumento que um deputado tem. 

Ele não é apenas a sua voz, é a voz de todos que o elegeram. Não menos importante, 

temos que a liberdade de expressão do parlamentar é um dos pressupostos da democracia. 

A gente não pode esquecer disso. 

É, essa Casa já se manifestou, anteriormente, por denúncias análogas onde houve 

excesso também, é… de fala, onde foi deliberado por advertência. A gente tem diversos 

exemplos disso. É, no parecer da relatora Marina Helou, um dos fundamentos que 

justificam o pedido de suspensão de três meses do mandato parlamentar seria ocorrência 

do crime de intolerância religiosa. No entanto, a gente rechaça essa hipótese, bastando 

para tanto ler o artigo do Código Penal que a gente verifica que isso não ocorreu. 

É, podemos dar um exemplo do que seria do que seria, né, o crime de intolerância 

religiosa, quando a gente lembra agora o começo de fevereiro, quando o vereador Renato 

Freitas, do PT, entrou numa igreja, impediu uma cerimônia religiosa. Isso, sim, é crime 

de intolerância religiosa e não houve por parte do, dos deputados dessa Casa, que fizeram 

esse voto de seis meses de perda de poder ou de três meses, qualquer manifestação. Houve 

silêncio, e o silêncio, o silêncio a gente sabe que fala muito mais do que muitas palavras. 

O que significa o silêncio nesse contexto? O silêncio, ele significa que não existe 

no voto, é, a verificação de quebra de decoro parlamentar, e sim, o que existe é punir o 

deputado Frederico d’Avila, pela sua extrema proximidade com o presidente da 



República. A gente não pode deixar que essa respeitável comissão seja utilizada para fins 

políticos. É, a pergunta que fica: existiu imparcialidade nos votos? Ou não? 

Veja, segunda-feira passada essa Casa deliberou, é… por advertência ao julgar um 

caso do Arthur do Val por desvio de dinheiro. O que a comissão quer que a população 

conclua? Desviar dinheiro, pode. Agora, falar no parlamento, onde se tem o manto 

constitucional, não pode? É isso que está ocorrendo aqui? Nesse contexto, a gente entende 

que, ainda que desproporcional, o parecer que mais se adequa ao caso seria o parecer do 

Delegado Olim, que ele delibera pela censura escrita. 

Veja, essa Casa, em casos análogos, ela se manifestou pela advertência. No entanto, 

se a gente deliberar pela censura, estaremos abrindo precedentes nunca vistos antes por 

essa Casa. Por quê? A fala, a fala de um deputado é algo sagrado. Todos vocês, deputados, 

sabem disso, usam disso e estão sempre, é, na linha tênue entre ultrapassar esse caminho 

do que é a liberdade de expressão, o… do que é a imunidade parlamentar e qualquer 

excesso. 

É, a gente sabe que essa Casa, ela tem a discricionaridade, o conselho, né, tem a 

discricionaridade para julgar. Só que as discricionaridades, ela não pode ser tida como 

arbitrariedade. É, a gente precisa pegar outros julgados, verificar de fato tudo que ocorreu, 

todo o contexto, a desculpa sincera de Frederico d’Avila. É, ele se desculpou, não só pela 

carta aberta, mas por outros meios também, também respondendo isso, que também foi, 

ah… questionado, né? 

É, então assim, o que a gente verifica é que a perda por três meses ou por seis meses 

se mostra algo totalmente desproporcional. É, o deputado Frederico d’Avila, ele nunca 

sofreu qualquer sanção por essa Casa. É, existe, precisa existir um escalonamento na pena. 

Observa-se, né, foi também bem exposto por… pelo deputado que já existiu até vias de 

fato nessa Casa, que sequer foram denunciadas. Então, é… o Frederico d’Avila, a gente 

acaba percebendo que não foi só a fala do Frederico d’Avila que incomodou. Né? 

É muito mais do que isso. É, a fala dele, do viés, por, pela proximidade do 

presidente da República. Porque ele respondeu aos anseios também dos seus eleitores. 

Não foi apenas, é… a sua opinião que foi exposta ali. Ele estava exercendo o seu cargo, 

né? Uma resposta que ele precisava dar a toda a sociedade. Então, na realidade, a gente 

pede, né, que tendo a consideração dos nobres deputados, verificando as desculpas 

sinceras dele que está no vídeo, né, que ele expôs, é, no parlamento. 

A gente espera pela improcedência do pedido, e no caso de não haver a procedência 

do pedido, que seja seguido o voto do Delegado Olim, que pede pela censura, por ser a 



pena menos danosa ao deputado Frederico d’Avila, e que, é… se mostra mais 

proporcional ao caso, porque houve sim o pedido de desculpas, houve sim, é… o pedido 

de perdão, é, Jesus, ele não veio buscar, ele veio buscar os, é, os pesc… os pecadores do 

seu arrependimento, como está em Lucas 5:32. Então é isso que a gente espera. Muito 

obrigada. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Encerrada a 

discussão. Pela ordem, deputado Delegado Olim. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Só para dizer que eu não discuti o meu voto 

porque eu estava em reunião com nosso grande amigo Chico Sardelli, foi marcada há 

meses atrás no mesmo horário da nossa comissão, agora eu estou à disposição, muito 

obrigado e dar prosseguimento. (Vozes sobrepostas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Só para verificar, o, a Comissão de Ética, né, 

está todos presentes, os membros da Comissão de Ética? Só para observar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Temos quórum 

para votação. Está o processo em votação agora. Eu vou explicar como vamos, como 

vamos fazer a votação. Nós temos então três votos, o primeiro voto da relatora, deputada 

Marina Helou, que pede o, o… perda temporária do mandato parlamentar pelo prazo de 

três meses. 

