EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
DEPUTADO RODRIGO MAIA
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-rO PARTIDO DOS TRABALHADORES- PT, agremiação partidária com
registro no Tribunal Superior Eleitoral - TSE e representação no Congresso
Nacional, com sede no Setor Comercial Sul, Quadra 2, Bloco C, no 256, Ed .
Toufic, Brasília-DF, CEP 70302-000 , por seu presidente Rui Falcão,
brasileiro, brasileiro, casado, jornalista, portador da cédula de identidade RG
no 3171369 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o no 614.646.868- 15, vem à
presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 55, II, §§ 1o e 2°, da
Constituição Federal, nos artigos 17, VI, "g", 231, 240, II e§ 2°, 244, 253 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados e artigos 3°, II e VII, 4°, I, 5°, X
e 9°, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados,

REPRESENTAR POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR

Contra EDUARDO NANTES BOLSONARO, deputado federal, brasileiro,
casado, servidor público, com endereço no Anexo III da Câmara dos
Deputados, gabinete 481, Brasília/DF, CEP 70160-900, pela prática de
gravíssimo fato a seguir apresentado, requerendo, desde logo, que a presente
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seJa recebida, autuada e encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, para que sejam adotadas todas as providências legais e
regimentais pertinentes à relevància do caso ora relatado.

I.

DOS FATOS

No dia 17 de abril de 2016, por volta das 21 horas, durante a sessão de
votação da admissibilidade do processo de

impeachment da senhora

Presidente Dilma Rousseff, o deputado Eduardo Bolsonaro, ora Representado,
CUSPIU, intencionalmente e pelas costas, no deputado Jean Wyllys, do
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL.

Em vídeo publicado em 18 de abril pelo deputado Eduardo Bolsonaro
no YOUTUBE (https:/ jwww.youtube.comjwatch?v=xqdlLtzDcXU&t=58s)e no Facebook
(https:/ j\;vww.facebook.comjbolsonaro.enbjvideos/ 511714 712354491/), o parlamentar
afirma que "jamais cuspiria em um deputado", sendo tal afirmação uma
inverdade, pois o cuspe- fato desrespeitoso acima narrado - está devidamente
comprovado em vídeos, os quais estão contidos na mídia em CD em anexo
(doc. 01), e reportagens (doc. 02), sendo possível verificar, portanto, indícios
suficientes de autoria e a prova cabal da conduta indecorosa.

DA QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR

A correlação da ação realizada pelo deputado Eduardo Bolsonaro e a

quebra de decoro parlamentar está comprovada: o ato de um parlamentar
cuspir em outro parlamentar viola os deveres a que estão obrigados todas e
todos os parlamentares, conforme estabelece o Capítulo II, artigo 3°, do Código
de Ética e Decoro Parlamentar, abaixo transcrito:
CAPÍTULO II
DOS DEVERES FUNDAMENTAIS, DOS ATOS INCOMPATÍVEIS
E DOS ATOS ATENTATÓRIOS AO DECORO PARLAMENTAR
Art. 3° São deveres fundamentais do Deputado:

I- promover a defesa do interesse público e da soberania nacional;

11 - respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas
internas da Casa e do Congresso Nacional;
III - zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições
democráticas e representativas e pelas prerrogativas do Poder Legislativo;
IV- exercer o mandato com dignidade e respeito á coisa pública e á vontade

popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade;
V- apresentar-se á Cámara dos Deputados durante as sessões legislativas

ordinárias e extraordinárias e participar das sessões do Plenário e das
reuniões de Comissão de que seja membro, além das sessões conjuntas do
Congresso Nacionai;
VI - examinar todas as proposições submetidas a sua apreciação e voto sob

a ótica do interesse público;
VII- tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os
servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no
exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento;
VIII -

prestar contas do mandato á

sociedade, disponibilizando as

informações necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização;
IX- respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa.

O inciso I do artigo 4° do Código de Ética e Decoro Parlamentar assim
dispõe:

Art. 4° 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, § 1 °);

Pela simples leitura do artigo ac1ma verifica-se que a conduta do
Representado, ao cuspir no deputado Jean Wyllys, pelas costas, também está
sujeita à aplicação do referido dispositivo, visto que o ato praticado pelo
deputado Eduardo Bolsonaro constituiu um abuso de prerrogativa aliado à
dolosa inobservância dos deveres fundamentais dos parlamentares e se
mostra incompatível com o decoro parlamentar.

Incide, ainda, sobre o ato praticado pelo Representado, o mc1so X do
artigo 5°, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, verbis:

Art. 5° Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas,
puníveis na forma deste Código:
(.. .)

X - deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do
Deputado, previstos no art. 3° deste Código.
Parágrafo único. As condutas puníveis neste artigo só serão objeto de
apreciação mediante provas .

Conforme as regras do Regimento In terno e do Código de Ética e Decoro
Parlamentar desta Casa, o parlamentar deve conduzir suas relações com
dignidade e respeito. O art. 3° do Código de Ética e Decoro Parlamentar dispõe
que constitui dever fundamental do parlamentar zelar pelo prestígio,
aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas
e pelas prerrogativas do Poder Legislativo . Deve exercer o mandato com
dignidade e respeito , agindo com boa-fé, zelo e probidade. Não pode o
parlamentar se valer de uma prerrogativa a ele conferida para ofender ou
injuriar alguém.

A violação das normas éticas pelo deputado Representado, portanto,
atinge a própria essência do Poder democrático e pluralista que o parlamentar
representa, encarnado, entre outras, na instituição Congresso Nacional.
Ademais, na sua função precípua de legislador que "faz" leis para que sejam
respeitadas e cumpridas pela sociedade, não é admissível qualquer mau
exemplo, sob pena de descrédito das instituições, como de resto já ocorre e
tende a se agravar caso medidas sérias não forem tomadas para coibir tais
atitudes.

Além disso, é de suma importãncia ressaltar que o Relator da
Representação no 11/2016, em desfavor do deputado Jean Wyllys, e que
tramita neste Conselho, proferiu (intempestivamente) em reunião aberta do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar desta Casa ocorrida em 23 de
novembro de 2016, sua opinião a respeito do ato de cuspir:

AGORA, O FATO, O ATO, O CUSPE JÁ FICOU CLARO PARA O RELATOR
QUE ACONTECEU. A QUEBRA DE DECORO HOUVE. AGORA, O QUE VAI
FALTAR É A GENTE MEDIR A DOSIMETRIA DA PENALIZAÇÃO.

Ora, tratamos aqui, então, de caso exatamente idêntico que é o ato de
cuspir em um colega dentro do Plenário da Câmara dos Deputados. Restando
configurado que cuspir, por si só, é quebra de decoro parlamentar, temos aqui
casos idênticos.

Aliás, é o que reafirma o Relator em seu voto, a respeito da dita
Representação, senão vejamos:

É inegável que o ato perpetrado pelo Representado possui natureza

injuriosa, uma vez que macula a honra objetiva desta Casa, no que diz
respeito á reputação e respeitabilidade de um dos Poderes da República
perante a sociedade nacional e internacional.

Não há como admitir esse tipo de comportamento descortês e impolido por
parte de congressista a quem foi outorgado o poder de representar parcela
da sociedade perante o Poder Legislativo e de quem se espera a prática de
atividades que viabilizem a concretização dos anseios da população,
mediante discussão e aprovação de propostas legislativas.

Cabe frisar que o Poder Legislativo exerce papel indispensável no País, pois
executa três atividades essenciais à solidificação da democracia, quais
sejam, a representação do povo brasileiro, a criação de normas legais a
respeito dos assuntos de interesse nacional e a fiscalização da aplicação dos
recursos públicos.

Portanto, tem-se que as prerrogativas conferidas pela Constituição Federal
aos congressistas não podem ser utilizadas em beneficio próprio, para
beneficiar ou causar dano , ainda que moral, a outras pessoas, tampouco
para denegrir a imagem do Congresso Nacional perante o país e o mundo.

É forçoso admitir que, diante da ausência de pertinência temática entre o

ato levado a efeito pelo Representado e a votação que estava sendo efetivada
na ocasião, percebe-se claramente a quebra do decoro.

A conduta de cuspir em outro representante do povo, durante um dos
momentos históricos ocorridos neste país, ainda que em reação à
alegada provocação, demonstra completo desprezo, não só ao Deputado
visado, mas, principalmente, ao prestígio deste Parlamento. O cuspe
direcionado a outrem tem nítido propósito de humilhar e desrespeitar,
demonstrando, assim, a torpeza de quem o faz. (grifamos)

Urge esclarecer, desse modo, que o próprio Código de Ética enuncia que
atenta contra o decoro a conduta de deixar de observar intencionalmente os
deveres fundamentais do Deputado, in casu,

tratar com respeito e

independência os colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os
cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da atividade
parlamentar, não prescindindo de igual tratamento.

É imperioso reconhecer, portanto, que o Representado, com seu ato,
efetivamente incidiu na prática das condutas descritas nos artigos 5°, inciso
X, cjc o artigo 3°, VII, sendo cabível, em virtude do disposto no artigo 14, §
1°, todos do Código de Ética e Decoro Parlamentar, a sanção de suspensão
do exercício do mandato.

O mesmo deputado federal, membro do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar da Câmara dos Deputados, em discurso proferido no Plenário
desta Casa na data de ontem,

14 de dezembro de 2016, reiterou o

posicionamento acima, da seguinte forma:

Só para complementar: o que está em jogo e em análise no Conselho de Ética
não é a questão do gênero, é a questão da atitude, do ato de cuspir. Eu
aprendi na minha casa que cuspir na cara das outras pessoas não se faz.
Eu acho que se isso fosse feito num reality show, a pessoa que cuspiu seria
expulsa.

Assim, restando configurada a ação do Representado incompatível com
o decoro parlamentar, é imperativo o devido processamento da representação
por quebra de decoro contra o deputado Eduardo Bolsonaro.

11.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer:

a) O recebimento , autuação e encaminhamento da presente ao
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para a abertura de processo
ético-disciplinar por quebra de decoro parlamentar do deputado ora
Representado, nos termos do inciso I, § 2°, do artigo 9°, do Código
de Ética e Decoro Parlamentar;
b) A notificação do Representado para que responda, querendo, a
presente Representação no prazo regimental;
c) Que, ao final do processo disciplinar, seja aplicada a sanção cabível
ao fato, levando-se em conta a sua gravidade.

Termos em que pede e espera deferimento.

Brasília/ DF, 15 de dezembro de 2016.

Presidente do Partido dos Trab hadores - PT
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Secretaria-Geral da Mesa - SGM
Coordenação de Apoio Administrativo - COAPS

REPRESENTAÇÃO 13/2016
Representação do Partido dos Trabalhadores - PT - subscrita por seu presidente, Rui Falcão, em
desfavor de Eduardo Bolsonaro. (mída digital Doc. I)
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Vídeo mostra momento em que filho de Jair Bolsonaro cospe em Jean Wyllys
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ou ilegal.

vergonha a apologia ao crime ao nróxímo
eles fizeram, e os atos
díscriminatórios praticados por
estes vergonhosos representantes
de um Brasil tão sofrido por causa ...
Marcia Soares, há 7 meses

A sociedade e a rnídia têrn que considerar

que o Brilhante Usatra foi anistiado. isso
significa perdoado . é:! lel está em plena

vigência e nasceu de urn pacto de
pacificação social, ao ponto das supostas .. .

Leia mais

A.lecsandro C Valente, há 7 meses

Dois dias após a votação sobrrJ o processo de irnpeaohrnent da

PSOL vai denunciar
3olsonaro ao MP por

apologia ao crime

Após cuspe, Bolsonaro
vai entrar com processo
contra Jean Wyllys no
Conselho de Ética da

presidente Dilrna Rousseff na Câmara dos Deputados, em Brasília,
ainda rende a polêmica sobre as provocacões feitas por ,Jair

1, 3 . :lo

J1q!.~9.!.l!?..f..9.

Esses políticos de hoje não sabern falar, não
sabem poiiticar·, então por falta de

(PSC/RJ) e o revide de Jean Wy!lys (F'SOLIRJ), que cuspiu
na direção do adversário após votar contra o impedimento.

No YouTube, Eduardo Bolsonaro (PSCíSP), filho de Jair, publicou na
tarde desta segunda-feira um vfdeo em que repudia o comportamento
de Jean e pontua que jan·1ais cuspiria ern Gutro deputado \ pois esta
não seria a conduta correta de u1n parlamentar.
No entanto, nesta terça-feira circula un1 vídeo com um novo ângu ~ o
que contradiz as declaraçôes de Eduardo. No flagrante, é possível ver
o filho de Jair Bolsonaro cuspir ern direção ao deputado do PSOL.,

argumento e de idé ~ as se aoridern, é urna
bagunça só, dá nojo, de sprezo por esses
vernies que rnostram estar ali apenas ...
FerSouza834, há 7 meses

Ler todos

após este ter cuspido em seu pai. Confira o video:

Câmara

Coronel Ustra,

homenageado por
Bolsonaro corno 'o
pavor de Dilma
Rousseff', era um dos

em caso de terreno para
instituto e apartamento em
São Bernardo

mais tem idos da
ditadura

http//extra.globo.com /noticias/brasil /video-mostra-momento-em-que-filho-de-jair-bolsonaro-cospe-em-jean-wyllys-19126116.html
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Vídeo mostra Eduardo Bolsonaro cuspindo em Jean Wyl lys 1 EXAM E.com- Negócios, economia, tecnologia e carreira

Vídeo mostra Eduardo Bolsonaro cus
Por Grasielle Castro
G 19 abr 2016, 21 h20

Eduardo Bolsona ro, f1lho de Jair Bolsonaro (Reprodução/Facebook)

Um vídeo, divulgado no Twitter, mostra que o filho do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), Eduardo
Bolsonaro (PSC-SP) revidou o cuspe do deputado Jean Wyllys (PSoi-RJ) em seu pai.
Jean Wyllys diz que o cuspe foi uma reação às ofensas e ao discurso de Bolsonaro.

http:!/exame. abri l.com .br/brasi l/vi deo- mostra- eduardo-boi sonaro-cuspi ndo-em -i ean-wyllys/
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Vídeo mostra Eduardo Bolsonaro cuspindo em Jean Wyllys 1 EXAME.com- Negócios , economia, tecnologia e carreira

• Segundo a assessoria do parlamentar, ele foi xingado de "viado", "boiola" e "queima-rosca". Na
justifrcativa do voto pelo ímpeachment da presidente Dilma Rousseff, Bolsonaro parabenizou o
presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e disse que "perderam em 1964 e perderam em
2016", além de dizer que estava votando pela memória do coronel Ca rl os Alberto Brilhante Ustra, réu
por totura na dit adura.
F' UBL!ClDADE:

Na segunda-feira (18), Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo no qual condenou o ato de Jean e disse
que ele se vitimizar.
"Eu ouvi muita coisa que eu não postei, Marighella chamado de heróis, MST chamado de movimento
justo, nem por isso, eu cuspi em alguém. Essa não é a conduta de um parlamentar e, graças a Deus,
tudo foi filmado."
E fmaliza : "Um abraço para você, que é homossexual, que é afrodescendente, que não concorda com
tudo isso que acontece no nosso País".

http://exame.abril.com.br/brasil/video-mostra-eduardo-bolsonaro-cuspindo-em-jean-wyllys/
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Jean Wyll ys, Bolsonaro e filho de Bolsonaro estão ameaçados de perder mandato na Câmara 1 Caixa Zero 1 Gazeta do Povo

6AZETADOPOVO

LOGIN I CADASTRO

I BLOGS

Blogs > Caixa Zero > Jean Wyilys, Boisonaro e fi!ho de Bolsonaro estão ameaçados de ..

CAIXA ZERO

BUSCAR NO BLOG

ROGÉRIO GAUNDO

TAGS
Belo Richa

Jean Wyllys, Bolsonaro e filho de Bolsonaro
estão ameaçados de perder mandato na
Câmara

Prefeitura de Curitiba

Eleições 2016

Gustavo Fruet
Eleições 2014

Diima Rousseff

Câmara MLmicipal de Curitiba

lmpeachmenl

Governo do Estado

Transporte Coletivo

Governo do Paraná

Assembleia Legislativa
Urbs

Rafael Greca

Lava Jato

Câmara dos Deputados
Gleisi Hoffmann

Roberto Reouião

ônibus

Caixa Zero

., \ter todas as TAGS

NOTÍCiAS
+LIDAS

NOTÍCIAS+
COMENTADAS

QUEM+
COMENTOU
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Uma sessão de cusparadas no plenario da Câmara durante a votação do impeachment de Di lma
poderia, em tese, levar à cassação de dois deputados. Jean Wyllys (PSoi-RJ ) cuspiu em Jair Bolson aro
(PSC-RJ). Logo em seguida, mostra um vídeo divulgado na internet, o filho de Bolsonaro , deputado por
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Jean Wyllys, Bolsonaro e filho de Bolsonaro estão ameaçados de perder mandato na Câmara 1 Caixa Zero 1 Gazeta do Povo
14 h 53 Filosofia e sociologia no ensino médio:
mitos e verdades

Em tese , isso configura quebra de decoro. Uma representação ao Conselho de Ética leva a um
julgamento do deputado, que no limite pode perder o mandato. Eduardo Bolsonaro, em vídeo divulgado
em seu Facebook (antes do vazamento das imagens que mostram sua reação na hora) disse que iria
entrar com uma representação contra Wyllys. Ele acusa o deputado, ainda, de ter "premeditado" o
cuspe.

Bolsonaro pai também disse em entrevista para a Record que pensava em representar contra Jean
Wyllys. O deputado, que combate direitos dos homossexuais mas nega ser homofóbico, é acusado de
em várias ocasiões chamar Jean Wyllys, único gay assumido do Congresso, de "baitola" e "queimarosca", entre outras coisas.
No Facebook, Jean Wyllys diz que reagiu porque Bolsonaro o provocou e o teria segurado. As imagens
jo mostram isso. O deputado disse ainda que , se fosse o caso, cusp iria de novo. Curiosamente, os
dois erraram o alvo. Bolsonaro disse que , além dele , dois outros deputados foram atingidos (um deles,
Luiz Carlos Heinze , ruralista gaúcho do PP, teria sido o mais afetado). Eduardo Bolsonaro parece ter
acertado Leonardo Picciani , líder do PMDB.
Como os dois erraram , os mais provável é que o caso fique sem representação alguma e ambos sigam
com o mandato. Mas Jair Bolsonaro ainda pode responder por outro ponto. Um abaixo-assinado na
internet pede que ele seja processado no Conselho de Ética por homenagear, durante a votação, o
coronel torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra , o que também configuraria quebra de decoro
parlamentar.
Siga o blog no Twitter.
Curta a pár..Jina do Caixa Zeto ni) Facebook .
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Vídeo mostra filho de Bolsonaro
revidando cusparada de Jean
Wyllys na Câmara
'Confronto' foi registrado pela TV Pajuçara, durante sessão que
autorizou prosseguimento do processo de impeachment no Senado
por Da Redação
19/04/2016-18:29- Atualizado em 19/04/2016-19:18
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Um dos momentos que mais repercutiram, após a sessão histórica da
Câmara dos Deputados, do último domingo, dia 17- quando foi aprovado
o impeachment da presidente Dilma Roussef -,foi o momento em que o
deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ), após o seu voto, cuspiu na direção do
deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ). Segundo Wyllys, ele teria revidado dessa forma supostas
agressões verbais de Bolsonaro.

