Brasil, 04 de dezembro de 2017
À
CÂMARA DOS DEPUTADOS
MESA DIRETORA
Att.: EXMO. SR. RODRIGO MAIA
MD PRESIDENTE

REQUERIMENTO
Por meio do Convergências, composto de dezenas de movimentos civis - os quais levaram
mais de 6 milhões de brasileiros às ruas nos históricos protestos que estão mudando a cara
do Brasil - vimos à V. presença, requerer à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, para
que instaure um inquérito por quebra de decoro e cassação do mandato do Deputado
Federal Paulo Pimenta (PT), pelas razões adiante elencadas:
DOS FATOS:
1. A ativista Sra. Carla Zambelli, líder do Movimento NasRuas e da Associação
NasRuas (associação civil pessoa jurídica de direito privado), em conversa áspera
com o Deputado Federal Paulo Pimenta, em um dos corredores do Congresso
Nacional, teve a sua liberdade restringida pelo parlamentar, que lhe deu “voz de
prisão”. O fato ocorreu na data de 30/11/17, em torno do meio dia e foi integralmente
registrado em vídeo (http://convergencias.org.br/deputado-incorpora-poderes-de-juize-policia-e-da-voz-de-prisao-a-ativista/).
2. A Sra. Zambelli, tentou entrevistar o Deputado, mas ele se negou, ofendendo-a ao
gritar “vai trabalhar”, ao que lhe respondeu “diferente de vocês, que estão roubando”.
Seguiu-se uma discussão envolvendo diretamente o PT, partido que já tem até
pedido de extinção junto ao TSE, pelo volume de falcatruas nas quais encontra-se
envolvido,
quando
então,
o
parlamentar
deu
voz
de
prisão.
3. De fato, os policiais legislativos, obedecendo a ordem do parlamentar, a conduziram
para uma delegacia, onde ficou retida por três horas, sendo liberada por falta de
elementos que poderiam mantê-la nessa condição. Frise-se que sequer o deputado
lá compareceu. Anexas, imagens do respectivo Boletim de Ocorrência.
4. O Deputado Pimenta reafirma seus atos, alegando estar amparado pela lei, como se
pode ver nos vídeos adiante:
https://www.facebook.com/deputadofederal/videos/1738695399556742/
https://www.facebook.com/deputadofederal/videos/1739034012856214/

“Paulo Pimenta (Facebook)
1h·
LÍDER DO NAS RUAS COMETE CRIME DE CALÚNIA CONTRA PIMENTA, WADIH E
CONTRA O PT E VAI PRESA
Diante das revelações da CPI da JBS que envolvem o juiz Sérgio Moro em um dos maiores
escândalos do Poder Judiciário, a líder do Movimento Nas Ruas, Carla Zambelli, agrediu e
caluniou os deputados do Paulo Pimenta (PT-RS) e Wadih Damous (PT-RJ) ao final da
audiência realizada nesta quinta-feira (30). Além de caluniar os parlamentares, Carla Zambelli
passou a caluniar, também, integrantes e parlamentares do Partido dos Trabalhadores.
O art. 138 do Código Penal define pune o ato de imputar falsamente fato definido como crime,
com pena de detenção de seis a dois anos.
Por sua vez, conforme o artigo 301 do Código do Processo Penal determina que “qualquer do
povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito”, a líder do Vem Pra Rua foi detida pela Polícia Legislativa.
O Nas Ruas apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e já se posicionou
a favor do governo de Michel Temer (PMDB). O presidente, inclusive, recebeu Zambelli e
outros integrantes do grupo em seu gabinete no Palácio do Planalto por intermédio do exassessor especial de Temer e ex-deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB), flagrado
correndo com mala de dinheiro em São Paulo e em prisão domiciliar. O grupo também é
conhecido por exaltar ações do juiz federal Sergio Moro, responsável pela primeira instância
da Lava Jato no Paraná.
#ForaTemer #AnulaSTF #ePP”
14 mil visualizações
Rita Zambelli
Curtir
Mostrar mais reações
Comentar
Compartilhar”

5. As reações em face de tal atitude foram inúmeras, dentre as quais:
Roberto Jefferson, no Twitter:
https://twitter.com/blogdojefferson/status/936321655818932224
“Quer dizer que a dupla do gordo e magro do PT quis dar voz de prisão para a Carla
Zambelli? Essa é a democracia dessa gente. Vão vendo. Com Lula de volta ao poder,
vamos ter paredão por aqui. Vai ser um bolivarianismo com requintes de crueldade.”