Um voto, o segundo voto, o voto em separado do deputado Enio Tatto, que vota 

pela perda temporária do mandato pelo prazo de seis meses. E em terceiro, terceiro voto, 

do deputado Delegado Olim, que vota, é… propondo que seja aplicada a penalidade de 

censura. São esses três votos, agora nós vamos iniciar a votação. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 



A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Sra. Presidente, Srs. Deputados. Eu, depois 

dos debates, depois das análises, eu apresentei meu voto em separado com a convicção, 

e é isso que eu penso, que ele deveria ter uma suspensão por seis meses. Mas na política 

eu aprendi e todos nós sabemos, parlamentares, que nem sempre o que a gente quer, é, a 

gente consegue. E a gente tem que trabalhar em cima daquilo que é possível, né? 

E como eu fui convencido aqui, e percebi que não houve nenhum deputado que 

pregou, né, a inocência total, absolvição do deputado Frederico d’Avila e sim, todos 

acham que tem que ter uma comissão, eu vou retirar o meu voto em separado e vou votar 

no voto da deputada relatora, que eu acho que foi bastante prudente, consistente da 

deputada Marina Helou. Então, eu retiro, eu retiro meu voto em separado e em apoio ao 

relatório e espero que seja aprovado o da deputada Marina Helou. Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Então nós temos, 

deputado, então nós temos agora dois votos, deputada, o voto da relatora Marina Helou e 

o voto do deputado Delegado Olim. Como vota o deputado Adalberto Freitas? 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado Adalberto Freitas. 

 

O SR. ADALBERTO FREITAS - PSL - Eu voto com a relatora, deputada Marina 

Helou. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputado 

Adalberto Freitas vota com a relatora. Deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Com o voto da relatora, deputada Marina 

Helou. 

 



A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Vota com, então, 

o voto da relatora o deputado Enio Tatto. Deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Na justificativa do meu voto, eu me expressei 

de uma maneira, é… errada, porque para mim a defesa que eu quis da, do voto do 

deputado Olim é baseada totalmente no pedido de desculpas do deputado Frederico 

d’Avila, que eu imaginava que (Inaudível.) o Papa como a CNBB também, como a, ao 

bispo de Aparecida, o arcebispo de Aparecida em geral. 

Mas eu vejo que isso efetivamente não foi feito. Eu até o procurei para ver se ele se 

comprometia a fazer esse pedido. Mas eu acho que a hora não (Inaudível.) mais para isso. 

Então eu voto com o, o voto do, da deputada (Inaudível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado, Barros, poderia repetir seu voto, por favor? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É, o meu voto é a favor do parecer da 

deputada Marina Helou. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Então o deputado 

Barros Munhoz vota com a relatora. Deputado Frederico, não está previsto ainda a sua 

fala por conta de nós estamos num período de votação. É, como vota o deputado Altair 

Moraes? 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Voto com o deputado Olim, o 

relatório do deputado Olim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Como vota o 

deputado Delegado Olim? Delegado Olim, deputado vota como? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Põe mais para a frente. O meu relatório, 

Excelência. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Vota com o 

relatório do deput… delegado Olim. 



 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Voto com… (Inaudível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Vota com o 

relatório do Delegado Olim, o seu voto. Deputado, deputada Erica Malunguinho. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Pela ordem presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Agora é hora de 

votação, deputada, como vota a senhora? 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Sim, sim, eu vou votar. É, voto com 

o relatório da deputada Marina Helou. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Ok, vota então a 

deputada Erica com o voto da relatora. Como vota o deputado Campos Machado? 

 

O SR. CAMPOS MACHADO - AVANTE - Sra. Presidente, voto com o deputado 

Olim e lamento profundamente que, que essa comissão não tenha passado o vídeo do 

depoimento (Inaudível.) Voto, portanto, com o deputado Olim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Vota com o 

deputado Delegado Olim. Como vota a deputada Marina Helou? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Voto para o meu relatório, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Deputada Marina 

Helou com seu relatório. Como vota o deputado Estevam Galvão? 

 

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Com o relatório do delegado Olim, 

deputada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Eu voto com a 

relatora. Vamos agora fazer a apuração da votação. (Pausa.) Vou proclamar o resultado 



da votação: por seis votos com a relatora, sendo do deputado Adalberto Freitas, Enio 

Tatto, deputado Barros Munhoz, deputada Erica Malunguinho, deputada Marina Helou e 

o meu voto, seis votos. Voto com o delegado Olim: deputado Altair Moraes, deputado 

Delegado Olim, deputado Campos Machado e deputado Estevam. 

Então, a… foi proclamado o resultado por seis votos a quatro, propondo, foi 

proposta pela relatora a perda temporária do seu mandato parlamentar, o deputado 

Frederico d’Avila, pelo prazo de três meses. É, esse voto, o resultado da reunião de hoje 

será encaminhado à mesa diretora da Alesp para prosseguimento. Com o de acordo da 

mesa é, é elaborado o projeto de resolução que segue posteriormente para votação em 

plenário por maioria simples. 

Então queria agradecer a presença de todos os presentes e, não tendo mais nada a 

tratar, declaro encerrada a presente reunião. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Pela ordem, 

deputado Enio Tatto. 

 

O SR. ENIO LULA TATTO - PT - Apenas para parabenizar a Comissão de Ética, 

todos os deputados, aqueles que votaram favorável e contra a, o relatório da deputada 

Marina Helou, parabenizar a deputada Marina Helou pelo relatório e parabenizar V. Exa. 

pela condição, pela condução dos trabalhos na Comissão de Ética. 

 

A SRA. PRESIDENTE - MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Ok, mais alguém 

querendo se manifestar? Então muito obrigada, agradeço a presença de todos, 

cumprimento também a doutora Juliana e até a próxima reunião. Um abraço. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