O que pouca gente sabe é que o ato de Jean Wyllys teve revide imediato e
com o mesmo calibre . Ele veio do filho de Jair Bolsonaro, o também
deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-RJ), que estava ao lado do pai, e
filmava a atitude do deputado jean Wyllys .
Toda a movimentação foi flagrada pela equipe de Brasília da TV Pajuçara
(afiliada à Rede Record), que acompanhava atenta a sessão do último
domingo.
As imagens também mostram um grupo de deputados que hostiliza e
chega a vaiar Jean Wyllys, durante o pronunciamento de seu voto. O
deputado alagoano Maurício Quintella, que votou a favor do
impeachment de Dilma, também aparece no vídeo. Ele está próximo a
Jean Wyllys, mas não se manifesta e mantém uma postura de respeito ao
colega parlamentar.
Confira o vídeo na íntegra:

15/12/2016

Vídeo mostra que fi lho de Bolsonaro cuspiu de volta em Jean Wyllys- Correio Braziliense- Política e Brasil

Q.
(http://www2.c<
servico=9)

(htt p://www.correiobraziliense.eom .br/ )
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Vídeo mostra que filho de Bolsonaro cuspiu de volta em Jean Wyllys
As imagens foram publicadas nesta terça-feira e mostram que o parlamentar reagiu da mesma forma que o colega

postado em 19/ 04/ 2016 18:06 I atualizado em 20/ 04/ 2016 11:28
Juliana Cipriani , Marcelo Ernesto / x (mailto:x)

O polêmico episódio do cuspe do deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) no colega de estado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) segue
rendendo nas redes sociais. Um novo vídeo divulgado nesta terça-feira (19/4), mostra, por outro ângulo, o momento em
que a situação ocorreu. Nas imagens é possível perceber que ao final do voto de Wyllys, o deputado Bolsonaro diz alguma
coisa ao colega e mexe com as mãos como se quisesse chamar sua atenção. É neste momento, como se estivesse
reagindo ao que ouviu, que o deputado do PSOL volta alguns passos e cospe na direção do parlamentar do PSC.
Na sequência é possível ver que o filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), também cospe em
direção a Jean. O parlamentar que estava próximo ao pai- e trajava um terno azul-, chegou a caminhar alguns passos
para frente para poder acertar o colega de Câmara quando ele passava.

O deputado Eduardo postou nesta segunda-feira um vídeo em que afirma que, apesar de não concordar com várias
coisas que foram ditas durante a sessão, não seria capaz de cuspir em um colega. A reportagem entrou em contato com a
assessoria do deputado que pediu prazo para comentar, mas depois não atendeu mais as ligações.
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Sob·re o episódio, o deputado Jean Wyllys postou em sua página na rede social texto assumindo o ato e afirmando que
reagiu á provocações que teria recebido. "Depois de anunciar o meu voto não ao golpe de estado de Cunha, Temer e a
oposição de direita, o deputado fascista viúva da ditadura me insultou, gritando "veado" , "queima-rosca", "boiola" e
outras ofensas homofóbicas e tentou agarrar meu braço violentamente na saída. Eu reagi cuspindo no fascista. Não vou
negar e nem me envergonhar disso" , postou.
Já o deputado Jair Bolsonaro, em entrevista ao final da sessão, comentou que gritou "canalha" e disse "tchau, querida"
quando Wyllys passou. Apesar disso, Jair disse que esse era um comportamento que ele estava dispensando a todos os
que votavam pelo não prosseguimento do processo de impedimento da presidente Dilma.
Ainda segundo Jair, pelo cuspe que recebeu, vai protocolar na corregedoria da Câmara dos Deputados uma queixa contra
Wyllys.

Polêmica
Na mesma sessão, o deputado Jair Bolsonaro se envolveu em outra polêmica. Durante seu voto, ele homenageou o
-;oronel Carlos Alberto Brilhante Ustra que, entre outras pessoas, torturou a presidente Dilma durante o período da
Ditadura Militar. Logo após a fala dele no plenário, várias pessoas começaram postar nos perfis das redes sociais
mensagens de pessoas que foram torturadas durante o período, como forma de protesto.
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Descoberto um energético natural para o desempenho masculino.
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{http://tocadostocos.com/t rack/descobert o- urn-energetico- natura l-para · o·desernpenho-rnascul ino-tb-d sk?campid=
[cam paign}&creaid :oc ht tp%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndicatio n.com%2Fii btrc%2 Fstat ic%2F t hum bnail s% 2Fdefb29d 2efcbdb867 62599f539cb49 9f.jpg&s iteid=d ia riosassoc iadoscorreiobrazi liense&titlex=Descoberto+u m+energ%C3%A9tico+natur al+para +o+desempen ho+mascu lino.}
(https://WoNW.dvosky.com/oculos-de-sol-dvosky-clu bmaster-preto·e· prata. htm l?utm_source=taboola_Dvosky_Ciubmaster&utm_medium=referra l)

Somente Hoje, os óculos mais desejados do momento por um preço incrível
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Professor revela método para falar inglês em 90 dias e deixa escolas de inglês a beira da crise. Entenda.
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Jô Soares pede perdão ao juiz Sergio Moro por insistir em entrevista
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Polícia investiga dois suspeitos de matar servidor público na 716 Norte
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Adolescente de Curitiba é suspeito de atear fogo a ônibus na Esplanada
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Vídeo mostra filho de Bolsonaro cuspindo em Jean Wyllys durante votação
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Vídeo mostra filho de Bolsonaro cuspindo em Jean Wyllys durante
votação
19/04/2016 19:09

Reprodução

Redação com informações da Folhapress

Um vídeo divulgado no YouTube mostra o momento em que Eduardo Bolsonaro (PSC-RJ), filho de Jair
Bolsonaro {PSC-RJ), daria um cuspe em Jean Wyllys (Psol-RJ). Veja o vídeo abaixo:

http://www.opopular.com .br/editorias/pol itica/v%C3%AD deo-mostra-fi Iho-de- bolsonaro-cuspi ndo-em -jean-wyllys-durante-vota%C3%A 7%C3%A3o-1.1 .. .

1/15

15/12/201&
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O ato teria ocorrido logo após Jean votar sobre o processo de impeachment da presidente Dilma
Rousseff. Jean teria cuspido em Jair após ter sido ofendido pelo parlamentar - e o acontecimento se
tornou um dos assuntos mais comentados da internet.
Ainda na segunda-feira (18), um dia após a votação, Eduardo postou um vídeo em seu canal do YouTube
afirmando que não cuspiu em ninguém, afirmando que "isso não é conduta de um parlamentar". Clique
aqui (https://wwwÀ'~~~fr~~~~frlli~snwé~b~&~(H~lk~Hr7tb9MYH-t'?là~Df>11~/j confira o
depoimento.
À Folha de São Paulo, Jean justificou seu posicionamento durante a votação. "Nós estamos numa
votação, eu tenho direito político de fazer o voto que eu quero, de acordo com a minha consciência. Em
!.oda a votação não interferi no voto de ninguém, não fui insultar ninguém e esse canalha decidiu me
insultar e tentou agarrar meu braço na saída -ele ou alguém que estivesse perto dele. Eu ouvi o insulto e
devolvi com um cuspe na cara dele, porque ele merece".
"Eu cuspiria na cara dele quantas vezes eu quisesse. Não temo enfrentar processo. Processo tem que
enfrentar quem é machista, quem promove a violência, quem defende a memória de Brilhante Ustra,
um torturador. Isso deveria escandalizar vocês, não o cuspe na cara de um canalha", afirmou, fazendo
referência à homenagem de Bolsonaro ao militar durante seu voto.
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Em novo vídeo, filho de Bolsonaro cospe em Jean
Wyllys
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Mesmo após a votação sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos
Deputados, em Brasília, ainda rende a polêmica sobre as provocações fe~as por Jair Bolsonaro (PSC/RJ) e o
revide de Jean Wyllys (PSOL/RJ). O político cuspiu na direção do adversário após votar contra o impedimento.

Olimpíadas 2016

Contudo, um novo vídeo no YouTube, mostra Eduardo Bolsonaro (PSC/SP), filho de Jair, cuspindo de volta em
Jean. O novo ângulo que contradiz as declarações de Eduardo, que publicou na tarde desta segunda-feira um
vídeo em que repudia o comportamento de Jean e pontua que jamais cuspiria em outro deputado.

São João da Bahia

Ele chega a declarar que aquela não seria "a conduta correta de um parlamentar" e diz que ele "se vitimiza". Apesar
da conversa bon~a. no flagrante, é possível ver claramente o filho de Jair Bolsonaro cuspir em direção ao deputado
do PSOL, após este ter cuspido em seu pai. Confira o vídeo:
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Veja o vídeo que ele gravou comentando a cusparada no pai:
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Após o vídeo cair na we, o deputado gravou um vídeo onde diz que ele só fez isso porque tem "sangue policial". "A
atitude que eu tive eu teria com qualquer outra pessoa, que não fosse meu pai Jair Bolsonaro, outro deputado, um
servidor da Casa ou qualquer um. Quem tem o sangue policial reage nessas horas. Não consegue ver uma vitima
sofrendo
Pense um
você faria
seu
, exclamou o político. Assista:

E SE FOSSE SEU PAl?
Fiz esse vídeo no improviso pois não devo. Se eu cuspi no Jean Wyllys
por qual motivo ele não reclamou? O que você faria diante dessa injusta
agressão tendo fração de seg undos para reagir? Se eu quisesse ag redir o
Dep. Jean Wyllys eu teria partido para cima dele e não fiz isso. Fiz uma
atitude de leg íti ma defesa e cessada a injusta agressão fiquei na minha. O
que você faria se fosse seu pai? Ainda mais num clima tenso como aquele
da votação do impeachment.
,;, J 1 mil

Na noite desta terça-feira
(19), a assessoria de comunicação do deputado Jean Wyllys também divulgou um vídeo acompanhado de um
texto
Facebook
do
político:

CUSPIDA: VOCÊ QUER SABER O QUE REALMENTE ACONTECEU?

(Leia o texto e não deixe de assistir ao vídeo abaixo!)
A internet é perigosa para os incautos. Muita gente está presumindo que o deputado Jean vt.yllys
"premeditou" a cuspida que deu na cara de Jair Bolsonaro, que na verdade foi uma reação indignada,
já que o defensor da dffadura não parava de insultar e ofender o parlamentar do PSOL. O filho de
Bolsonaro, Eduardo, publicou nas redes sociais um vídeo toscamente editado em que é possível
perceber, por leitura labial, que Jean está dizendo para o deputado Chico Alencar: "Eu CUSPI na cara
de Bolsonaro ". A fraude da edição consiste em colocar esta imagem, que é posterior ao episódio,
antes da cuspida, e sugerir, colocando uma legenda mal feita, que a leitura correta seria "Eu VOU
CUSPIR na cara de Bolsonaro " (por isso, o nosso mandato vai solicitar uma perícia do vídeo). Isso já
seria o suficente para esclarecer a forma criminosa como essa família conduz suas atuações
parlamentares, mas a hipocrisia, má-fé e desonestidade vão além: o filho de Bolsonaro tenta passar
para seus eleitores a imagem de bom-moço e MENTE ao afirmar que, durante aquela farsa que
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todos vocês assistiram no último domingo, ele não cuspiu em alguém. Pode-se concordar ou não com
a atitude do deputado Jean lt\ljillys em reagir desta forma após o Jean tolerar todos os tipos de
insultos e provocações orquestradas e premeditadas ao longo desses anos, mas lt\ljillys é gay o
suficiente para não atacar pelas costas e nem negar os fatos: ele assume publicamente os seus atos
e arca com as consequências. {Aliás, eles manipulam imagens para induzir que o deputado Jean teria
premeditado sua reação, mas quem está com um celular na mão e filmando a reação do Jean ás
provocações do seu pai é Eduardo Bolsonaro. Be aprendeu tais métodos com aquele que anda no
corredor do avião até a sua poltrona com a filmadora do celular ligada).
Você quer saber qual foi a verdadeira cronologia dos fatos?
1 - Jean lt\ljillys se posiciona na Tribuna, anuncia seu voto pelo NÃO ao impeachment e retoma .
Durante a fala e depois dela, ele é reiteradamente interrompido e insultado por Bolsonaro e outros
parlamentares de direita . Não se trata de um fato novo ou surpreendente: Bolsonaro costuma fazer
isso tanto nas sessões da Câmara quanto nas reuniões das comissões permanentes. Ele sempre se
aproxima do Jean e começa a insultá-lo com termos homofóbicos e palavras de calão. Também não
é apenas com o deputado Jean lt\ljlflys que Bolsonaro faz isso: já empurrou e chamou a deputada
Maria do Rosário de "vagabunda" e, em outra ocasião, disse que não a estupraria "porque é feia";
tentou agredir fisicamente o senador Randolfe; ofendeu com expressões machistas e homofóbicas a
Presidente da República; convidou para estar ao lado dele no depoimento de José Genoíno o militar
que o torturou na ditadura, para tentar desestabilizá-lo, etc. A violência, o xingamento, a agressão e a
injúria são práticas permanentes e sistemáticas desse defensor da ditadura, da tortura e da pena de
morte. No mesmo dia da votação do impeachment, Bolsonaro "homenageou" o torturador Brilhante
Ustra, que foi chefe de um dos mais horríveis campos de concentração da ditadura. Foi vergonhoso!
2 - Na saída, depois de falar na Tribuna, o deputado Jean lt\ljillys ESTAVA SOZINHO. Os
xingamentos não paravam. Alguém pegou em seu braço, o que infelizmente não está no campo de
visão de nenhuma cãmera (mas o fato foi registrado e noticiado pela Folha de São Paulo no dia de
hoje), enquanto Jair Bolsonaro, que antes o tinha chamado de "veado", "queima-rosca" e outros
termos semelhantes, gritava para ele: "Tchau, querida!". Essa última frase (que foi registrada em
vídeo), na qual ele se refere ao deputado Jean no feminino, ê um claro exemplo da conduta
quotidiana de Bolsonaro: tratar um homossexual no feminino de forma debochada e irônica é uma
conduta clássica de todos os homofóbicos e machistas' Qualquer homem gay sabe o que ê aguentar
esse tipo de tratamento desde a infância, que continua durante a vida adulta. Eles pretendem que
ninguém reaja, que as pessoas fiquem quietas, caladas e, de preferência, escondidas no armário,
mas não ficaremos!

3- Jean se vira imediatamente e cospe, indignado, na cara de Bolsonaro. O filho do fascista, também
deputado, responde cuspindo no Jean (fato que ele negou depois, mas também está filmado) , mas
não acerta: a saliva do filho do fascista parece ter caído na cara do deputado Leonardo Picciani, que
não palticipava dessa situação. Para não ser agredido pelos que cercavam o fascista, Jean se
afastou. E, ainda visivelmente agitado pela provocação sofrida, explicou ao colega de bancada,
deputado Chico Alencar: "Eu CUSPI em Bolsonaro". FOI DEPOIS, E NÃO ANTES DA CUSPIDA, QUE
ESSA FALA ACONTECEU.
É esta a ordem dos fatos que o vídeo produzido por Eduardo Bolsonaro tenta fraudar. O que, aliás,
não é uma novidade, já que é na fraude e na desonestidade que esses parlamentares atuam
diutumamente na sua campanha contra Jean lt\ljil/ys, que é na verdade uma campanha contra a
população LGBT, os negros jovens de periferia, as mulheres e todas as minorias da sociedade
brasileira. (Assessoria de Comunicação)
Redação BK2
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mais notícias

Filho de Bolsonaro é flagrado
cuspindo em Jean Wyllys

Festa de Bom Jesus em Penedo será investigada
pelo MPE

Vídeo mostra o momento em que Eduardo Bolsonaro cospe em direção ao deputado do
PSOL

Temer cogita mudar ministros para agradar base
aliada
Conselho de Medicina apoia uso de nome social
para transgêneros

facebook
A votação do processo de impeachment da
presidente Dilma Rousseff que ocorreu no
último domingo (17) na Câmara dos Deputados
foi marcada por confusões entre
parlamentares.
Seja o primt:iro de seus amigos a cu rtir isso.

O jornai Extra destaca que, dois dias após a
votação, a polêmica sobre as provocações
feitas por Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e o revide de
Jean Wyllys (PSOL-RJ), que cuspiu na direção
do adversa rio após votar contra o impedimento,
tem ganhado repercussão_

@correiodopovoal

Nesta terça-fei ra (19) , foi divu lgado um novo vídeo que mostra um ângulo diferente e que
co ntradiz as declarações de Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), filho de Jair.

,,O filho de Boisonaro havia

publicado na segunda-feira (18) um vídeo em que repudia o
comportamento de Jean e pontua que jamais cuspiria em outro deputado, pois esta não seria
a conduta correta de um parlamentar. "Caiu a máscara de Jean Wyllys (PSOL-RJ). Ele é o
intolerante, uma pessoa cheia de ód io dentro de si. De fato não representa homossexuais e
nem minorias que tanto respeito. Vamos representar no conselho de ética e tomar outras
medidas, até porque o deputado diz não se arrepender e poderá fazer de novo . Lamentável e
incoerente", escreveu Eduardo Bolsonaro em seu perfil no Facebook.
No entanto, vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que Eduardo Bolsonaro
cospe em direção ao deputado do PSOL, após este ter cusp ido em seu pai.

Fonte: Notícias ao Minuto
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Esse BOCSONARO e um SAFADO, MEDIUCRE E CANALHA. Quem EXALT/1 BANDIDO,
BANDIDO É. E a máscara desse INÚTIL caiu há muito tempo, só não viu quem não quis.
BOLSONARO REPRESENTA UMA Atv1EAÇA A DEMOCRACIA BRASILEIRA JUNIOR COM
CUNHA E COMPANHIA.
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Vídeo mostra filho de Bolsonaro cuspindo em Jean Wyllys durante votação

..

®7 Notícias (/editorias/noticias)
Vídeo mostra filho de Bolsonaro cuspindo em Jean Wyllys durante votação
19/ 04/ 2016 19:09

Reprod ução

Redação com informações da Folhapress

Um vídeo divulgado no YouTube mostra o momento em que Eduardo Bolsonaro (PSC-RJ), filho de Jair Bolsonaro
)

(PSC-RJ) , da ria um cuspe em Jean Wyllys {Psol-RJ) . Veja o vídeo abaixo:

http://www.jornaldotocantins.eom.br/editorias/noticias/politica/v%C3%ADdeo-mostra-filho-de-bolsonaro-cuspindo-em-jean-wyllys-durante-vota%C3%A..
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Vídeo mostra filho de Bolsonaro cuspindo em Jean Wyllys durante votação

O ato teria ocorrido logo após Jean votar sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Jean
teria cuspido em Jair após ter sido ofendido pelo parlamentar- e o acontecimento se tornou um dos assuntos
mais comentados da internet.
Ainda na segunda-feira (18), um dia após a votação, Eduardo postou um vídeo em seu canal do YouTube afirmando
que não cuspiu em ninguém, afirmando que "isso não é conduta de um parlamentar". Clique aqui
(https://www.youtube.com/watch?v=xqdlltzDcXU&feature=youtu.be&t=lm36s} e confira o depoimento.

À Folha de São Paulo, ~rjll!s.tifi~~W~jJMil~H11doto<d1.mtn~~é)IVQbít,(1~\il'li~S~)lma votação, eu
tenho direito político de fazer o voto que eu quero, de acordo com a minha consciência. Em toda a votação não
interferi no voto de ninguém, não fui insultar ninguém e esse canalha decidiu me insultar e tentou agarrar meu
braço na saída -ele ou alguém que estivesse perto dele. Eu ouvi o insulto e devolvi com um cuspe na cara dele,
porque ele merece".
"Eu cuspiria na cara dele quantas vezes eu quisesse. Não temo enfrentar processo. Processo tem que enfrentar
" quem é machista, quem promove a violência, quem defende a memória de Brilhante Ustra, um torturador. Isso
deveria escandalizar vocês, não o cuspe na cara de um canalha", afirmou, fazendo referência à homenagem de
Bolsonaro ao militar durante seu voto.

Navegue pelo assunto
Política (fbusca?tags=Poi%C3%ADtica&assuntos=Poi%C3%ADtica)

Eduardo Bolsonaro (fbusca?tags=Ed uardo+Bolsonaro&assuntos= Edua rdo+Bo lsonaro)

Jean Wyllys (fbusca?tags=Jean+Wy llys&assuntos=Jean+Wy llys)
Câmara dos Deputados (fbusca?tags=C%C3%A2mara+dos+Deputados&assuntos=C%C3%A2mara+dos+Deputados)
lmpeachment (fbusca7tags=lmpeachment&assuntos= lmp eachme nt)

(whatsa pp://send?text=V%C3%ADdeo+mostra+fi!ho+de ... Bolsonaro+cuspi ndo+em+Jea n+Wyllys+durante+vota%C30Alft.7%C3%A3o%20http://www.jornaldotocantins.com. br/editorias/noticia s{politica/v%C3%ADdeomostra-fi!ho-de-bolsonaro-cuspindo-em-jean-wyllys-durante-vota~tlC3~hA7%C3%A3o-1 . 1072289)

(ma ilto:?body=http%3A%2F%2Fwww.jornaldotocantins.com.br%2Feditorias%2Fnoticias%2Fpolitica%2Fv%25C3%25ADdeo-mostra-filho-de-bolsonarocuspindo-em-jean-wyllys-durante-vota%25C3%25A7%25C3%25A3o·l.l072289)

Comentários
Os comentários publicados aqui não representam a opinião do jornal e são de total respon sabilid ade de seus autores.