Petista manda prender ativista na CPI da JBS
https://www.oantagonista.com/brasil/petista-manda-prender-ativista-na-cpi-da-jbs/
https://republicadecuritibaonline.com/2017/11/30/paulo-pimenta-da-voz-de-prisao-acarla-zambelli-apos-ativista-afirmar-que-o-pt-roubou/

DOS DIREITOS VIOLADOS
6. A Ativista Carla Zambelli, como qualquer cidadão brasileiro, em conformidade com
as leis, tem o direito a liberdade de expressão e expressão política, esse
Constitucional assegurado, e tal violação é uma configuração de ilegalidade,
imoralidade e é uma afronta à nossa democracia, se equiparando a um ato ditatorial,
por um membro da Câmara que deveria ali estar a defender esse direito.
Independentemente da configuração de ofensa moral que eventualmente tenha
ocorrido, e considerando a discussão ocorrida em um corredor do Congresso
Nacional – a Casa do Povo – não se pode admitir a hipótese sequer de “desacato à

autoridade”, considerando que o parlamentar e a Sra. Zambelli não estavam em uma
sessão oficial. O Sr. Paulo Pimenta é parlamentar a serviço do Povo, eleito pelo
Povo e não pode deixar de prestar contas ao Povo, independentemente de ser seus
eleitores, pois o “pagamento da conta” de seus proventos, acessórios e demais
benesses é dividida com cada brasileiro que paga de forma cada vez mais sofrida os
escorchantes impostos que lhe são imputados.
7. A voz de prisão pode ser dada por qualquer cidadão quando na presença de
flagrante delito. Eventual ofensa moral não é flagrante delito, é caso que se
enquadra no devido processo legal por injúria e/ou dano moral. Assim como, ficar em
uma fila de banco por mais de duas horas, violando a legislação que limita a fila a 20
minutos, não se pode dar voz de prisão ao gerente da agência bancária. A voz de
prisão é regulada pelo Art. 301 do Código de Processo Penal.
8. O Deputado Paulo Pimenta cometeu, portanto, um crime punível com a perda de
mandato, crime gravíssimo, diga-se de passagem, pois extrapolou suas
prerrogativas parlamentares como preceitua o art. 55 da Constituição Federal, inciso
VI, § 1º:
§ 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.
9. Cumulativamente, tal procedimento é incompatível com o decoro parlamentar:
Art.
55
–
Perderá
o
mandato
de
Deputado
ou
Senador:
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;

10. A efetivação da prisão de uma cidadã brasileira, no exercício dos seus direitos
políticos (art. 1º, II, V - da CF/88) além de violar a dignidade da pessoa humana (Art.
1º, III – CF/88) com uma detenção ordenada à Polícia Legislativa da Casa do Povo,
extrapolou, portanto, as prerrogativas de um parlamentar, que agiu como um ditador,
demonstrando claramente que não tem condições de merecer qualquer forma de
poder em uma democracia. A democracia, em um Estado de Direito, exige homens e
mulheres preparados para o exercício de suas funções, em nome dos que os
elegeram e pagam o respectivo custeio.
11. Ao se permitir que tal fato seja esquecido, abrir-se-ão precedentes para que outros
cidadão possam também ser presos quando qualquer parlamentar se sentir
ofendido. Isto não pode prosperar, a não ser que exista, de fato, um plano de
transformação do Brasil em um Estado totalitário, eivado de exceções de uma classe
que se colocará acima da Lei e dos que a elegeram. É responsabilidade da Casa do
Povo, por meio da Câmara dos Deputados, por iniciativa da Mesa Diretora, manter o
Estado de Direito com a Democracia pela qual tanto se lutou.
12. Frise-se novamente que a fala da Ativista Carla Zambelli, como se faz transparecer
no vídeo cujo link é indicado acima, foi de forma generalizada aos políticos corruptos,
sem imputar a todos esses pensamentos, os quais, estão sendo investigados
Operação Lava Jato e em outras operações, não caluniando ou difamando
especificamente nenhuma pessoa e sim a uma organização criminosa, conforme já
constam – e esperam-se novas revelações - em autos processuais, com a
notoriedade de ser o maior caso de corrupção do Brasil e quiçá do mundo, com seus
envolvidos, investigados, partidos políticos, empresas e agentes públicos.

13. Os Movimentos e ativistas civis declaram ainda, que, acima de tudo, esta medida
tem por fim, a defesa do Estado de Direito, e que fariam o mesmo se a vítima fosse
alguma ativista – petista, socialista, comunista, etc. - portanto, com teses contrárias
às defendidas pelos “movimentos de Direita”. Estamos, desta forma, atentos a todas
as formas de abusos de quais quer dos lados ideologicamente postados, pois se
trata da essência da Democracia, mas na firme defesa da construção de uma
Sociedade com marcos civilizatórios elevados.
DO REQUERIMENTO
Postos os fatos, comprovados com a respectiva gravação que circula pelas redes sociais,
bem como, das considerações legais e pertinentes à matéria, pelas graves violações de
direitos civis, direito de ir e vir, direito à dignidade, á cidadania e atividade política de uma
cidadã, bem como, de outro lado, a grave violação das prerrogativas parlamentares, muito
além da quebra do decoro, vimos à Digna Mesa Diretora REQUERER A INSTAURAÇÃO
DE PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO PARLAMENTAR DO DEPUTADO FEDERAL
PAULO PIMENTA (PT), nos termos do Regimento Interno da Casa e da Constituição
Federal.
Brasil, 04 de dezembro de 2017
Assinam os movimentos e ativistas civis em ordem alfabética:
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