®J Notícias (íeditoriasjnotidas)
Relator dá parecer para suspender Jean Wyllys por 120 dias
Deputado acusa Ricrdo de Izar de ter ignorado o seu depoimento, o das testemunhas de defesa e inclusive um laudo
da Polícia Civil que mostrou que o vídeo usado por Bolsonaro é fraudulento
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Bolsonaro, que criticou cuspe de Wyllys, também cuspiu
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Bolsonaro, que criticou cuspe de Wyllys,
também cuspiu
Polêmica das cusparadas continua após divulgação de vídeo por outro ângulo

LeiaJá

~ ter. l •111l·+í20 l •>- l 7:.'.8

Cem> o país aindc1 sob efeito de;; votação que aprovou o prosseguimento do processo de impeachrnent ele Dilma R.ousseff, no
último domingo (1.7), a polêmiu, cusparada de Jean Wyllys (PSOL-RJ) em dir·eção a Jair Bolsonaro (PSC-RJ) ainda repercute.
Após Eduardo Solsonaro (PSC-SP) defender o pai e afinnar que jamais cuspiria em outw parlamentat, um novo vfdeo - de
àngu!o diferente- mostra que Eduardo também cuspiu em Wyllys, como "resposta" à agressão sofnda pelo pai. Veja abaixo:

Ernbed:

< iframe allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen width="853" height = "480"

src= " http: //fast.p layer . liquid~

Em entrevistas posteriores ao fato e também por meio das redes sociais, Jean Wyilys reitera que não se arrepende de ter
cuspido em Bolsonaro. "Ele cospe diariamente na democracia . Ele usa a vioiência física contra seus coiegas na Câmara, chamou
urna deputada de vagabunda e ameaçou estuprá-ia. Ele cospe o tempo todo nos direitos humanos, na liberdade e na dignidade
de milhões de pessoas", disse em texto veicu iado na sua página do Facebook.
O PSCL confirmou que encarninharél uma dent!ncia ao fvJ:nistér!o Pública, contra o deoutado .Jair Bolsonam, por apologia ao
crin1e, devido à homenagem que o parlamentar fez a Ca •·los Brilhante l.Jstra, ex-chefe do Do>Codi de São Pau!o, considerado um
dos princ!pa;s r,,sponsáveis peias n<ortes, desaparecimentos e to1turas no estado, durante a ditadura militar.

http:l/www.leiaja.com /politica/2016/04/19/bolsonaro-que-criticou-cuspe-de-wyl lys-tambem-cuspiu/
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Vídeo mostra momento em que f1lho de
Bolsonaro cospe em Jean Wyllys
O deputado do PSC havia publicado em seu canal no VouTube um
~' :.:poimento em que repudia o comportamento do socialista
Redação

I Página Principal

Claudia Leitte canta nova música
de trabalho do 'projeto gringo'
orn ·1 2 anos de carreira, Claudia Leitte investe agora na
música pop e segue como uma das juradas do reality
musicai "The Voice Brasil"; ouça

Defender o mandato de Jean é defender a
democracia, diz Duvivier
A polêmica sobre o processo de irnpeachment da presidente Di!ma Rousseff na Câmara dos
Deputados, em Brasília, ainda rende. Principalmente sobre o arremesso de cuspe do deputado

Relator de processo contra socialista sugeriu ern seu
relatório que o parlamentar seja suspenso por 120 dias

Jean Wy!lys (PSOL-RJ) em direção a Jair Bolsonaro (PSC-RJ).
Na manhã desta terça-feira (20), um vídeo no qual Eduardo Bolsonaro (PSC··SP), filho de Jair,
aparece revidando o cuspe no baiano viralizou. O curioso é que o deputado havia publicado em
seu canal no YouTube um depoimento em que repudia o comportamento de Jean e pontua que
jamais cuspiria em outro deputado, pois "esta não seria a conduta correta de um parlamentar".

Dom Macedo Costa: polícia apreende
carne clandestina em depósito
Cerca de 500 kg do alimento foi achado pelos
investigadores; suspeito pela mercadoria é acusado de
roubar bois ern cidades da Bahia

Conf1ra o momento:

Maia encerra sessão sem votar
renegociação de dívidas dos Estados
A aprovação do projeto é considerada prioritária para
os Estados que enfrentam urna crise financeira, como
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sui

--.,o.
http://bahia.ba/politica/video-mostra-momento-em-que-filho-de-bolsonaro-cospe-em-jean-wyllys/
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Noticias ao Minuto- Filho de polêmico deputado apanhado a cuspir em colega do pai
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Filho de polémico deputado apanhado a cuspir em
colega do pai
Vídeo mostra o momento em que Eduardo Bolsonaro., filho de Jair
Bolsonaro, cospe na direção do deputado Jean Wyllys.
Mundo Brasil

08:21 - 20/04/16 POR Notícias Ao Minuto

o

~
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/574857/filho-de-polemico-deputado-apanhado-a-cuspir-em-colega-do-pai
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Noticias ao Minuto- Filho de polémico deputado apanhado a cuspir em colega do pai
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Notici as ao Mi nuto - Filho de polémico deputado apanhado a cuspi r em col ega do pai

© Reprodução

A votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff que decorreu no último domingo na
Câmara dos Deputados foi marcada por vários incidentes entre parlamentares.
PUB

O jornal Extra destaca que, dois dias após a votação, a polémica sobre as provocações feitas pelo deputado Jair
Bolsonaro e a retaliação de colega Jean Wyllys, que cuspiu na direção do adversário após votar contra o
impeachement, tem ganhado repercussão.
https ://www.noti ci asaom i nuto.com /m undo/574857/fi Iho-de-polem i co-deputado-apanhado-a-cuspir -em -colega-do- pai
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Noticias ao Minuto - Filho de polémico deputado apanhado a cuspir em colega do pai

Esta terça-feira, foi divulgado um novo vídeo que mostra um ângulo diferente e que contradiz as declarações de
Eduardo Bolsonaro, filho de Jair.
O filho de Bolsonaro havia publicado na segunda-feira um vídeo em que repudia o compotiamento de Jean,
sublinando que jamais cuspiria noutro deputado, pois esta não seria uma conduta correta.
"Caiu a máscara de Jean Wyllys. Ele é o intolerante, uma pessoa cheia de ódio dentro de si. De facto, não
representa homossexuais nem minorias que tanto respeito. Vamos tomar outras medidas, até porque o deputado
diz não se arrepender. Lamentável e incoerente", escreveu Eduardo Bolsonaro no seu perfil no Facebook.
No entanto, o vídeo acima mostra o momento em que Eduardo Bolsonaro cospe na direção do deputado do
PSOL, após este ter cuspido no seu pai.
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Filho de Bolsonaro é flagrado cuspindo em Jean W illys ; veja o v idec 1 Repórter Boca da Mata

Filho de Bolsonaro é flagrado cuspindo em Jean Willys; veja o vídeo
Vídeo mostra o momento em que Eduardo Bolsonaro cospe em direção ao deputado do
PSOL

A votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff que ocorreu no úitimo domingo (17) na Câmara dos Deputados foi
marcada por confusões entre parlamentares .

J jornal Extra destaac que, dois dias após a votação, a polêmica sobre as provocações feitas por Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e o revide de Jean
Wy llys ( PSOL-RJ ), que cuspiu na direção do adversário após votar contra o impedimento, tem ganhado repercussão.
Nesta terça-feira (19), foi divuigadou um novo vídeo que mostra um ângulo diferente e que contradiz as declarações de Eduardo Bolsonaro
(PSC-SP), filho de Jair. O filho de Bolsonaro havia publicado na segunda-feira (18) um vídeo em que repudia o comportamento de Jean e
pontua que jamais cuspiria em outro deputado, pois esta não seria a conduta con·eta de um parlamentar.
No entanto, o vídeo acima mostra o momento em que Eduardo Bolsonaro cospe em direção ao deputado do PSOL, após este ter cuspido em
seu pai.
Assista:

Redação

http://www.reporterbocadam ata.com .br/fi Iho-de-bolsonaro-e-flagrado-cuspindo-em -j ean-willys-veja-o-video/
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Folha do Estado da Bahia- Vídeo mostra que filho de Bolsonaro cuspiu em Wyllys
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Vídeo mostra que filho de Bolsonaro cuspiu em

Wyllys
O deputado do PSC havia publicado em seu canal no Youtube um vídeo em que repu dia o
comportamento de Jean

:20/04/.2016 âs 1 ~:39h

A polêmica sobre o processo de impeachment da
presidente Dilma Housseff na Câmara dos
em
Brasília,
ainda
rende.
Deputados,
Principalmente sobre o cuspe do deputado Jean
Wy!lys (PSOURJ) em Jair Bolsonaro (PSC/RJ).

Reprodução Agência Câmara

Flexada com Henrique & Juliano, Maiara &
Maraisa, Tirnbalada e Sorriso Maroto

Na manhã desta terça-feira (20), um vídeo no qual
Eduardo Bolsonaro (PSC/SP), filho de Jair, aparece
revidando o cuspe no baiano viral izou. O curioso é
que o deputado havia publicado em seu canal no
um
vídeo
em
que
repudia
o
Youtube
comportamento de Jean e pontua que jamais
cuspiria em outro deputado, pois esta não seria a
conduta correta de um parlamentar.
Confira o momento:
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Sul
(http: //www.sul21.eom.br/)

20/abr/2016, 11h16min

Vídeo mostra filho de Bolsonaro cuspindo em Jean Wyllys

Eduardo Bolsonaro, de azul, cospe em Jean Wyllys. Foto: Reprodução/
Youtube

Da Redação*
Após a polêmica do cuspe de Jean Wyllys (PSOL) no deputado Jair Bolsonaro (PSC) , um novo fato veio à tona na terça -feira (19). Um vídeo divulgado mostra a
sessão da Câmara dos Deputados que votou a continuação do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. A gravação mostra que após o Jean ter
cuspido em Bolsonaro , o filho do militar retribuiu o ato . O filho de Jair Bolsonaro , Eduardo, divulgou um vídeo em que afirmava que jamais cuspiria em Jean
Wyllys e que lamentava o comportamento do parlamentar.
Jean Wyllys publicou ainda no domingo em seu facebook , um desabafo sobre o porque de ter tomado a atitude: "Depois de anunciar o meu voto não ao golpe
de estado de Cunha , Temer e a oposição de direita , o deputado fascista viúva da ditadura me insultou, gritando "veado ", "queima-rosca", "boiola" e outras
r · .,sas homofóbicas e tentou agarrar meu braço violentamente na saída. Eu reagi cuspindo no fascista. Não vou negar e nem me envergonhar disso". A
.::ada do PSOL na Câmara anunciou que fará uma denúncia ao Ministério Público contra Bolsonaro por apologia ao crime. Bo lsonaro afirmou que iria entrar
com uma rep resentação no Conselho de Ética da Câmara contra Wyllys .
Confira o v ídeo:

*Com informações do Extra
Ta gs: Bo!sonaro (http://www.su121.eom.b r/taglbolsonarol) , Câmara dos Deputados (http://www.s u l21 .com.br/tag/camara-dos-deputadosl), cuspe
(http :iiwww.sul21.eom.br/taglcuspei) , filho
{http://www.sul21 .eom.br/tagifi! ho/) , J ean
Wy llys
(http : //www.sul21 .eom.br/tag/jean-wyllysi),
sessão
(http: llwww.sul21.com.brltaglsessaol )
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Vídeo mostra que filho de Bolsonaro cuspiu em Jean Wyllys - Zero Hora

Notícias

Polêmica na Câmara

Vídeo mostra que filho de Bolsonaro cuspiu
em Jean Wyllys
Imagem flagra momento em que Eduardo Bolsonaro cospe em direção ao deputado do PSOL em revide ao cuspe que
atingiu o pai, Jair Bolsonaro

f
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Por: Marcelo Kervalt

:. '

19/04/2016- 19h30min I Atualizada em 19/04/ 2016 -19h53min

Compartilhar •

Dois dias após a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no plenário da Câmara, um novo vídeo amplia a
~o]êmica

em torno do incidente envolvendo os deputados Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e Jean Wyllys (PSOL-RJ). Na gravação divulgada nesta

terça-feira, o filho de Bolsonaro aparece cuspindo em Jean Wyllys.

Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) também é deputado federal e estava perto do pai no momento em que o parlamentar do PSOL cospe em Jair
Bolsonaro. Jean Wyllys diz ter sido alvo de insultos. Em revide, Eduardo Bolsonaro cospe em direção ao colega do PSOL.

Leia mais:
Barraco entre Jean Wyllys e Bolsonaro invade redes sociais
VÍDEO: Jean Wyllys cospe em direção a Bolsonaro durante votru;ão

O novo vídeo, publicado pelo portal Anexo 6, também mostra o momento em que Jair Bolsonaro provoca Jean Wyllys logo após ele ter
votado contra o afastamento de Dilma.

Procurado por ZH, o gabinete de Eduardo Bolsonaro não quis se manifestar sobre o caso. A assessoria de imprensa de Jean Wyllys
confirmou que o deputado viu o vídeo e não pretende tomar qualquer atitude sobre o cuspe.

http://zh.clicrbs.eom.br/rs/noticias/noticia/2016/04/video-mostra-que-filho-de-bolsonaro-cuspiu-em-jean-wyllys-5781954.html
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Vídeo mostra que filho de Bolsonaro cuspiu em Jean Wyllys -Zero Hora

Na segunda-feira, Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo tecendo críticas a Jean Wyllys e, inclusive, dizendo que não cuspiu em ninguém.
Em determinado trecho, ele diz que ouviu deputados dizendo que o MST é um movimento justo, fato que ele diz não concordar. Em
seguida, complementa: "Nem por isso cuspi em alguém".

"Zero Hora

->

0

ENVIAR CORRECÃO

VEJA TAMBÉM

Ex-marido confessa assassinato
no bairro Esplanada, em Caxias

Saiba quais agências do Banco
do Brasil serão fechadas no RS

Casal de jornalistas morre em
acidente na BR-290, em Rosário
do Sul

Recomendado por

191 Comentários

Kleber

Zero Hora
~ Compartilhar

' Recomendar

Ordenar por Mais votados

Participar da discussão. __

Boa noite a todos e com todo respeito as opiniões particulares , vejam como é perigoso uma matéria publicada com um título ma! formulado,
ao que parece as pessoas não se atentaram que a cuspida do Dep. Eduardo foi dada depois que o Dep. Jean cuspiu em seu pai, por1anto, foi
um revide, uma resposta , urna reação, no título dá matéria temos a impressão que o Bolsonao filho é que foi o pivô e que o Dep. Jean foi o
coitadin ho, vítima da agressividade e truculência de um monstro (NADA JUSTIFICA O DESPREZÍVEL EPISÓDIO, POIS, É LAMENTÁVEL
E DEPRIMENTE VER DOIS REPRESENTANTES DO POVO DENTRO DA CASA DO POVO TEREM UM COMPORTAMENTO TÃO VIL,
AMBOS DEVERIAM TER UMA CONDUTA MAIS PROFISSIONAL, MAIS RESPEITOSA E MAIS ADULTA). Não estou aqui para defender
ou acusar ninguém, mas fatos são fatos.
Responder
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Só espero dois imbecis a menos na câmara . Perda do mandato para os dois!!!
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Novo vídeo mostra Eduardo Bolsonaro cuspindo em Jean Wyllys

Redação Pragmatismo
Editor( a)
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Novo vídeo mostra
Eduardo Bolsonaro
cuspindo em Jean
Wyllys
Eduardo Bolsonaro foi pego na mentira.
Depois do incidente durante a votação
do impeachment, o filho de Jair
Bolsonaro gravou um vídeo em que
afirmou que "jamais cuspiria em um
deputado". Novo vídeo revela que ele
cuspiu em Wyllys após o parlamentar
do PSOL cuspir no pai dele

24 amigos CUiiiram isso

Não ao preconceito
Programa da Globo exibe
'blackface' e é acusado de
racismo

Receba artigos via e-mail
Digite seu e-maif

Jair Bolsonaro e o seu filho, Eduardo

Continua a polêmica envolvendo os deputados
Eduardo Bolsonaro (PSC), Jair Bolsonaro (PSC) e
Jean Wyllys (PSOL).

3j
http://www.pragmatismopolitico.eom.br/2016/04/novo-video-mostra-eduardo-bolsonaro-cuspindo-em -jean-wyllys.html
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Novo vídeo mostra Eduardo Bolsonaro cuspindo em Jean Wyllys

Os três parlamentares e os seus respectivos partidos
1á adiantaram que levarão as denúncias de agressões
e cusparadas para o Conselho de Ética da Câmara
dos Deputados.
No último domingo, durante a votação do
impeachment, Jean Wyllys cuspiu em direção a Jair
Bolsonaro após ter sido provocado pelo parlamentar.
No dia seguinte, em vídeo publicado no Youtube,
Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, divulgou um vídeo
(assista abaixo) em que repudia o comportamento de
Jean Wyllys e pontua que jamais cuspiria em outro
deputado, pois esta não seria a conduta correta de um
parlamentar.
No entanto, um novo vídeo revela que Eduardo
entiu. No flagrante, é possível ver o filho de Jair
Bolsonaro cuspir em direção ao deputado do PSOL,
após este ter cuspido em seu pai.
Vídeo:

'Cuspiria de novo'
Jean Wyllys, único deputado homossexual assumido
dessa legislatura, comentou o incidente com Jair
Bolsonaro no dia da votação do impeachment. O
deputado afirma que não aguenta mais as
humilhações e as provocações de Bolsonaro.
"Eu virei e cuspi. Eu estava no meu limite, cuspiria de
novo. Ele enaltece um torturador que colocava ratos
na vagina das mulheres. Foi em reação a um ataque.
As pessoas dizem que eu fui mal educado. Eu sou
humano , não sou Jesus Cristo. Eu tolerei os insultos
desse homem e dos filhos dele por seis anos, e tenho
http://www.pragmatismopolitico.eom .br/2016/04/novo-video-mostra-eduardo-bolsonaro-cuspindo-em-jean-wyllys.html
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uma série de denúncias na Justiça Federal. No meu
limite, as pessoas vão se incomodar com um cuspe. É
típico dos brasileiros que votam neste homem", disse o
deputado.

SAIBA MAIS: Mulher conta os momentos de horror que
viveu nas mãos do Coronel Ustra
Vídeo- Bolsonarinho diz que jamais cuspiria em
um deputado:

Jean Wyllys também publico vídeo sobre o
episódio:

com informações de EXTRA e EBC
http://www.pragmatismopolitico.eom .br/2016/04/novo-video-mostra-eduardo-bolsonaro-cuspindo-em-jean-wyllys .html
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FILHO DE BOLSONARO TAMBEM
CUSPIU EM JEAN WYLLYS

O episódio do cuspe do deputado federal Jean Wyllys(PSOL-RJ) no colega de estado Jair
Boisonaro (PSC-RJ) continuam rendendo polêmicas. Um novo vídeo divulgado mostra, por
outro ângulo, o momento em que o filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSCSP), cospe em direção a Wyllys; o parlamentar que estava próximo ao pai - e trajava um
terno azul - , caminhou alguns passos para frente para poder acertar o colega de Câmara
quando ele passava
20 DE ABRIL DE 2016
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Rio 247 - O episódio do cuspe do
deputado federal Jean Wyllys(PSOLRJ) no colega de estado Jair
Bolsonam (PSC·R.J) continuam
rendendo polêm icas. Um novo vídeo
divulgado nesta ter·ça-feira ( 19),
mostra, por outro ângulo, o momento
em que o filho de Bolsonaro, o
deputado Eduardo Bolsonaro (PSCSP), cospe em direção a Wyllys . O
parlamentar que estava próximo ao
pai - e trajava um terno azul -r
caminhou alguns passos para frente
oara poder acertar o colega de
Câmar·a quando ele passava.
O deputado Eduardo postou nesta
segunda---feira um vfdeo em que
afirma que, apesar de não concordar com várias coisas que forarn ditas durante
a sessão, não seria capaz de cuspir em um colega.
Veja o vídeo:

S IG,o;-NOS i'JO GOOGLE+

Bras il247
[ G+

CURTA

f~O

Seguir

] [ +1

-~--~··--..-.':;~:1.-WIIOMwtiiiN.~--

FACEBOOK

liiil Brasil 24 7 o
~ l'l

Curtir Página

C:OfvlPARTIU·i!c!

798 mil curtidas

()
Enviar por E-nH"il

(mailto:?
subject=&body=)

Imp•·imh· (#)
9 Comentários

(11ttp:/fwww.brasil247.com/pt/ 247 jrio247 /227285

ilho-

de·Solsonaro-tambémcuspiu-el'\1-leanWyllys.htm)

AS MAIS COMPARTILHADAS
Janio: Moro perdeu o
controle das delações

Wyllys postou assumiu, pelo Facebook, afirmou que o cuspe foi uma maneira de
reagir a provocações que teria recebido . "Depois de anunciar o meu voto não ao
golpe de estado de Cunha, Temer e a oposição de direita, o deputado fascista
viúva da ditadura me insultou, gritando "veado", "queima-rosca", "boiola" e
outras ofensas homofóbicas e tentou agarrar meu braço violentamente na sa ída.
Eu reagi cuspindo no fascista. Não vou negar e nem me envergonhar disso",
disse.
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O deputado Jair Bo!sonaro comentou que gritou "canalha" e disse "tchau,
querida" quando Wyllys passou. Em nome do parlamentar, o PSC Nacional vai
encaminhar, até a próxima semana, ao Conselho de Ética da Câmara
representação contra o deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) que, na votação
do impeachment da presidenta Dilma, cuspiu na cara do deputado Jair Bolsonaro
(PSC-RJ). E expectativa não é pela cassação de Wyl!ys, mas a sigla espera
"alguma reprimenda" por considerar que o parlamentar não teve
"comportamento adequado".
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Psol e OAB-RJ miram Bolsonaro

A bancada do Psol na Câmara dos Deputados informou que resolveu denunciar
Jair Bolsonaro (PSC) ao Ministério PC1blico (MP) por incitação ao crime. No
domingo (17) , ao votar a favor do impeachment, o parlamentar exaltou a
ditadura e elogiou Carlos Bi"ilhante Ustra, ex-·chefe do Doi-Codi de São Paulo.
Ustra é apontado corno responsável por ao menos 60 mortes e desaparecimentos
em SP durante a ditadura e foi denunciado por mais de 500 casos de tortura
cometidos nas dependências do Doi-Codi entre 1970 e 1974. "Nao podemos
f)aturalizar esse tipo de violência histórica, apologia e exaltação de um criminoso.
E uma vergonha internacional", disse deputado Chico Alencar (PSOL-SP),
conforme o Globo.
Tarnbérn pelo fato de Boisonaro ter exaltado o ex-chefe do DOi-CODi,
o presidente da OAB/RJ, Felipe Santa Cr-uz, afirmou que a Seccional r·ecorrer·á ao
Supremo Tribuna: Federal (STF) e, se necessário, à Corte Interarnericana de
Direitos Humanos, na Costa Rica, para pedir a cassação do mandato do deputado
federal Jair Bolsonaro (PSC/RJ), Para Felipe, há limites na imunidade parlarnentac
e trata .. se de um caso de discurso de ód io.
"A imunidade é uma garantia constitucional fundamental à independência do
parlamento, mas não pode servir de escudo à disseminação do ódio e do
preconceito, Houve apologia a urna figura que cometeu tortura e também
desrespeito à imagem da própria presidente. Além de uma falta ética, que deve
ser apreciada pelo Conselho de Ética da Câmara, é preciso que o STF julgue
também o crime de ódio",
Confil-a o voto de Bo isonaro :
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PF indida Sérgio Cabral e mais dois na
Lava Jato
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TRF julga habeas cot·pus de Cabral, sua
esposa e dois outros réus
(/ /www.brasil247.com/pt/247/rio247 /2 0446.
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Alerj aprova aumento de ICMS p<lra
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Relator pede suspensão de mandato de
Jean Wyllys por 120 dias
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Vídeo mostra que filho de Bolsonaro também cuspiu em Jean Wyllys
As imagens foram publicadas nesta terça-feira e mos,ram que o par lamentar reagiu da mesma forma que o colega
postado em 19/04/ 2016 16:58/ atualizado em 19/ 04/ 2016 17:13
Marcelo Ernesto {mailto:marcelosilv a.mg@diari osassociados.com.br), Juliana Cipriani I {mailto:politica.em@ua i.com.br)

O po lêmico episódio do cuspe do deputado Jean Wyllys(PSOL-RJ) no colega de estado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) segue rendendo nas redes socia is. Um novo vídeo
divulgado nesta terça-feira, mostra, por outro ângulo, o momento em que a situação ocorreu. Nas imagens é possível perceber que ao fina l do voto de Wyllys, o
deputado Bolsonaro diz alguma coisa ao colega e mexe com as mãos como se quisesse chamar sua atenção. É neste momento, como se estivesse reagindo ao que ouviu,
que o deputado do PSOL volta alguns passos e cospe na direção do parlamentar do PSC.

Saiba mais

Na sequência é possível ver que o filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), também cospe em
direção a Jean. O parlamentar que estava próximo ao pa i - e trajava um terno azul-, chegou a caminhar alguns passos
para frente para poder acertar o co lega de Câmara quando ele passava.

O deputado Eduardo postou nesta segunda-feira um vídeo em que afirma que, apesar de não concordar com várias
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seria capaz de cuspir em um colega. A reportagem entrou em contato com a

assessoria do deputado que pediu prazo para comentar, mas depois não atendeu mais as ligações.

Sobre o episódio, o deputado Jean Wyllys postou em sua página na rede social texto assumindo o ato e afirmando que
reagiu á provocações que teria recebido. "Depois de anunciar o meu voto não ao golpe de estado de Cunha, Temer e a
oposição de direita, o deputado fascista viúva da ditadura me insultou, gritando "veado", "queima-rosca", "boiola" e
outras ofensas homofóbicas e tentou agarrar meu braço violentamente na saída. Eu reagi cuspindo no fascista . Não v ou
(http://www.em.com.br/app/ noticia/ pol itica/2016/ 04/ 1'i /interna ool iticaà7 5::1515/ ieaonegar e nel'ri me envergonn r 1físso , postou .
wyllys-pede-que-stf-impeca-cunha-devotar-sobre-impeachment.shtml)
Já o deputado Jair Bolsonaro, em entrevista ao final da sessão, comentou que gritou "canalha" e disse "tchau , querida"
quando W yllys passou . Apesar disso, Jair disse que esse era um comportamento que ele estava dispensando a todos os
que votavam pelo não prosseguimento do processo de impedimento da presidente Dilma.

J /2~13si€JJ!.e1EI!llifufí\Íá~l3§1ít~85JPN~eu, vai protocolar na corregedoria da Câmara dos Deputados uma queixa

contra Wyllys.

Polêmica
Na mesma sessão, o deputado Jair Bolsonaro se envolveu em outra polêmica. Du rante seu voto, ele homenageou o
coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra que, entre out ras pessoas, torturou a presidente Dilma durante o período da
http://www.em .com.br/app/noticia/politica/2016/04/19/interna_politica,754727/v ideo-mostra-que-filho-de-bolsonaro-tambem-cuspiu-em-jean-wyll ys.shtml
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P-ego na mentira: filho de Bolsonaro
também cuspiu em Jean Wyllys
19 de abril de 2016
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Deputado pelo PSC paulista, Eduardo Bolsonaro fez um vídeo em que afirmava que ouviu várias coisas com as quais
discordava durante a sessão de votação do impeachment na Câmara e "nem por isso eu cuspi em alguém", mas vídeo
que circula nas redes flagra o momento em que ele cospe em direção ao parlamentar do PSOL-RJ

PorRedaç ~o

Filho do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), o deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) gravou um vídeo em que repudia a
cusparada dada pelo deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) em direção ao ex-militar durante a votação na Câmara da
autorização para abertura do processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff (PT), no último domingo
( _,/ 04).
Além de ter homenageado durante seu voto o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra - um dos mais destacados
comandantes da tortura no Doi-Cedi paulista, que teria inclusive sido chefe da sessão em que a então jovem
guerrilheira Dilma Rousseff foi violentamente atacada - Bolsonaro pai teria, segundo Wyllys, lhe dirigido diversas
ofensas em razão de sua orientação sexual. O parlamentar do PSOL é o único homossexual assumido da atual
legislatura.
No vídeo, Bolsonaro f1lho diz que ouviu diversas af1rmações durante a votação com as quais não concordava, como os
parlamentares que homenagearam o líder comunista e guerrilheiro Carlos Marighella e os que defenderam a
legitimidade do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). "Nem por isso eu cuspi em alguém", diz.
O problema é que uma nova imagem da briga entre Bolsonaro pai e Jean Wyllys flagra o momento em que Bolsonaro
filho cospe em no parlamentar do PSOL, logo depois de Wyllys ter cuspido no pai dele.
Veja o vídeo (http://extra.globo.com/noticias/brasil/video-mostra-momento-em-que-fllho-de-jair-bolsonaro-cospe-emjean-wyllys-19126116.html) do jornal Extra (RJ) que mostra as declarações de Eduardo Bolsonaro e a cusparada dele
em Jean Wyllys.
Loading ...
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mostrando Eduardo Bolsonaro "retribuindo" a cusparada que o
deputado federal do PSOL deu em seu pai durante a votação do
impeachment da presidente Dílma Rousseff, o político do PSC agora
admitiu que, de fato, efetuou o "disparo".
Em uma gravação anterior, Bolsonaro havia negado o cuspe em Jean
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Wyllys e disse que jamais tomaria ta! atitude contra um deputado mas, após a divulgação das novas imagens, o político decidiu publicar
um vídeo para explicar a situação. O registro, que tem cerca de 3

minutos, foi postado pelo deputado federal de São Paulo em sua página oficial no Facebook: "Minha atitude
foi defender o meu pai, Jair Bolsonaro. Se eu tivesse, de fato, cuspido no deputado ele já teria se vitimizado
antes. Só hoje [terça-feira] acharam um vídeo de outro ângulo", diz. Assista:
Durante o registro, Bolsonaro ainda questiona: "O que você faria se fosse seu pai? Você ficaria tranquí lo'?",
pergunta. "Se eu quisesse agredir o deputado jean, se eu tivesse no meu coração o mesmo ódio que ele
tem, eu teria partido para cima dele", justificou.
O deputado também afirma que foi o "sangue policial" que fez com que ele respondesse à agressão: "A
atitude que eu tive eu teria com qualquer outra pessoa, que não fosse meu pai Ja ir Bolsonaro, deputado,
um servidor da Casa ou qualquer um. Quem tem sangue policial reage nessas horas- não consegue ver
uma vítima sofrendo injustamente", diz.
Com informações de Região Noroeste

Curta a fan page de Folha Nobre no Facebook e acompanhe nossas publicações.
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"Fui defender meu pai diz Eduardo Bolsonaro
sobre cuspe em Jean Wyllys
,
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Deputado Eduardo Bolsonaro atacou o colega durante a sessão
da Câmara no dia da votação do impeachment de Dilma

Eduardo Bolsonaro (PSC!SPl tentou defender o cuspe que lançou em Jean WyUys

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSC/SP) divulgou nessa quarta-feira (20) um
vídeo para comentar as imagens que mostram que ele também cuspiu no colega , o
deputado Jean Wyllys (PSOURJ). O político do PSOL havia dado uma cusparada em Ja ir
Bolsonaro (PSC/RJ) durante a votação do processo de impeachment da presidente Diima
no último domingo (17).
De acordo com Eduardo Bolsonaro, ele

Veja mais

apenas "defendeu o pai" e agiu em defesa

OAB do Rio vai ao Supremo contra deputado
Jair Bolsonaro

parlamentar, Wyllys ofendeu seu pai de

porque tem "sangue policial". Segundo o

htlp://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2016-04-20/fui-defender-meu-pai-diz-eduardo-bolsonaro-sobre-cuspe-em-jean- wyll ys.html

1/4

15/12/2016

"Fui defender meu pai" , diz Eduardo Bolsonaro sobre cuspe em Jean W yllys- Política- iG

um v!deo de um outro ângulo", disse .
No v fdeo Bo!sonaro questiona aos internautas: "O que você faria se fosse seu pa i? Você
fcaria tranqu!!o'Y. O poiítco seguiu se defendendo e tentando se justificar pelo ato: "Se eu
quisesse agredir o deputado Jean, se eu tivesse no meu coração o mesmo ódio que ele
tem, eu teria partido para cima dele . Ele ficou a poucos metros e quando cessou a injusta
agressão eu não precisei ir para cima dele porque a essa sessão de injusta agressão dá-se
o nome de legítima defesa" .
Segundo o deputado , ele só fez isso porque tem "sangue pol icia!". "A atitude que eu tive eu
teria com qualquer outra pessoa, que não fosse meu pai Jair Bolsonaro, outro deputado,
um servidor da Casa ou qualquer um . Quem tem o sangue policial reage nessas horas.
Não consegue ver uma vítima sofrendo injustamente. Pense um pouquinho, o que você
faria para proteger seu pai?", exclamou o polftico.

cia tudo sobre : Bolsonaro

Jean Wyllys
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Vídeo mostra filho de Bolsonaro
cuspindo em Jean Wyllys também
Emóora ele tenha dito logo depois que cuspir "não é conduta de par!amentar".

Qual filme da Disney poderia ser sobre
sua vida?
C!aríssa Passos
Equipe BuzzFeed, Brasil

Este vídeo mostra um outro ângulo do momento em
que o deputado Jean vVyllys cospe em Jair Bolsonaro.
Mas se continuarmos assistindo, é possível ver que
Eduardo Bolsonaro, que está filmando o pai, cospe em
Jean Wyllys também.

De que cor é sua aura?

16 coisas maravílhosas que rolaram no
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13 talentos seus que você esquece por
ter uma memória horrível

Assim que Jean dá as costas aos parlamentares, Eduardo Bolsonaro se projeta em

14 dicas para comer o que quiser e
ainda ser saudável

direção a e!e e manda o que parece ser uma be la cusparada .

Para conferir: Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) estava
com um terno azul claro- ele mesmo postou esta
foto para mostrar que foi de gravatas combinando
com o pai.

Taylor Swift e Zayn gravaram um dueto
para "Cinquenta Tons"
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Este teste vaí dizer se você é obcecado
por boas maneiras

Eduardo Bolsonaro ~
@Bo!sonaroSP

Quem usa gravata da Marinha do Bra sii vota SIM !
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Curiosamente, ontem Eduardo Bolsonaro postou um
'vídeo em um de seus canais no YouTube criticando a
postura de Jean.
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Você pode âssistr a este trecho do vídeo de Ec!L1a ;-do Boisonam aqui.

E foi mesmo!

Veja também:
Por que a justificativa de voto do Bolsonaro foi quase
criminosa

O que acontece agora que o impeachment foi
aprovado na Câma ra?

Clarissa Passos é sub-editora do BuzzFeed, em São Paulo .
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Web Notícias: Vídeo mostra momento em que filho de Jair Bolsonaro cospe em Jean Wyllys
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Vídeo mostra momento em que filho de Jair Bolsonaro
cospe em Jean Wyllys
Imagem f!agra momento em que

Eduardo Bolsonaro cospe em
direção ao deputado do PSOL
em revide ao cuspe que atingiu o
pai, Jair Bo!sonaro
Dois dias após a votaçéo do
processo de irrpeachn1ent d~:l
presidente Diima Rwsseft no
plenário da Câmara, um novo vídeo
arnplia a polêmica ern torno do
incidente envolvendo os deputados
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Jair Bolsonaro (PSC··RJ) e Jean
Wyl!ys (PSOl..-RJ). Na gravação divulgada nesta terça-feira. o filho de Bolsonaro aparece cuspindo
em Jean Wyiiys.
Eduardo Bolsonaro (PSC .. SP} também é deputado federal e estava perto elo pai no momento ern que
o par!arnentar do PSOL cospe em Jair Bo~sonaro. Jean VVyHys d~z ter sido alvo de insultos, r:!"Y'>
revide, Eduardo Boisonaro cospe em d;reção ao colega do PSOL..
O novo vídeo, publicado pelo portai Anexo 6, também rnostra o momento em que Jair Bolsonaro
provoca Jean Wyl!ys iogo após ele ter votado contra o afastamento de Diirna.
Procurado por ZH , o gabinete de Eduardo Bo!sonaro não quis se manifestar sobre o case. A

WEB-NOTIC!AS

assessoria de irnprensa de Jean VVy!lys confínnou que o deputado viu o vídeo e não pretende tornar

qua1que( atitude sobre o cuspe_
Na segunda-feira, Eduardo Boiscnaro publicou urn vídeo tecendo críticas a Jean \rVyilys e, inclusive,
dizendo que não cuspiu em ninguém. Em determinado trecho, ele diz que ouviu deputados dizencio
que o fvlST é urr: rnovirnento justo, fato que e!e diz não concordar. Ern seguida, complernenta: "Nem
por isso cuspi ern atguém". *Zero Hora

Um canal livre, independente com
icleia socialista mostrando na integra
com credibiiiclacle .
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http://lajesnoticia16.blogspot.eom .br/2016/04/video-mostra- mornento-em -que-filho-de.html
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Vídeo mostra filho de Bolsonaro cuspindo em Jean Wyllys
Revide aconteceu logo depois de Jean cuspir em Jair Bolsonaro
Um novo vídeo aumenta a polêmica que envolve os deputados Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e Jean Wyllys (PSOL-RJ) . Na gravação, divulgada nesta
terça-feira, o filho de Bolsonaro aparece cuspindo em Wyllys. A confusão aconteceu durante a votação do processo de impeachment da presidente
Dilma Rousseff.
Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) também é deputado federal. Ele estava próximo ao pai quando, após seu voto, Jean Wyllys cospe em Jair Bolsonaro
-o parlamentar do PSOL diz que foi alvo de insultos homofóbicos. Logo depois, Eduardo cospe em direção a Jean.
Assista:
O vídeo de hoje foi divulgado pelo portal Anexo 6. O gabinete de Eduardo Bolsonaro não quis comentar o caso- ontem, ele publicou urna
mensagem criticando o colega do PSOL e afirmando que não cuspiria em ninguém. Já a assessoria de Jean Wyllys informou que o deputado viu o
vídeo, mas não pretende tomar nenhuma atitude em relação a ele, segundo o Zero Hora .
O episódio tem gerado repercussões. O PSC informou que vai ao Comitê de Ética contra Jean Wyllys que, se condenado , poderia até ter o
mandato cassado.
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Eduardo Bolsonaro cuspiu emjean Wyllys
em votação do impeachment
O deputado do Psol cuspiu em]air Bolsonaro após a votação da continuação do processo de impeachment na Câmara dos
Deputados. O filho do ultra-conservador foi lá e revidou
Heloisa
Caixeta
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cuspe desferido pelo deputado federal Jean Wyllys (Psol-RJ) contra o colega Jair Bolsonaro (PSC-RJ) já deu muito o
que falar (http://www.metropoles.cornjponto-de-vísta/essec:uspetambememeu). O ato aconteceu, segundo Wyllys, após
ser insultado e ter o braço puxado por "ele ou alguém que estivesse perto dele" durante a votação do processo de
iP'"eachment da presidente Dilma Rousseff. No entanto, uma outra desavença quase passou desapercebida, a cusparada
dL _evanche de Eduardo Bolsonaro (PSC-SP).
A reação de Eduardo Bolsonaro foi flagrada e divulgada, nesta terça-feira (19/4), pelo jornal Anexo 6
(h ttps:/ /-vvww. facebook.com/birodeimprensa) .
Logo após o embate entre Wyllys e Jair Bolsonaro, Eduardo vai atrás do socialista e dispara uma cusparada. Depois, ainda o
xingou de "viado" e o mandou "tomar no c*".
Mas parece que ele esqueceu do ato. Em vídeo publicado no Facebook, Eduardo afirma que ouviu coisas que não gostou,
mas isso não o levou a cuspir que em alguém. "Ontem [no dia da votação] eu ouvi muita coisa que não gostei também.
Ouvi Marighela sendo chamado de herói, ouvi falando que MST é um movimento justo e por aí por diante . Fatos que eu
não concordo . E nem por isso eu cuspi em alguém".
Bolsonaro (o pai) afirmou que entrará com um processo contra Wyllys no Conselho de Ética da Câmara. Se condenado, o
deputado do PSol pode perder o mandato . Depois das imagens, será que o filho também pode perder a cadeira na Câmara
dos Deputados.
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Foi divulgado nas redes sociais nesta terça-feira (19) um vídeo que mostra o momento em que Jean

Wyl!ys (PSOL-RJ) cospe na cara do deputado Bolsonaro. E possível ver nas imagens, vista por outro
ângulo, o final elo voto de Jean Wyllys e o momento em que parece que Bolsonaro diz alguma
coisa ao colega e mexe com as mãos como se quisesse chamar atençi3o. Nesse momento, vê-se
que Jean volta alguns passos, como se estivesse reagindo a algo, e cospe na direção do
parlamentar do PSC
Ao continuar vendo o vídeo, na sequência, é possível ver que o deputado Eduardo Bolsonaro (PSCSP), filho de Bolsonaro, também revida e cospe de volta em direção a Jean Wyllys. Eduardo chegar
a dar alguns passos para frente para acertar o colega de Câmara quando ele passava.
Mas, o deputado Eduardo Bolsonaro postou nesta segunda-feira (18) um vídeo onde dizia ser
incapaz de cuspir em um colega, mesmo não concordando com várias coisas que foram ditas.
Jean Wyllys postou em seu perfil na rede social um texto onde assumia o ato e alegava que havié1
reagido a provocações recebidas. "Depois de anunciar o meu voto não ao golpe de estado de
Cunha, Temer e a oposição de direita, o deputado fascista viúva da ditadura me insultou, gritando
"veado", "queima-rosca", "boiola" e outras ofensas homofóbicas c tentou agarrar meu braço
violentamente na saída. Eu reagi cuspindo no fascista. Não vou negar e nem me envergonhar
disso", escreveu em seu post.

http://www.meionorte.com /noticias/politica!filho-de-bolsonaro-cuspiu-de-volta-em-jean-wyll ys-veja-video-291780
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Filho cfe Boísonaro cospe de volta em Jean Wyífy:s

Jair Bolsonaro disse no final da sessão na Câmara que gritou "canalha" e disse ··tchau querida" no
momento em que o colega Wyllys passou. E reiterou que havía sido um comportamento que dele
com todos aqueles que votavam pelo firn do írnpeachment da presidente Dilrna Rousseff, e afirmou
que vai protocolar na corregedoria da Câmara dos Deputados queixa contra Wy!!ys pelo custe que
recebeu dele.
O PSD entrou com pedido de representação na Câmara pedindo a cassação do rnandado de Jean

Wyllys por causa por um bate-boca entre e!e e o deputado João Rodrigues (PSD-SC), ocorrido no
dia 28 de outubro, no plenarío da Câmara.
Ja!r Bolsonaro também está envolvido em outra polêmica, pois na mesrna sessão, ele hornenageou
o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra que, entre outras pessoas, torturou a presidente Dílrna
durante o penódo da Ditadura Militar.
Logo após ele votar, começaram a surgir nas redes sociais rnuítas mensagens de pessoas que
foram torturadas durante o período como forma de protesto.
O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou que vai avaliar ern sua
próxima sessão plena ria no início de maio o depoimento de Jaír Bo!sonaro sobre o torturador.
A OAB disse que publicará uma nota na qual repudia com veemência as declarações elo deputado
por representar "clara apologia a um crime ao enaltecer a figura de um notório torturador".

Veja o vídeo:

http://www.meionorte.com /noticias/politica/filho-de-bolsonaro-cuspiu-de-volta-em-j ean-wyllys-veja-video-291780
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FORA DE PAUTA
Ver conteúdo

Jornal GGN - Nesta terça -feria, começou a circular um outro vídeo da votação do irnpeachrnent na
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Câmara, mostrando Eduardo Bolsonaro (PSC/SP) , filho do deputado Jair Bolsonam (PSC/R.l),
cuspindo no também deputado Jean Wyliys (PSOL/RJ) após este cuspir na direção do adversário.

Ver conteúdo

1\Jo votação do impedimento, Wyl!ys diz que revidou às provocações feitas por Boisonaro, que,
durante seu voto, fez uma homenagem

11

Carlos Brilhante Ustra, ex-chefe do Doi-Codi e torturador

ÚlTIMOS CONTEÚDOS GGN

do r·egime miiitar. A bancada do PSOL disse que fará uma denúncia ao Ministér·io Público contra
Bolsonaro, por apologia ao cr-ime . Já o deputado do PSC disse que pr·etende

entrar com uma

r·epresentação no Conselho de Ética da Câmara contra Jean Wyilys .
Do Extra
V ídeo mostra momento em que filho de Jair Bolsonaro cospe em Jean Wyllys
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Dois dias após a votação sobre o pmcesso de impeachment da presidente Dilma Rousseff na
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Câmara dos Deputados, em Brasília, ainda rende a polêmica sobre as provocações feitas por Jair

Produção média da Petrobras no país
cresce 2°/o em novembro

Bolsonaro (PSCíRJ) e o revide de Jean Wyllys (PSOL/RJ), que cuspiu na direção do adversário após
vota1· contra o impedimento.
No YouTube, Eduardo Boisonam (PSC/SP), filho de Jair, publicou na tarde desta segunda-feira um
vídeo ern que repudia o comportamento de Jean e pontua que jamais cuspiria em outro deputado,
pois esta não seria a conduta correta de um parlamentar.
1\Jo entanto, nesta terça-feira circula um vídeo com um novo ângulo que contradiz as deciarações
de Eduardo. No flagrante, é possível ver o fiiho de Jair Bolsonaro cuspir ern direção ao deputado do
PSOL, após este ter cuspido em seu pai. Confira o vídeo:
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Futuro secretário de Trump já criticou
Lula por proteger pré- sal
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PSOL e Jair Bolsonaro prometem ações
A bancada do PSOL na Câmara fará uma denúncia ao iV!inistér!o Público contra o deputado Jair·
Bolsonaro (PSC-R.J) por apologia ao crime. No domingo, ao votar a favor d o impeachment, o
deputado exaltou a ditadura e elogiou Carlos Brilhante !.Jstra , ex-chefe do Dc!-Codi de São Pau io,
un; dos mais sangrentos centros de tortura do regime militar.
Ele é apontado como respons1ível por ao menos 60 mortes e desaparecimentos em São Paulo
durante a ditadura e foi denunciado por mais de 500 casos de tortura cometidos na s dependências
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Temer
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13 de Dezembro: Dia da Vergonha das
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do Doi -Codi entre 1970 e 1974.
JUSTIÇA

Por sua vez, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC - RJ) disse que vai entrar com

uma

representação no Conselho de Ética da Câma ra contra o colega Jean vVyllys (PSOL- RJ), que admitiu

Mídia diz que advogados de Lula
nradicalizam'", mas esconde abusos e
erms de Sergio Moro

ter cuspido ern seu rosto durante a votação do processo de impei:·:ichment da presidente Dilma
Rousseff (PT), na noite deste domingo, em Brasília.
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O pior é o vídeo editado invertendo a ordem dos acontecimentos que Boisonaro filho colocou em

circulação . Vídeo replicado,
evidentemente, pelos alucinados (vide Rodrígo Constantino
http:// goo.gi/!Tcnad) e até pe lo Estado de Minas (http://goo.gl/yXwDIF). Não podemos rec!amar da
Folha nessas horas.

Reportagem da record com a ordem correta (pdrneíro a cuspida , depois a conversa com Chico
?.lencac):
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Vídeo mostra momento em que filho
de Jair Bolsonaro cospe em Jean
JVyllys
Na segunda-feira {18), Eduardo Bolsonaro publicou um
ví_9eo tec~ndo c~ticas ,a Jean Wyllys e, inclusive, dizendo que
nao cuspiu em mnguem.
Postado em 20 de abril de 2016 por Andréa de Lima Nunes (http://bahianoar.com/author/dekalima/) em
Notícias (http://bahianoar.com/noticias/), Olho Vivo (http://bahianoar.com/olho-vivo/), Política
(http://bahianoar.com/politica/)
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Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro

Fatos isolados durante a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no
plenário da Câmara, ainda repercutem na mídia nacional. Um novo vídeo amplia a "polêmica do
cuspe" em torno do incidente envolvendo os deputados Jair Bolsonaro (PSC-RJ) e Jean Wyllys
(PSOL-RJ). Na gravação divulgada nesta terça-feira, o filho de Bolsonaro aparece cuspindo em
Jean Wyllys.
Eduardo Bolsonaro (PSC-SP) também é deputado federal e estava perto do pai no momento em
que o parlamentar do PSOL cospe em Jair Bolsonaro. Jean Wyllys diz ter sido alvo de insultos.
Em revide, Eduardo Bolsonaro cospe em direção ao colega do PSOL.

f,/

O novo"' yídeo, também mostra o momento em que Jair Bolsonaro provoca Jean Wyllys Logo
após ele ter votado contra o afastamento de Dilma.
A assessoria de imprensa de Jean Wyllys confirmou que o deputado viu o vídeo e nâo pretende
tomar qualquer atitude sobre o cuspe. Na segunda-feira (18), Eduardo Bolsonaro publicou um
vídeo tecendo críticas a Jean Wyllys e, inclusive, dizendo que nâo cuspiu em ninguém.
Assista ao vídeo:
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de calma, de debates calmos, e o Deputado Jean Wyllys já enfrentava esse tipo de
agressão do Deputado Jair Bolsonaro . Então, eu creio- e V.Exa. perguntou se eu
gostaria de dizer mais algo- que, se é evidente que nenhum brasileiro ou brasileira
espera que um Deputado dê um soco no outro dentro do plenário, ou que cuspa no
outro dentro do plenário, também é evidente que todos nós, que somos humanos,
talvez devamos nos fazer uma única pergunta, e talvez essa seja minha ponderação
final a V.Exa., como Relator: que se coloque no lugar do outro. Eu, como política,
sempre faço o exercício de me colocar no lugar do outro: dos que eu combato, dos
que eu enfrento, das causas que defendo. É um exercício difícil de fazer, sobretudo
quando nós temos adversários que às vezes tornam-se inimigos. Eu sempre tento
me colocar no lugar do outro, e eu peço que cada membro do Conselho de Ética se
coloque no lugar do Deputado Jean Wyllys. Eu não sei quantas vezes aguentaria
agressões àquilo que eu tenho de mais íntimo, e digo isso com a convicção de
quem, pela primeira vez, em 1 ano e 3 meses de maternidade, ficará 24 horas longe
da filha. Eu vim a Brasília e topei vir a esse Conselho de Ética e voltarei e deixei a
minha filha não desassistida, mas sem a minha presença, porque eu tenho bastante
convicção de que nenhum dos senhores ou das senhoras toleraria por 6 anos tantas
ofensas quanto o Deputado Jean Wyllys tolerou. E digo isso, repito, como quem é
adversária do partido dele no Estado do Rio Grande do Sul; como quem é de outro
Estado , e não tem nada senão ter o dever, de ter a consciência tranquila perante si
mesmo e perante o povo do nosso País, porque eles merecem que o Conselho de
{

Ética se detenha aos verdadeiros casos que tenta e que se esforça em se deter no
seu trabalho, e não a uma reação, que eu julgo humana, do Deputado Jean Wyllys
perante o verdadeiro bul/ying que eu caracterizo que o Deputado Jair Bolsonaro
pratica contra ele há tantos anos dentro desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Sandro Alex) - Não havendo mais quem
queira usar a palavra ...

O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - Sr. Presidente, só para deixar uma
explicação clara aqui para a Deputada Jô e para a Deputada Manuela: que esses
casos que vocês estão relatando, isso tudo vai ser consideração, lógico, na hora de
a gente fazer o relatório. Mas isso tudo na questão da dosimetria, na questão de
ação e reação. Isso tudo vai ser levado ... Agora, o fato , o ato, o cuspe já ficou claro
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para o Relator que aconteceu. A quebra de decoro houve. Agora, o que vai faltar é a
gente medir a dosimetria da penalização. Esses fatos todos vão ser levados em
consideração. Por isso, eu gostaria que, se vocês pudessem, deixassem disponíveis
para a gente todos esses e outros que vocês encontrarem, pelo longo caminho.
Tudo isso vai ajudar na análise da penalização.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Sandro Alex) - Eu agradeço a presença da

Deputada Manuela d'Ávila e declaro encerrada a sua oitiva.
Obrigado, Deputada.
Eu convido agora o Deputado Rubens Bueno . Ele está presente? (Pausa.)
Muito bem . Então, eu convido a Deputada Erika Kokay; em seguida, o
Deputado Rubens.
Deputada Erika Kokay.
Eu passo a palavra ao Relator, Deputado Ricardo Izar, para formular os seus
questionamentos.
O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - Deputada Erika Kokay, V.Exa. pode

esclarecer sobre o vínculo que possui com o representado?
A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - O Deputado Jean Wyllys é meu colega

de Parlamento e defensor dos direitos da pessoa humana, como eu sou.
O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR - V.Exa . estava presente no plenário

desta Casa no dia dos fatos? Se positivo, relate o que presenciou.
A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY- Veja, eu estava presente à sessão,

óbvio -

foi uma sessão que envolveu todos os Parlamentares -, mas eu não

estava presente na Casa na hora em que aconteceu o fato que originou a
representação. Eu não o presenciei.
O SR. DEPUTADO RICARDO IZAR- V.Exa. tem conhecimento de como era

a relação entre o representado e o Deputado Jair Bolsonaro? Se possível, descreva
a respeito para este Conselho de Ética.
A SRA. DEPUTADA ERIKA KOKAY - Eu convivo com o Deputado Jean

Wyllys na Comissão de Direitos Humanos , em outras ocasiões e em outras
oportunidades nesta Casa e também tive várias vezes a oportunidade de presenciar
o absoluto desrespeito com que o Deputado Jair Bolsonaro trata o Deputado Jean
Wyllys. Mas não só o Deputado Jean Wyllys. O Deputado Jair Bolsonaro tem uma

15

voc-o4
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Ricardo Izar - SP

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

PROCESSO No 10/2016
(Representação no 11, de 2016)

Representante: j~viesa Diretora da Câmara dos Deputados
Representado: Deputado Jean Wyllys
Relator: Deputado Ricardo Izar

PARECER

u
I- RELATÓRIO

\

O presente processo disciplinar, ongmano da Representaçào no
11/2016, proposta pela 1vfesa da Câmara dos Deputados e recebida por este
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, tem por objetivo a punição do
Deputado Jean \\Tyllys, com fundamento no art. 3°, VII (tratar com respeito e
independência os colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com
os quais mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não
prescindindo de igual tratamento), e no art. 5°, X (deixar de observar
intencionalmente os deveres fundamentais do Deputado, previstos no art. 3° deste
Câmara dos Deputados 1 Anexo IV- 6° andar - Gabinete 634 1CEP 70160-900- Brasília/O F
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Código), e, por conseguinte, a imposição da sanção prevista no art. 14, §1° (Será
punido com a suspensão do exercício do mandato e de todas as suas prerrogativas
regimentais o Deputado que incidir nas condutas previstas nos incisos IV, V, IX
e X, do art. 5°), todos do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos
Deputados.
A aludida Representação adotou como fundamento o Parecer do Sr.
Deputado Carlos 1\rfanato, Corregedor Parlamentar, proferido em 13 de setembro
de 2016, que acolheu os pedidos formulados nos Processos n° 110.482, 110.989,
110.990,111.291,112.431 e 114.955, todos de 2016.
(

No citado Parecer, assevera o Sr. Conegedor:
((1. Trata-se de seis ReqmlitJJeJJtos de Represmtação coNtra o

DepHtado Jean ll~yl[ys, r.:vm solicitação de providências cabíveis !lO
sentido de apmmjato ocorrido Ho dia 17 de abli! de 2016, 110 Piená1io
U[yJSes G11imarães, di!I'(]Jlte a susão de vota{ão da admúsibilidade do
pmcesso de impeacbtJJent da senhom presidmte da Rep;íb/it"(J Di/ma
Roussqf, em;ofvendo o rifado congressiJta e o Senhor Depti!ado Jair
Bo!sonam, t'OtJJ a finalidade de t"omtatar a possível prática de ato
atentató!io 011 iluwJtpatíve! com o decoro parlamelltm~ det'OrJ'(JJJ/e de
ojelisa moral consistmte em deiferir tmpamda em direyiio a este
parlamentar vindo a ati11gir 0/1/ros q11e estavam próximos.
2. Os a!Jtdidos reqmrimentos demtJJ origem aoJ respectivos
pmcessos em epígrafe qm fomm apmsados ao de 11. 11 O. 482I 2016, a
.fim de ;mijormizar a investigarão e de evitar qm a mesma t'Ond11ta fos"Se
oi?Jeto de dit;ersas coJ'l'eirões, coJiforme despad;o def/. 14. Eis as sínteJes
dos citados Req;mimentos de Representarão:
- Processo ,,o 11 O. 482I 2016 - Req11emlle A!exa11dre Frota de
Andrade. Em apC!tada sí11tese, alega q11e 111/este dia, t'OIJJ os olbos da
nação voltados pam t"(Jda 11111 dos Dep11tados Fedemis, q11e declaravam
o voto 11aquela Jessão, pode-se constatai~ atmvéJ de imagms da Rede
RECORD de 11/ que o represeNtado disse tom todas as letras: 'm
JJ0/1 atspir na mm do Bolso11am'. Premeditarão t'(Jsteira. Após projé!ir
sett 11oto, o representado dirige-se ao Dep11tado Bo/sonaro e deifere-lbe
11/IJa t!tspat'(Jda com toda vio!eíu'ia possível. Pi01:· indagado sobre Jlla
co!ldllta, o repremJtado conjimtoll qm mspi11 e q11e mspiria q11a11tas
JJezes q11isesse na mm de Bo!soJiai'O!!! Tais atit11deJ· reprovávei.r,
estarrecem todos oJ bmstleiros e bmsileims de beiJJ e prqitdúmJI
eJ/ormemente a imagem da Câmam dos Dep11tados pera11te o tJ11111do
todo e amtrmiam os padrões étit:os exigidos dos membro.r desta Casa

_ _ _ _
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Legislativa. Agindo assim, o representado demo/JJ-tra que é indigno do
mandato q11e e:x:era e não mereteJàzerpmte desta Casa Legislatà;a, na
medida em qm desrespeita os padrões de ética e:x:igfveis dos qm exm:em
mandatos eletivos e afronta diretamwte Código de Ética desta Casa e a
própria Constituirão Federal. " (fls. 2I 8) ;
- Processo 1/ 110.989I 2016 - Reqmrente Sandro Pinheiro de
Alb11qmrqm. Ad11z em sÍJJ!ese: "Fato ptÍb/it·o e notólio qm em 17 de
abJil de 2016 por volta das 20hs, durante a sef'ào (sú) de tJotap:1o do
proceJso de impeadJment da Sra. Presidmte da Rep!Íblim, o
Representado Jean I~f_b,s após projúir se11 tJoto, c!IJpilt
intmâonalmente no E:x:mo. S1: Dep11tado Jair J\!Iessias Bolsonaro,
ati11gindo-o e aos demais colegas padamentares em sm entomo. ( .. ).
Dessa forma, o Representado pratiaJII irreg!llmidade grave 110
desempenho do mandato qm ajeto11 a dig11idade da represelllafão
popular (Art. 4°, Inc. VI da Res. 25I 2001), peJtm·bo!l a ordem da
Sessão da Câmara dos Dep11tados (Art. 5°, Inc. I daRes. 251 2001),
pratico/1 ato q11e úifiiJJgill as regras de boa condtlla 11as dependelu'ias da
Casa (A1t 5°, Inc. II daRes. 25I 2001), pratico/1 ofensaftsim e moral
nas dependii'ncias da Câmara dos Dep11tados e desal.'alo/1 por atos olitro
par!atJJeJitar (A1t. 5°, Jm: III daRes. 25I 2001) e dei."x:o/1 de observar
intencionalmente os deveres flmdamentais do Dep11tado (Att. 5°, Illt'.
X daRes. 25I 2001) q11ais sejam os !JuiJos IL III, JT/ e VI! do A1t.
3° da Resolllf'àO 25I 2001. Assim sendo, não 1Uto11 o11tra opção ao
Represellfa!lte, se11ão, de promover a presmte represwtafilo 110 .re11tido
de apm'tlr as violarões oconidas e ao fina~ aplicar a pena de perda de
mandado. (fls. 17 I 22)

(

- Prot"esso J/ 0 110.990I 2016 - Req11ermte Dep11tado AlbeJto
Fraga. "logo após profeJir o sm voto, o qttal encetTOII úymiando
t"O!etivammte os membros do Parlamento, chamando-os de 'ca!la!!Ja.r' o
dep11tado JEAN IVYILYS DE 1\1ATOS SANTOS
(PSOUR])1 de forma premeditada e Ú!JÚstifimda sob todos os aspettos
qm se analiser (sit) a tond11ta, desfelill 111/Ja msparada em direção ao
Dep11tado JairJ\I[esJias Bo/so11aro, do Pa1tido Soda! Ctistão (PSC) do
Rio de Janeiro, atingi11do t"O!II ogesto também ao Dep11tado L11iz Carlos
Heinze (PPI RS). (. ..). Em relafilO a este fato espetfjico, gmva{ão feita
e di/litigaria por emissora de televisão mostm o Dep11tado JEAJ-l
WYIL YS, em mommto aparentemente a11tetior ao ato, an11nàando
a interlomtor ao se11/ado o ato qm ilia pmticm~ o q11e se pode obsemar
por IIJJJa simples leitm'tl labial onde o mesmo qfirma 'vo11 c11spir 110
Bolsonaro' (fls. 28143)

----\
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- Proce.rso 1/ 111.291 I 2016- Req11erente Dep11tado Ezeq11iel
Teixeira. "1\To dia 17I 04 I 2016, em sessão realiif!da !leiS
depe11deíuias da Câmara dos Dep11tados para a votação da
admissibilidade do processo do impeadJmeJit da Presidente Dii!J;a
Ro11ss~ff, o Deputado JeaJJ ~lb's ao proferir sm voto, oje11dm todos os
Dep~ttados qm proje1iram voto fm;oráJ;el a abeJilll't1 do proa:sso. _Ao
pnifeJit· se11 di.rmrso, ressalto/f ql/e estava co11stmngido em pmtitipar
1
desta jàrsa, deJta eleição i!ldireta, w!ldllifda por um tmidoJ~
conspimdo!j e apoiada por !ottm't1dores, tovardes, aJJa!fàbetos políticos
e vendidos'. Após diversos xingri!JJe!ltos dirigtdo (sú) aos Deputados
favoráveis ao processo de impeadJ!JJent, t'O!Idmú chamando todos qm
estavam presentes JJa sessão de t't11talbas. Profelido o tJoto, em ato de
agressão, Piole11to e iucompat!vel tom demro parlamentm~ mspilt 110
Dep11tado]airBolsollaro (PSCIR]). (fls. 48150)

()

- Processo 1/ 112.431 I 2016 - Req11erente T/inidm de
Sitpteim. "llários jomais deixavam de falar sobre o ato pol!tico para
destamr 11ma mspamda qm o Dep11tado JEAN lVl"'LYS DE
1\1ATOS SANTOS telia deifelido c11spamda (J·it) 110 rosto do
Dep11tado ]air LH.wias Bolso11aro. (. ..). Pam q11e não bqja dúvidas do
jàto, opróplio parlamentar em J'!la rede social jàcebook admite o jàto,
ao te11far Jitstifitar que tal fato foi lima t'fJJposta aoJ· imttltos q11e
s11postammte teria o11vido do rifeJido parlame11tm: A coJifissão em s/fa
rede soáal co1ljirma o fato, não restando q11alqmr sombm de dtÍtJidaJ
sobJ'fJ o oconido. ]\Tem o 1Big Brotber Bmsil', programa onde o
Dep11tado JEAN JV'YLL YS fez jàma, admite este tipo de
compottamento. Se o fato tivesse ato11teàdo 11a atmção, que é ditigida
pela TI/ GLOB0 1, opmtidpante telia Jido smnmiamente elimiNado.
Desutlpe-IJOS a t'onpamrão> JJJas a Câmara viro11 11111 desteJ Realiry
Sb01vs? 011 ela ai11da é a msa qm devemos bonmr e respeita~~ fell(/o
org11/bo de apontar como a 'CASA DO POT/0'? (fls. 621 69)
1

- Processo 1/ 114.95512016 - Req11ermte Carlos Edson
A1mtins. "Consta q~~e no dia 17 de abtil de 2016, 110 plelláJio da
Câmam dos Dep11tados em Brasília, dm't11lfe a se.rsão de votafãO da
admis-sibilidade do processo de ti1pearhment da E:x:a. Sm PresideNte
DILiVIA VANA ROUSSEFF, transmitida ao vú;o em mdeia
national pela rede globo de televisão, o dep11tado fedem/ JEAN
WYLLYS, atel/foll amtm o det'OI'O parlame11tar ao de.ifêJir 111t1a
o1spamda, adrede prometida, 110 também dep11tado fedem/ JAIR
BOLSONARO, pratit't1ndo destmte úij11ria real mediante lltilizarão
do mais atJi/tante, do maiJ 11ltrqjcmte dos meios: a aiJpamda em público!
Ningpém dútw-da q11e as d11as q11e mais !JIImilbam, aviltam e
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envergonham II!Jl ser lmmano em p;íb/ico são o tapa e a c11sparada 110
!'Oslo. i\1ais q!le isJo, a msparada do Big Brother Dep11tado -por ter
sido de.ifelida qHa//do os olhos do IIJII!Ido inteiro aroJJI_Panhavam o
deswrolar da ses.rão de votarão da admissibilidade do iJJtpeadJJlJeJJI da
110ssa Preside11te -eJ/vn;gollbo/1 não apenas a próp1ia vitima t'OJJJO
também todo o 11osso po?JO e nosso país. (jls. 151/ !53)
3. Traço t'tlradedstko dos seis ReqHeJiJJJe!ilos de RepreseNtarão
i opedido de aplit'tl{ão da pe~~a de cas.rarão do mandato parlamentar do
Reqtmido por e:x:pressa iliflingeíJàa a dúpoJitivos norma!ÚJos do Código
de Ética e Decoro Parlamentar- CÓDIGO DE ÉTICA.
(. ..) . J>

O Representado foi devidamente notificado para apresentar defesa
escrita. Ato contínuo, ofertou a citada manifestação, juntamente com documentos,
onde alegou, em síntese, que efetivamente cuspiu em direção ao Deputado Jair
Bolsonaro, mas que tal ato consistiu em reação à provocação do referido
Parlamentar.
Outrossim, afirmou que "(...) não há ne11hHm j11ndamento fático 011 jitddit'o
qm)ÍtJtijiq11e a aplicação de q11alq11erpenalidade à reação do dep11tado Jeau ~I!YJ~ devido a
Jl/a nafltreza e:x:cepcionalissima, à a11sência de premeditarão e à absol11ta inadeqHafiío da cond11ta
desoita com aptmifiíO desproponionalpleiteada pelos &pnm11tantes e com apmn;iío, ig11almente
desproporcional e descabida, s11gelida pela Correged01ia Parlamentar'~
Durante a instrução foram realizadas as diligências detemúnadas por
este Relator, bem como aquelas postuladas pela defesa, quais sejam, a oitiva de
pessoas e a colheita de prova documental, incluindo o laudo pericial elaborado
pelo Instituto de Criminalíst:ica da Polida Civil do Distrito Federal.
Com o fim da fase instrutória, este expediente encontra-se pronto
para julgamento.
Eis o breve relatório.
Passa-se ao voto.

- - --

Câmara dos Deputados 1 Anexo IV - 6" andar- Gabinete 634 1 CEP 70160-900. Brasnia/DF
Tels (61) 3215-5634/3634- Fax (61) 3215 -26341 dep.ricardoizar@camara.leg.br
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 3662 1 Jardim Paulista I CEP 01402-001 - São Paulo/SP
Te I (11) 3887-7322- Fax (11) 3887-72581 ricardoiza r@uol.com .br

-\·/

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Ricardo Izar - SP

li-VOTO
Após exame apurado do arcabouço probatório, entendemos que a
autoria e a materialidade dos fatos declinados na Representação da ~vfesa da
Câmara dos Deputados encontram-se devidamente demonstradas, tanto em vídeo
quanto mediante a colheita dos depoimentos prestados perante este Conselho de
Ética, tratando-se, portanto, de verdadeiro fato típico.
Como é cediço, destacamos que a in1unidade material plasmada no
art. 53 da Constituição Federal 1 não autoriza o parlamentar a proferir palavras a
respeito de qualquer coisa c de qualquer um; tampouco a praticar atos em
dissonância com a dignidade deste Parlamento.

.,( .. _)"

Nesse diapasão, convém registrar, como bem pontua o penalista
Fernando Galvão, que a imunidade material não abarca a responsabilidade
disciplinar ou política do parlamentar, de modo que "ll!lla tJJaHijestação inadeq11ada
pode lellar opadamwtar a respo11derpercmte a próp1ia t'CJJa legislatitJa por oft11Sa ao detoro da
c/asse"2 • Assim, deve-se levar em consideração que a imunidade material
despontou para preservar os parlamentares frente à intromissão dos demais
poderes, mas não em relação à Casa Legiferante a que pertencem.

É importante consignar, sobre a matéria, que a Corte Constitucional
Brasileira já decidiu que ao excesso de linguagem pode configurar, en1 tese,
quebra de decoro, a ensejar o controle poUtico" (Pet 5647, Relator: 1vlin.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em22/09/2015).

1 Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil c penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e
votos.
2 GALVAO, Femando. Direito penal: parte geral. 6. ed. Belo Horizonte: Eclitora D'Piácido, 2015, p. 172.
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Nesse sentido, valiosas foram as lições consagradas pelo decano
Celso de Mello, :Ministro do Supremo Tribunal Federal, no sentido de estar em
consonância com o Sistema J uridico Constitucional a possibilidade de punição
politico-disciplinar por abuso da prerrogativa parlamentar, por ocasião do
julgamento do Agravo de Insttumento 473092, tealizado em 07/03/2005, cujo
objeto consistia no alcance da imunidade material.
No caso s11b exami11e, insta consignar que os depoimentos prestados
perante este Conselho fotam extremamente valorosos à elucidação dos fatos ora
investigados.
Destacamos, por oportuno, que o Deputado Alberto Fraga, durante
a sua oitiva petante este Conselho, informou que, após a declaração de voto do
Representado, percebeu que esse havia cuspido no Deputado Jair Bolsonaro e
prosseguiu:

((Por isso, mm aqmla atit11de e após os atos seqmnteJ~ ele dizer
qm mspia, siiJt, em q11alquer tcmalba que apareaJsse na jrmte dele,
mtão, e11 me senti na obrigarão de fazer o tomtmicado à Corregedon"a
da Casa.

(. ..)
!'Us temos que ditJeJgir das ideias, mas não pmtir para o
desrespeito, tomo foi esse caso 110 p!e!láJio. Foi 11m caso q11e tbatJJOII
muito a atenrão. 1--Tão tinbam atonteddo ainda msos dessa 1/atm"Cza. n

Ao ser questionado pelo Relator se o ato objeto de investigação
tratava-se de uma ação ou reação por parte do Representado, o aludido
Congressista asseverou:

'E11 não ouvi abso!Htamente 11ada qNe o Dep11tado Jair
Bo/sonaro tenha Jàlado. Ett estava mais atrás, não de11 para OlfVÚ: Eu
só senti qm, q11a11do o Dep11tado Jean Wyi{Ys fez a sua dedarafiío de
voto ... Não posso precisar, para não ser aq11i ÍI!}!IJ!o. Não tJi, 11ão otmi
qHalq11er tipo de atit11de do Dep11tado Bo/so11aro q11e p11desse protJOt'ar
a cmparada, vamos dizer assim, do Dep11tado Jean n:~yi{Ys. n

O Deputado Sóstenes Cavalcante, durante o seu depoimento, relatou
que ele:
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((( ..) eJtm;a acompa11ba11do todo oprottmo de tJolafiío e via, em
válios lllOI?Ielltos, por m!fsa do aglomerado de pessoas, em especia~
Dep11tados... É lógico q/IC qHalldo havia a/g11m tJoto contrálio ao
impeacbmmt aqmles qHe eram favoráveis se mal/ifestavall/. 011, ao
contnilio, q11a1Jdo votcllJatJJ a favor do impead;mel/~ os qHe eram
t'OIIIrcÍiios também se maJJijêstatJaJJJ etifolicamente, em alllbos os lados,
110 pleJ1á1io. E tJi, por vá1im tJezes - 11ão foi a únifa, também, por
q11estão dejmtira, porqHe o (Tchmt, qtmida!" tJirolllltJJjm;gão Hadonal
- , ~~~por ''árias veze.~~ em t!chios votos de Parlammtares qm votavam
t"OIIfra o impeadJtJJCIJI, vá1ios Depttado.l~ elltre eles também o Dep11tado
Jair Bolsonaro, q11e diifam (Tcha11, qtmida!" para q11eJJJ votava
coN!ratiatJJCI/te ao impead;ment. Isso 11ão foi ttJJJa IÍnica ve;v foram
várias tJezes. E, JJIItJJ determinado momeJJto, do voto do Dep11tado ]ea11
W)'l,b1s, e11 também estava com a ba11deira, q11a11do ele desce, volta, cospe
em direfiíO ao Deputado Jair Bolsonaro, e e/f 11ào sei se a integralidade
da cusparada Olf parte dda pego11 11a mi11ha cabera. E a! o Dep11tado
Jair (sit) mspitt em mim e, q11a11do e/1 passei a mão, pen:ebi q11e o c11spe
ti11ha pegado da miHha mbefa. ESJes foram osfatos que atmJtea?raJJJ, e,
logo depois, e/f vi só o ttmmlto. n

(

J

Por sua vez, o Deputado Covatti Filho aduziu que, no momento dos
acontecimentos, encontrava-se atrás do Deputado Jair Bolsonaro discutindo sobre
o processo do impeadJ!tiCIJt e que:
(((..) qHando acontemt ofato, além de terpegado 110 Dep11tado
JairBo!sonaro, ainda pt>goH IIIJJ J'e.~pi11go- tem até opróptio vídeo q11e
11ós temos ali - , pego11 11m mpingo dessa manifestarão do Dep11tado
Jean W:'yl{yJ~ tJiaJ teve até a dismssão, 11ós reclamamos com ele pela
atitude, mas não foi 11ada de mais. "
Indagado acerca da ocorrência de provocação por parte do
Deputado Jair Bolsonaro) consignou que:

a(. ..) ho11ve a mcmijeslafiío por ta/lsa da qmstão do l!Ofo do
impeadmmJ!. E11, por exemplo, e os demais colegas sabíamos que ele ia
ter 11111 poJido11ameuto, mas JlenhiiiJJa maJJifestação agnwiva, só a/g11ma
qNestão de profelir a/g11ma miJa co11tm o voto .dele, de ta!t,ez dizer:
(T\Tão, m11de o se11 voto, 011 vote em algum o11tro momento'~ 1'\rlas da
pessoa do Dep11tado Jean II~ylbs 011 da própria a/Jersão do Dep11tado
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Jean W)'I{Ys tom o Dep11tado Jair Bo!ronaro 011 de qmm estava em tJolta
não ho111Je nenh11m tipo de agreJJitJidade, não qm m me lembre. "

O Deputado Jair Bolsonaro também foi ouvido por esta Comissão,
oportunidade em que fdsou que:

Emrelayiio ao fato em si, estava ali comtJários Parlammtares
e ojm;gão national era ('tchall, qtmida '~ Foi isso qm e11 jàlei para ele.
E11 falei e dei (Ycha11 "para ele. Ele foi, passo/I longe de mim, mts 2
metros, vo/to11 1 mehv e meio, mais 011 menos, cJ1Jpi11 e corrm. Temos
aí o vídeo da BamiNeJvs. Foi 11/JJ gesto premeditado. Agora, é o direito
dele de votm: É o direito dele também ali, como m11itos se manifestatJa!IJ
co1t1 palavras sem .rer ofensivas, de jàzê-lo. Agora, voltott-se t'Oitlra mim.
Ali era comum este jargão (1c!Ja11, qtmida"- nada mais além disso.
E11 não posso admitit~ IndHsive, eH vo11 apresentar ao Relator- se é
qm ele já não tem - matéria jomalística em qm ele dii;' (C11spi e
voltarei a mspir qlla!Jtas vezes forem Jletessálias': '

Questionado se teria provocado o Representado, fazendo com que
ele praticasse o ato em debate, respondeu que:

Não bo11ve provocafiío. Todo IJll!lldo falaM (~dJall, qmlida'~
QuaHdo ele foi para lá, já sabia qm ia receber llll/ (~dJall, qtmida '~
Como m11itas vezes e11 ompo a ttib;ma, ocorre algtmJ mllrt/J/Íiio do
pessoal da Esqtmda. E11 passo por tima diJso. Nem por isso eu perco
minha linha na tlibtma da Câmara. Falam coisaspesadas, coliJO agora
aq;li, o UOL, Estado de S.Pa11lo, botando: (rJolsona/'0, qm já
ddiJndell toJtllradoJ: .. '~ Daí t'OIJJef'a a matélia. Ora, imprensa
brasileira, te11ha tJn;gonba na tara, me11 De11s do t'é111 Vocês qm dizem
o tempo todo q11e o coronel é o toJtllrador t'llt'OJ/heàdo pela ]11sli{a,
apresentem-me 11111a sentellfa oiminal transitada em )11/gadol
Apruentem-me! JVão apresentam, ejicam co/11 a mentira o tempo todo
11a mídia. '

Por fim, indagado se dirigiu a frase "tchau, querida" a outros
Parlamentares que votaram contra o impead;ment, afim1ou:

T\Tão, não dúigi, não. CoJifesJo a T~ExaJ. q11e não dirigi. EJtá
o.k.?Atéporqm, se pegareJJJ as imagens, e11 Jiqmi po11q11íssimo tempo
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ali. O (~t'bmt, qmlida" tinha até cmtaz 11a minha mão q11ando e11
estm;a na ba11cada. Se pegarem todas as imagem, e11 acho q11e o
Dep11tado Glmtber voto11 a11tes de mim. S c c11 não 111c mga11o, foi o
Deputado Glatdm: Q1tando o Glauber começoN, q11ando estava 110 voto
dele, eu estava dJegmtdo. Logo depois do episódio) e11 saí. Então) e11
fiqmi ali tafl;ez m;s 3 IJJÚmtos. Por isso, ett não dirigi aq11elas palavras
a ot!lras pessoas dali. 1\tfas, de onde ett estava na bancada, falei, sim.
I<àlei e le!Ja!ltei IIIJJ tmta;;j11ho q/IC havia lá do (Ychmt, qtmida'~
1

1

O Deputado Carlos .Manato, então Corregedor desta Casa
Legislativa, em seu depoimento, pontuou que:
(E11 preseJJáei e e11 estava, 110 dia, na sessão. O Espúito S a11to
e o Rio de Janeiro... Fala IIJJJ, depois fala o ottlro lá, né? 1\Jós estátJaJJtos
presentes ep11demospresmâar osfatos. úgkamente q11e detalhes... Nós
vimos IIUIIJ tollte:x:to geral, estávamos próximos. As imagm.rforam mais
daras e tivemos mais a(esso, mas 11Ós estávamos presentes na hora em
q!IC ofato omrrm. "

Ademais, o Deputado JYfarcus Vicente, em relação aos fatos, relatou:
presenciei- CH estava a tms 3 metros de distâ11cia, 011 a 2
metros epo/1(0 - , tJi q11a11do o Deputado Jean U~)'l{ys p11lo11,jazendo
""' impHiso, COliJO se fosse 11111 jogador de flttebol para tabecear 11ma
bola. Depoú e11 !Ji o Dep11tado Jair Bolsonaro se limpando. l\1m~
etJidenteme11te, e11 11ão tenho t'omo dizer 11m vi", q11aJ1do ele C11Jpitt. E11
só vi quando ele p11lo11 e depoiJ tJi o DepHtado Bolsonmv t'OIII Ollftvs
colegm~ apa!iandoJ e ele passando a mão no ptl!etó e limpando. Isso e11
'E11

VI.

(. ..)
Ha!Jla ali 11111 dima meio q11e de animosidade anterior ao fato
OtVI'Iido, e O q11e a gente pôde presemiarfoi aq11if0 q11e, àJ wzes, aaJiltece
110 mlor das dismssões 110 plenário, mas sempre dentro de lf!JJ parâmetro
de respeito parlammlat: EIJidenteJJJeJJ/e> aq11ele em 11111 motllellto mais
dijlàl, lllllllJO!!JeJifo JiJaiJ tenso, e !Jm;ia realmmte alg11ma indispoJiç'ào
entn? os doiJ, mas nada qHe meretesse tllll regishv de qi!C podetict
mlminar no q11e mi»JÚI0/1.'
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Em relação à utilização do bordão "Tchau, querida. Tchau, amor", o
depoente explicou que:
(P-sta fala tinba sido repetida aleat01iamente. l'lão percebi qm
houve nenhutJJa inte!lf'àO de atingir ninguém. Na minha avaliarão, pela
distá mia em que e11 estava, esta frase foi repetida aleatoJiamente, como
também o11tros t'olegas repetiam desta forma, sem se dirigir diretamente
a ni11guém. "

Em seu depoimento, o Deputado Chico Alencar declarou:
(( ..) m t'reio qm este Conselho não devia perder tempo 11a
disCIIssão se houve 011 não a atit11de do Dep11tado Jean L~ylfys tmpindo
na direrão do Dep11tado Bolsonaro. Sabe por quê? Ele próptio não nega
isso, nem diz que sttpostamente telia c11spido, tomo vi depois nttm v!deo
do Deputado também a qmm respeito,jovem, Ed11ardo Bolsonaro, que
também filmado- 11ão sei .re está nasfilmagens qficiais - , retlibllindo
esse gesto q11e ningllém aplattde e apoia, evidentemente, Hão é algo da
rotina nem da normalidade da vida parlamentar, mas ele, J-et·onbecendo
q11e mspi11, alegando as s11as razões, como o Dep11tado Jean ífíYI!Js jàrá
aq11i também, diz lá: ('S;tpostamente tfljpi. ESJe ato qm... " Não o
Dep11tado Jean lr:)lb's ass11mi11 a J!la atit11de, sem prodamá-la nem se
vanglotiar disso. E a parte q11e me tom neJse fato espet(fico: e11 11ão
estava, ao mntrário do Deputado Fraga, pelo qm ele dedaro11 aqui,
pe1to do palco dos aco!lteâme!lto.r. Estava seNtado onde sempre sento,
ali na nossa banmda ( ..).
Estava 11/JJa extilaf'ào acima do normal, e 11ma pressào 11111ito
grande, e iJso 811 vivi, sobre cada lltJI que s11bia lá. No caso do Dep11tado
Jean W)r!{yJ~ ela foi espeâalme11te forte, o almido. 011vi o almido, 0111Ji
. a exallafilo em tor11o dele, no caminho dele para op!Ílpito, para o coreto,
e d11rcmte a proda!iJOfélo do sm voto. i\1as nào m· nenhum detalhe
espet(fico. Depois> ele, ao J-egJ'tJJ.rarpam a nos.ra bancada, me tonfo!l qHe
ti11!Ja, em fimção da pnssào, do b11/{ying e das agtusões qm sofre!l,
reagido com 11/Jl mspe na direfilo do Dep11tado Bolsouaro. Ele me disse
isso, e eu, smpt'tJso, fui ilifOrmado do fato. O grave, que e/1 espero que
- 11ão li em detalbe - Hão estf!Ja 11os a11tos dessa representafiio: foi
feito lf!JJ v!deo, foi IJ/OIItada IIIJJa frcmde> e isso me deixa indignado,
porqm isso nào é mmpoliamento étit·o míHimo, bdsko, Í11titulado, efoi
veiat!ado pelo Dep11tado Ed;tardo BolsoHaro> qm 11ós JJào
represeJJtamo.r aq11i, em flmção da msparada de (~'tlafc10 " - entre aJpas
-,para 1/Jar as palavras dele, qm ele tuia dado. '
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1\inda sobre o evento em exame, o Deputado Luiz Sérgio atestou:
ProvavelmeNte, o Parlamentar maispróximo do Jean te11ha sido
e/1, E11 estm1a logo atrás. E ali se estabelemt II!J1 tJetdadeiro conr:dor
polonês- tm; tJerdadeiro am"Cdorpolo11ês. EvidmtemeJite, havia 11111
dima de disp11ta e de prrmocay'Ões e111Jr: os q11e defendiam o impeacbme11t
e os qm eram amtra o impeat:hment. Agora, é do conhecimmto de todos
na Casa q11e, em relaf'tlO ao Dep11tado Jair Bo!JoJJaro e ao Dep11tado
Jean Wyl{ys, há 11ma pel~ja,já de lllltitos episódioJ~ qm a Casa já pôde
pJt:Sellciat: Q11aJJdo o Dep11tado ]ea11 fV:yllj1s se dirigia pam proferir o
selllJoto, elefoiprr)/Jomdo não com expressões do tipo <1chall, q11elidaF:
t1Jas mm expressões do tipo ({agora vai o qmima-IVSt'Cl '~ uvai a
bit'hi11ba'~ Então, es.ras exp1r:ssões, ett, q11e esta!Ja mlfito próximo, om,i.
Ao prf!fêrir o sm tJoto, ele fetJe lltJJa tr:ação, qm foi dar 11ma cusparada
110 Dep11tado Jair Bo/sol/a/'0. E o filho do Jair Bol.rol/aro, qm é
Dep11tado, q11e grcwava es.re voto com o te!ifolle cel!ilm~ fiz o mesmo:
t·mpi11110 Deputado Jean Tf.:]'lfys. Tanto é q11e t1111itas das pes.roas, nas
Jt:des soâais, dúsemm: ((Nó meio da msparada, sobi'OII para vod'~
Co!lflsso q11e a!gmu pi11gos das atsparadas at'Clbaram, realmente, 110
mm cabelo. Cot!lo já está meio branco, detr aq11i para disjàrfa!: 1\1as
foi tmpe ti'Ot'Cldo: o Jean ~l{ys tmpill em dúr:yiio ao Jair Bolso11aro e
ofilbo do Dep11tado Jair Bolso!la /'O fez o mesmo em tr:!afiio ao Dep11tado
Jean U~lfw:

(. ..)
No mso do Deputado Jeall I-I)!{yJ; além das pi'O!Jomções
normais que e:x:istia!ll dia11te do clima daqmla sessão, bo11ve lltJ/a
te11tativa de se busmr cliar II!JJ fato político em relafiio ao Dep11tado
]ea11, tomo bo11ve 1111/tl tlfiio de b11smr 11111 fato po!itim em11ma riferé'llcia
ao tott11mdoJ~ o q11e taJJJbém está sendo oijeto de m;a/iafão 110 próp1io
Col!se!bo de Étim. ' ·

Instado a responder quem era o autor das provocações feitas ao
Representado, o depoente acima declinado consignou: .

ü Deputado Jair Bolso11aro. A expressão, por exemplo,
"bidJiJihan era clara, porrpte, q11a11do o ]ea11 vúv11 do tJo/o, q11e e.rtava
meio l'CJII.firso, ('ago!'Cl é a vez da bichinha".'

~

r

lo
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Em sua oitiva perante este Conselho, o Deputado Glaubcr Braga

elucidou que:

ul--0go qm ett j11i s11bir ao plenáJio para fazer a fala, o
DepNtado Jean TI~y!{ys e a Dep11tada Jandira também estaJJam
próximos a miiJJ, ejá aq11ele dima era H!li dima de tensão, por conta
do qm estava acontemtdo naq~~ele dia, mas ttma toisa e11 posso garantil:·
a tese da premeditação, qm está sendo aq11i tolomda, ela não é
verdadeira. O Dep11tado Jean L!ry!{ys estm;a dialogando comigo, antes
de s;tbir ao plwário, e m posso garantir qm o acontet'e/1 foi, de Jato,
ltllla reação, porqm, se assim não fosse, ele tetia mcessaJiamente
comentado comigo 110 momento em q11e ele se dirigia para jàzer o liSO da
palavra, porqm a geJJte estcllJa muito próximo. L!Jgo qm e11 tnmi11ei de
falat~ ai, eH tJo/tei para a bancada, ali à esq11erda de q11em olha para o
plenáJio, q11e é onde normalmente jitam os ParlammtmtJJ' do PSOL,
na saída do Dep11tado Jeall W)'lfyJ~ ai, e ett já não mais acompanhei de
petio o trqjeto dele. Ele veio me Jàlar depois qNC tinha mspido 110
Deplllado Jair Bolsonaro cotJJo 11ma JtJação às agressões q11e tinha
sojlido próximo ao púlpito, lá aqmle espaço o11de as falas foram
realizadas. "

Ainda em sua fala, o Parlamentar retrocitado expôs que:
~s prot;ocações

do Dep11tado Jair Bolso11aro são permaneJJtes.
Elas não se JUIIIJJe!Jl às provot'ClfÕes daq11ele dia. E11 já ptuencieipor
diversas vezes, e11 q11ero aq11i ltJpetir isso. E11, sentado em alg11ma das
mdeiras da Comissão, o Dep11tado Jean Wyl{ys à_/ltJJite, e o Deputado
Jair Bo/sonaro atrás, ele retira o mitrofone efica fazeJido agresJ'Ões elO
Dep;ttado Jeall f.f~yl{)'s porfora do miavfone. Isso é tão daro q11e, 110
dia em qm o Deputado Jair Bo/so11aro p1ufo11 aq;li o se11 depoimeNto e
q11e e11 fiz aq;ti peJ;gmJtas e indagarões a ele, ele tai11bétiJ Htilizo" de
palm;ras irônims e bomofóbims, porq11e ele Hão coJJJeg11e se tontrolaJ:
Isso aí é algo qm está m11ito daro. E11tão, naq11ele dia, as palavras q11e
a ge11te fetJe aqHi a op01tmtidade de ver e q11e até o próplio ddeo dm
aqui a demonstração: (Ycba11, qmlida", daramenle, eram palatmu q11e
·q11niam inrl!tif·,. a 1/IJI Jmtimento de disaiminarão, era11r palavrcu
dirigidas ao Deplltado Jean u;yi{)IS de mamira homqfóbita. Não
smpremde, porqm isso é Htilizado de mamira tuornmte pelo Deputado
Jair BolsonaJ'O, como m:ontece/1 aqm~ q11ando e11 fiz o 11so da palalJI'a e,
úvllitatJJmte, o Dep11tado Jair Bo/so11aro fez mmções !Jomofóbims e
irônicas ao Deputado Jean JI;yl{yJ e à minba pessoa.'
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Sobre a relação entre o Representado e o Deputado Jair Bolsonaro,
o mesmo Congressista explicou que:
'É 11111a relação de provomr'ào permamnte por parte do
Dep11tado Jair Bolsol!aro, permaJJellte. Isso é algo qHe é Nfilizado tomo
estratégia permamnte de t'OJifronto por parte do Deputado Jair
Bolronaro. E!! já 1Jl~ ind!ISÚJe, por diJJersas vezeJ~ o DepHtado ]cal/
W}lb's, depoú de termiNar s11a fala deHtro de II!JJa Comi.rsão, enq11a11to
o Dep11tado .Jair Bolso11aro fala, se leva11tar para Hiio legitimar a.r
agressões q11e são feitas perma!lel/temmte pelo Dep11tado Jair
Bolsonaro. '

Outrossim, o Conselho de Ética também ouviu a Deputada Estadual
do Rio Grande do Sul, Sra. :rvlanuela D'Avila, que assinalou que não se encontrava
na Casa no dia dos fatos, mas que presenciou:

u( ..) dm"Cmte 4 a11os, a amvivê11tia de ambo.r, sobret11do na
Comissão de Direitos HmJJaJios, qHe rhegmi a presidà: Indmive,
b11sqmi, para q11e não ficasse ape11as a minha palavra, notas
taqlligráficas de seuões presididas por t!IÍIII, tom ditJeJ-sas provotafÕCJ~
i11tensas protJorações do Dep;ttado .Jair Bolso11aro ao DepHtado Jean
W'ylb's. PoJtanto, sim, preseNciei militas provotaçõeJ~ não naqmle
momento, mas d11ranle os 4 aJ/os em qm coiiVÍ!JetJIOJ os ttê.r- e11, o
Dep11tado Jean e o Dep11tado Bolso11aro - como t'olegas neste
Patlammto na 54a Legú/at11ra.

(. ..)
Todos os Parlamentares - nós tOIIlJivemos entre IIÓJ~ 11os
mrredoreJ~ 110 Ple11áJio, 11as ComiJsões- tollheamtos as mradetirtim.r
de tvda lltll de JJÓS. O Dep11tado Jair Bolsonaro... Não vo11 arfjetivar de
forma q11e te11da a qllal!ftcá-lo, mas, sefoSJe tonsiderado aqmle gma do
Congresso qm l/Os q11aliflm tomo mtiodadores, debatedores, ele é 11/J/
provotvdor talt,ez nato - eJsa é 11/lla das caradedstúvs dele - , ao
passo qtte o Dep11tado jea11 ll~ylb's não é. E11tão, e11 aJsísti a imílllems
provowrões e lll imímerm vezes o Dep!ltado Jean Wyl(ys não revidar tiS
protJOt'CIÇÕes.

( ..)

E ett premuiei Jempre, todaJ as l!ezes, agressões do Dep;ttado
Bolro11aro co11tra o Dep11tado jea11 11ão polítúvs, 11ào relaâonadas às
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m11sas q11e ele defende, não relacionadas à.r ideias qm ele dtjende, mas
sempre reladonada.r àq11ilo qm o caracteti:W ellqllallto ser bmna11o e,
p01tanto, o q~~e 11o.r dijeremia 111/J dos o11tros. n

A Deputada Eüka Kokay afirmou não ter visto os fatos s11b e:x:amine.
Não obstante, descreveu:

P-11 co;IIJivo t'Oill o Dep11tado Jeal/ w:Jifys na ComiSJão de
Direitos Htt!IJanoJ~ em o11tra.r omsiões e em O/liras oporttmidades nesta
Casa e também tive várias tJezes a opo1ttmidade de preseJ!tiar o absoluto
desrespeito com que o Dep11tado Jair Bolsonaro trata o Dep11tado Jeall
wyltys.

(. ..)
O Dep;ttado Jean W)lljs foi vitima de adJt!te!llfilO de pfdeos, de
adlllteração das sJtaJjalas, de ad11lterafiío de prot:edimeJ!to. O Dep11tado
Jean ~l{)ls tem sido pftima de 11111a lógica bomcifóbit'tl de forma !llllito
intensa, qm b11sca o próprio aJ1iq11ilamento. Então, se v:Ex-a. me
pet;g;mta se e11 já tJi o Dep11tado Jair Bolsonaro tratar o Dep11tado Jean
W,.Yiljs de forma desrespeitosa, e11 digo q11e vi m11ito maú do qm ÍJso,· JJi
111!1 procuso de proJJOCafilO qm me parece que g11mda semelballf'tl co!JJ
práticas de lo!tltra, ta!ve:{;· de entredentes vodjimr instiga11do eJàlando
e falando e falal!do. E também já o11vi falas ao próplio micnifone.
Lembro, em determinada ocaJião, que o Dep11tado Jair Bo!so11aro se
rejúia à necessidade de os familiares levarem ofvetos de consmno, de !ISO
e de mseio para aqmles qm estão presos, em determinada matéria, qm
e;t posso resgatat: E ele di~ja: (Por exemplo, o Dep11tado Jean Llryi{Ys"
-isso ao JJJimifom, da t!ibJma do Plmátio U!Jsses G!limatiíeJ(~ .. o Dep11tado Jean ff)r//yJ~ se porvmtm'tl for preso, pode reaber os
se/IS l!tbrijimntes'~ 011 coisas deJJa natm'IJ~fl t01pe, para tentar
· aniq;ti/ar o oittro, dwupeitosa eabsol11tamente t'OIItril a mcessidade de
se ter o mínimo de ci?;i/idade denti'O desta próptia Casa. '

O Deputado Rubens Bueno registrou que:

T·.J estava em plenán'o, na J;otafilo do protesso de
admissibilidade do impeacbment, e, em plenálio, nós vimos aq11ele
lllmlllto grande, naq11ele momento em q11e, em seg11ida, já se div11/got1
toda a matélia rejeJ'IJI/te àquele epúódio. O q11c e11 deslato, St: Relato/~
é q11e, mste episódio, não J·ó o nervosismo e as tensões de ambos OJ lar/os,
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011 011tros ta11tos ladoJ~ estava11J prCJeJJtes. Nós vit;e!JJOS ali mues e mesn
JIIIIJJ processo de debate permane11te. V.Exa. ambo11 de ouvir aq11i a
testeJJJII!Iba de difesa, illdllsÚJe, fazer JJJCilfÕCJ l'OIJJ q11e m também não
posso t'OIIt'O!dm~ com relafão ao impem:bmellt, com relafiio ao qm
acoJitece/1. São posir-ões diferelltes. lvfas, 11este t'aso, a lmsão como estava,
1111ma votarão daqmla, como acontecm, uaqmle momento, e11 não tJ'!)O
por q11e uós estarmos aqlli se11tados, vendo IIIJJ processo desse pen:orrer
tempo, tomando indiiJil!e espayv de mda 11m para poder dizer isto. Isso
aco11tet'e a q11alqmr bom, a q11alq11er momento, em q11alqmr
Par/amei/lo do 1111111do. Se fôssemos ab1irproamo pelo q11e atvllfet"e aq11i
na Casa, fedamos q11e ter aq11i centmas de processos. E11 mesmo lelia
que estar aq11i aprese11fa11do pedidos a todo o mome11to, porq11e também
so/f agredido, so11 em plenáno às t;ezespromrado JIO deifotfO ftsit·o, 1111111a
tentativa de agressão. E11tào, 11isso aqlfi eu acho q11e nós estamos aqHi
trabalbrmdo tWJtra o Padamento e co11tra o interes-se de 11ma boa refarão
e de b11star deste motJJCI/to ""' exemplo para Jairmos para algo melhor
de tV!Ivivêntia dentro da Casa. "

A respeito da existência de provocações por parte do Deputado Jair
Bolsonaro no momento dos fatos, o Deputado Rubens Bueno esclareceu que elas
sempre aconteceram, e que, naquele dia, ocorreram de todos contra todos,
especialmente daquelas favoráveis à admissibilidade c daqueles contrários;
gerando tensão.
O Deputado Silvio Costa relatou a este Conselho que:
l_Até aforma

q11e BolsollaJV olba para Jean já é 1111:a agressclo.
E le agride Jean todo dia! Porq11e ele JJJÚIIII"Cl as bolas. E daro q11e
naq11ele dia eN tmbo mteza de q11e o Boisonaro,Jimto com ojilbo, tJJe/1
amigo Ed11mdo Bolsol/aro, ambos agrediram ]eaJI. Q11ando ]ea11 foi
votm~falamm: «0/ba a bzcbinba, nclo sei o q11ê'~ Af]ea11, qm 11ão vai
e!ifrentar 110 pau, 110 mrete, na briga, dois mcll'lllal!J.OS daq11e!eJ~ de11
HIJJa mspamda.

(. ..)

É daiv qile tem Dp11tado botil~jobico, ·e 11âo é só ii!JJ, não. Há
tJálios. Como bá Dep11tadoJ botJJossexlfai.s. Há IJáJios. Agom, não dá
pam vodfimr com use tipo de debate aqNi, agom. A af'àO aq11i é a
c/IJpamda de Jean. A mspamda merea pmtifêio 011 não? lHas bá
bomrifobia. E ]ea!l sifre bomrifobia. '
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O Deputado Afonso Florcnce, em sua oitiva, afirmou que:

(T\Ta hora da votação do Deputado Jea!l e das possíveis ofensas
qm ele sofrell, e11 11ão presenciei, e11 não estava próximo 011, se estava,
11ào pen:ebi- em lltJJa co!lf!IJão m11ito grande. Otmi relatos posteliores
e confesso q11e 11ão me smpree11diponjlte, se fossemos at;tartigorommente
naq11ele dia, talvez m11itos atos, se represmtados, JigHijicariam a
abeJtllra de processo, porqm estatJam todos m11ito exaltados. OtllJi dizer
q11e a t'âmera da TV Câmara flagrou a c11sparada eflagrolllltJI amtraataqm similm~ mas também não vi nem 11/Jt nem 011!ro, também não tJi
a proJJot:ação. "

Em seu depoimento, a Deputada lV1aria do Rosário asseverou que:

(((. ..) sobre os jàtos em si, chamaram nmito mais a minha
atenção o rem/tado deles do q11e o episódio aq11i ana/i.rado, porqm após
aqmle momento vivm-se no plenátio mto b11rbminbo, 11aqNele lotai.
J'vlas era ttm dia também extremameNte difíci~ 11111 plená1io não apenas
com os Par/ammtares 110 SIJ/1 intetiot~ m11itas _pessoas também 11os
visitatJam, acompanhando aqmla votarão. E11tão, l.1avia 11ma den.ridade
de pessoas m11ito gra11de. V.Exas. sabem qm nós seq11er temos, ta!J;e~
cadeiras para todos os ParlameJJtares. Pensem JJ/Im dia em qm 11ós
tínbat:rtos tJtais do q11e o dobro de; Mpacidade. Então, é difiâl ver-se
pnto q11a11do tem militas pessoas entre o local em q11e se eJICOIIh'tl e o
local onde alg11m episódio ocorre. Efetivamente, o q/IIJ e11 posso dizer é
do ato posteti01~ o momento postetiOJ: Do ato em si, do fato etJJ si, da
realizarão dele, ejetitJatJJeJite e11 não estava próxima o .wjiàente.

~í /

(. ..)
lvfllitas vezes elljá vi pessoas swlarem atrás do Deplltado Jean
I~lfys, em Comissões, e t·omeçaJ'CI1J a Hlilizar palmmu q11e sào -- "
extremamente desreJpeitosas no contexto de ma identidade pessoal, e q11e
--o
SCiiaiJI para q11alquerpessoa. E11 estive tom o Dep11tado JeaJI IJ0rl(ys ---~
·,.,
naqllela tarde. E sobre isso também 8/1 qml'O dep01: E11 estive tom o ;......_"'
Dep11tado Jean Wylfys em vários momentos naq11ele dia. O Dep11tado
-""
:__
"'
estqva _abso/!ltammte_tranqltilo, porq11e e/~ é /f!l1a prJssoa cordial O ,~~
Dep11tado Jean J~/fys é tordia/, é ed11tado.
:--,..
(. ..)
- - "',..
::=:=o
O Dep11tado Jean ff)rlbrs, por tJáJios depoime11tos qm, .rem - - u
-"
saber qm mia testem1111ba aqlli, recebi de pes-soas qm estatM/1J ali
próx:it;JaJ~ foi profimdamente ofeNdido, e 11ào ape11as 11aqmle tJJotmnto.
O>

~N

~
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Ele tem sido rifendzdo reiteradas tJezes, 1111/JJ contímto} sem qm ele teJJha
oc1tpado esse esparo 011 tmtitas vezes tomeg11ido ser o11vido peloJ sms
to!egas para dizer q11e o l11gar dele} romo eleito} é tão legítimo q11aJJ!o o
de q11alqHer o/ftro to!ega e qm J/ÍIIglfém tem o direito de r/esmerem· o
mandato poplflar qm ele exnre pelo fato de ele ser 11111 ho!l/ossex11al. ))
Ao final, passou-se à oltlva do Representado, que informou ao
Relator que já respondeu a outras ações perante o Conselho de Ética, ponderando
que:
(((. ..) é bom dei:x:ar daro que mnh11ma delas foi por desvio ético,

por desvio de mnd11ta ética. Tanto q11e todas as represenlaf'Ões foram
arq11ivadas. A ptimeira representarão foi porqm 11/JJ Dep;ttado me
chamo11 de eHótia h11mana. Vo11 repetú:· mn Dep11tado me dJtliJJOII de
estória h11mana 110 ple11átio da Câmara, e e11 respo11di a ele q11e e11 11ão
so11 escória /JIIma!la} qm há 011!ras pessoas qm são tttpazes de serem
classijimdas como escó1ia b!ltlla!la, tomo aqmlm~ por exemplo} sobre as
q11ais pesam ac11sarões de rrmbo de dinheiro p1Íblico. Então foi 11/JJa
reação a lflll itmt!to prrifendo contra mim - e lft?J inslflto com 11/lJ
tJiés ... bastante . . . como dizer... de máfé, porq11e, além de me d;amar
de est·óJia hH!JJana, ele detmpava, de mamira deliberada, oJ· meus
pr?Jetos de lei. E m reagi. B este CoJJJelho arqHivo/1. O seg11ndo foipor
ca//Sa de II!JJa p11blicação no Facebook. (Riso.) Pa1ue até bliJJt'Cideira
qm eu te11ha tJindo parar 110 Col/selbo de Ética por uma p11blicação 110
Fatebook, em q11e e11 não ofendia IIÍII[,IIém especijicameJJte. Jvlas a/glfiiS
Dep11tados Je se11tiram o/e11didos com a JJJÍ11ba p11blicafiio. E era 11ma
publitafiiO acerta do asJaJsinato em ma.rJ·a, oconido em Or!a11do>1/0J
EstadoJ Unidos, em que 11111 assassilw mato11 várioJ homossex11ais. E ra
IIJJJ texto sobre esse assassú1ato qm e11 acho q11e de!JeJia incomodar
q11alq11erpessoa q11e se diga hmtJa!la. Q11alq11erpessoa q11e Je diga a
favor da vida deveria se Í11comodar cotn aquele cJJsassi!lafo em massa.
E, neste texto, e11 diifa qm esses as.rassi11atos são pm·edidos por
dismrsoJ de ódio qm deJrjlta!ifitt11JJ a comHnidade LGBT em todo o
tmmdo. E aí Dep;ttados se se11tiram iluwJJOdados cotJJ a mi11ha
publitafiio e reprwmtaram rontra mim no Co!IJelbo de É tica. JV!ais
lima vezfoi arqllivado. NmlJIItiJ dos dois CCISOS trata-se deferir o decoro
padame11tar nem de tlllJCit'OIIdllta a11tiétim."

Sobre os fatos, discorreu o Deputado Jean

~!yllys:
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<(. ..) aqmlesfatos, eles têm 11/JJ contexto e eles têm 111JJa história.

E não podemosfalar deles, semfalar da histólia e sem}àlar do co11texto.
Ptimeiro, ett vo11 jàlar da hiJtólia. Desde o mm ptimeiro mês do mett
ptimeiro mandato- ettfiti eleito em 2010, i11iâei a 54n I...egúlatmu
em 2011 - , desde o plimeiro mês do primeiro mandato, eu soH
d(famado, de maneim 01qmstmda, IJaS redes sociais, com iJyiídas e
tt11!í11ias movidas por /;omrifobia. As minhas redes soaàiJ .rão atamdas
dtii!Jtr!Jai/Je!lte porpessoas q11e colocam como hashtag- # - , qm é
111/Jtl expressão q11e a ge11te 11sa para jàlar de deterJJJinadas chm;es e
expressões na Intemet, q11e mam tomo #bolsonaro2018. E11tão,
dammmte, são pessoas, senão ligadas diretameNte a ele, são pessoas
estim11/adas por ele. Além dessa dijàmarão, qHe já dura 6 ai/OJ~ 11111a
difmJJafão orqmstmda, qm não está ân:mJJcrita à Intermt, ao ambiente
das redeJ· soâaiJ, essa difmJJarão também 11eio pamr msta Casa. Este
Dep11tado já espalho/f pelos corredores da Câmam 11111 pmtfleto em q11e
ele não só me inSII!tava a partir da mi11ha homossex11alidade, t'OIJJO ele
fai_ja ilay-ões amm da sexualidade da Presidenta Di/ma Roms~ff,
distrib11ídos aq11i, nos corredores da CaJ·a. Este Dep11tadojá me dJaJJJ0/1
de <~·11 amb11lante '~ E me perdoem ter que dizer isso aq;ti. ]\Tão é nada
confortável, pam mim, ter q11e repetir isso na j/'e11te de v~Exa. Ele me
d;amo!f de (h1 ambHia11te, JJos tJJit:rofones desta Casa. Esse Dept~tado
já me chamo11 de ('qmima-rosm" 11os micrqfoms desta Casa ejá esct-etJelf
nflm m11az epHblico/1 11111a foto em que ele di<.<Ja qm o Parlammto não
em padaria, 11/IJJJa riferé'ncia à ('qmitllcl-rosca'~ Esse Dep11tado, em
11ma mrdiê}/{:ia p!Íb/im, já disse para tttll cidadão q11e estalJtl
acompa11ha11do a a11diêJJâa públúll qHe ele dm;a o m e o pai dele
também. Bom, são 6 anos de vio!êl!cia bomofobica simbólitt1 umtra mim
e de difamarão, e e/111/llhll respondi a eJse ddadão t'OtJJ lJiolê11cia. Nmu'tl!
1\Tem mmca tratei ni11gpém, 11e11h11m Dep11tado... Os Deplltadospodetll
te1: •. Eles podem não gostar de mim, eles podem redamar da minha
ma11eim de difender a minha agenda, dos m;gpmentos q11e e11 letJaJI!o,
da miilba postmv. Eles podem fazer qHalq11er ac11sarão, mas eles JJao
podem me aatJar de qm os tratei mal, de qm os Ílls!lltei, de qm retoni
a cifensas tontm eles. Ne11hm;; pode dizer isso, nem mesmo esse senbor
q11e me cifende. A. pmtir de meados de 2013, o Bmsilmergplhotl J/11/IJ
clima de polmizarão, q11e se tmdlliJÚ nllma violêJ~tia polítim e 111111/a
·intolerânda c-ontrà as posifões polítútJs de àlgu!JJa.f pe:rsoas JleJte Paá
Deputados emm inmltados em aerop01to.r, em J'Csfamvnte.r; vídeos
difamatótios tom esses úwlltos emm feitos na I11temet. HaJ;ia 11tJ1a
triminalizarào dam das pessoas de e.rqmrda, das pes.roas socialistaJ~
dm pessoas qm dife11dem post}·ões políticas que 11ão são aJ posifões
libemis nem 11eo/ibemis e tampo11c-o aspoJirões jàscista.r.
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(. ..)
Esse dima veio mtm crest-e/Ido aq11i e tO//Jef0/1 a se mall!fostar
também aqHi na Câmara dos Dep;ttados. V.Exa. acompanho// os
meses qm antecederam oproa:sso de impeathment da P1-esidenta Di/ma
e V.Ext1. também acompa11bo11 todo o espetám/o montado para aqmle
dia- a passtzre/a que joi co11stmída, a !t"tliiJJnúsão ao vivo - e todo
o dima q11e se estabelemt 110 dia da tJotarão. V.Ext1. é lestemHllha de
qm nós camillhát;amos JJa passarela até o micn!fime pam prf!ftrir o
11osso voto, em cadeia naâo!la/, e, ao mestno tempo, m'Cados de !ltlla
t;mna de Dep11tados qm 1-eagiam aos 11ossos votos, com apla11sos, cottl
ap11po.~~ com tJaias e com insultos. Naq11ele dia, q11a11do e11 Jai pam
votm~ pam profltir o mm voto, em a bancada do Rio de Janeiro qm
estava tJo/ando. A minha letm é (y: e antes de mim votamm a
DepHtada Jandim Feghali e o Dep11tado Jair Bo/sonaro. Po11w mttes
do me11 voto, o Dep;ttado Jair Bolsonaro dedico11 o sm voto a jm;or do
impeachment da Di/ma a llfJJ t01111radoJ~ 11111 dos piores tott11mdores da
ditad!fm bmsileim, qm cbego11 a 11sar como témitt1, método de tOJilll'CI,
introd11if.r mtos em wgi11as de tmt!heres. Esse totilimdorjõi smtdado
po11to a11tes do 110to, pam estâ11dalo me11, pelo menos para mim, que
tenho apre{o pela dig11idade hHma11a e q11e acho q11e e.rte País deve jàzer
valer oJ tratados intemaàonais de dúútos h11mmtos dos q11ais ele se
tomo11 signatário. E.. para mim, a totim'CI é lf!ll aime de lesa!JIImanidade. E11tào, e11 o11vi aqmle tJoto e fui logo depois t-'bamado a
D!'Oje1ir o meii!Joto. Qllalquetpessoa q11e Vf!fa a ema do mm voto pen·ebe
qm há ti!JJ momento, q11ando e11 chego ao mimifolle, em qm e11 paro,
í'l"'tzo os bra{OJ e olho pam o lado. E e11 fafO isso porq11e, jm!lo das
vaias, em dito: ((Veado! Sai dai, veado!" E11 pat-ei, olbei e prf!ftti o
!J/C/1 voto. E 1 q11aJJdo e11 voltei, eJtava mtJJÍJibando em direfãO ao me11
l!tgm~ et1 otllJi: (Qmima- roga/ Sai, q11eima-rosm!" E ett virei pam ver
quem em, e, q11a11do molhei, em o Dep11tado Jair Bolso11mv, q11e olho11
pam mim efez: uTcha11, qtmida!" E1111ãosei se V.Exa.já se t'oloco/1
110 l11gar de algHém qm nasce e c!-esce sob o signo da ilyiíJia. A p1itmira
11ez q11e e11 o11vi a palavm 11eado na mínba vida e11 tinba 6 aJ/oJ de
idade, m não sabia o q11e era ser veado, mas et1 ouvi de llfll homem
adtt!to Hma peJ;gttJJta: se et1 em veado 011 se e11 em est11dado, aos 6 a11os.
De lá pamüi, isso J/111/t'tl desaparecei( do borizonte da minha vida. J\.Tão
sei se V.Exa. já Je wlocou JW pele de 11ma peJJoa de pele p1-eta, mgm1
J/eJte País, q11ando ela eJJtm JJ/1/JJ ônib11s, e Hma peJSoa se ret'!lsa a
JeJJfar do lado dela porqm acha qm ela é 11111 ladrào, mtfomaticame11te.
Nó.1~ os gmpos difamados, tolemmoJ !JIIIt'ta coisa 1/eJttl vida. E e11 tolerei
por 6 anoJ esseJ ins11ltos. E Haq11ela bom, tomado de 11/J/a natào qm
ellmm mesmo espemva q11e m júre te1; porq11e correm lieiS minbtu l!eias

1
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sa11gm IJHmano e não sa11g11e de barata, m t'IIJPi na tara daqmle
fascista, porqm foi mais fo!te do qHe etr. Se V.Exa. me perg,Jinfasse
antes daqmle clima, antes daq11ele dia, se e11 seria tapaz de mspir JJIIJJJa
pessoa, tab1ez e11 dissesse qm Não. Não/ CeJtame11te, e11 diria q11e não,
porqm m JJtmt-a mspi em nillg/féltl, e11 JIIIJJCa levantei a mão, 11em
mesmo q11ando e11 era vitima de violê11cia f!.rica 110 colégio, por tllll.fa dct
minha boJJJossexHalidade, eu reagia t'OIJJ violê11tia co/ltra qffmJ me batia.
N11nca Cllspi em ningHém e ditia, mtame11te, qm não vo11 tmpil; não,
não mspiria. i\1.esmo sabendo qm, 110 gmto de T/arsóvia, osjitdeiiJ,
!Jifmi!hado.r pelas tropas naifstas, desarmados e dia11te da dcsproporfdO
de força, mspiam, mmo forma de reação àqHilo. i\1.esmo sabendo dúso,
e11 diria pam VExa. qm e11 não mspúia. J..1.as, naq11ele moiJJento,
naqmle dima de violêJJcia po!ítú-a qm nós estávamos expe!ime11tando,
mm o Paú dividido literalmente, a Esplanada dos 1'1.inistéJio.r dil!idida
por 11m dn:o mo11tado para a transmissão do impeadJtmnt, naq11elas
cirr.:mtstâ11das, e11 c11spi 110 Dep11tado, coliJO 11ma reação a essa tJiolêm'ia.
A minha mspida foi 11ma reay'ào e, não, 11ma ação.'

Acerca da premeditação da conduta, alegou que o vídeo ap.resentado
é fraudulento, visto que inverteu a ordem dos fatos ao colocar, em primeiro luga.r,
uma cena que, na verdade, deu-se após a cuspa.rada, qual seja: quando o
Representado se dirigiu ao Deputado Chico Alencar c disse que cuspiu no
Deputado] ai.r Bolsonaro.
Sobre a frase utcha11 qmrida. TdJatf, amm: ",que teria sido proferida pelo
Deputado Jail: Bolsonaro, o Representado assim se manifestou:

Plimeiro, ele não disse só 'Tcba11, qmJida! TdJall, amor!" Ele
faloH: aQmima-rosml': e, q11a11do et1 virez~ olhei e zJi qlfe era ele, ele se
rejCiilt a mim, levanto11 a mão efaloll: 'Tcba11, qmridal" Não JOII ett
qm esto11 dizmdo, ele disse aq11i ao Co11selbo de Ética, e e11 volto a
dizn:· mentir para o Conselho de Ética é sitio. Ele diue aq11i J/O
Co11selho de Etú-a qm ele não disse a mais ninglfém essa Jl'ase, q11e só
dirigi11 essa }1-ase a mim. Se ele q11isesse se refelir à Pre.Jidenta Di/ma
Ro!lssiff, de te1ic1 dito iJso .à Jandira. Fegbalt~ ele telia dito isso .a
q11alqmr o11tro Dep11tado qm voto11 contra o impemhment da Di/ma
Ro11ssif[. Entretanto, ele escolhm dizer a JJJÍ?Jt, e depois de me r:bamar
de ''qmima-rrm-a'~ Ele estolhm dizer a mim. T/.Exa. tab1ez não
saiba, mas lf/Jla das pli111eiras Ú!JtÍ!ias praticadas t'Oilfra 11ós,
homossex11ais masmlinoJ, é nos tolocar 11a posif'àO feminina, é 11.rar os
termos Jeminino.r para 11os de.rqNa/ifi,-aJ; porque a bomofobia tem a
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mesma origem 110 matÜSJJIO e na misoginia, naqm'lo q~~e !eólicos soâaú,
sociólogo.r, antropólogoJ, cientistas políticos e histotiadores chamam de
ordem da dominação tl!asmlina e do patJian'Cldo. EsJa ordem da
dotJtinapão mamrlina e do palliarcado c·olom a mulher 110 l!tgar i11feri01;
a m11lher histoJÚWJteJJte esteve 11/IIJJa posição ú!foJioJ; 1111ma poúfiiO em
q~~e ela é dominada pelos homens. Então, 11ós homossexuaiJ~ para nos
desqllcliificm; somos chamados de ttJttl!mzjllba, somos tratados 110
ftmillÍIIO. T/;Exa. já de11e ter OlllJido e.ypressões t'otJJo ((Calma, sa11ta!':
para se riferir a 11111 homo.r.re.x:HaiJilaJc!l!úw, 011 tr~jeitoJ ftmillinos para
se rifC!ir a 11ós, oJ· homossex;tais masmliltoJ~ ESJ'a i lltiJa forma de 11os
desqHalijitm: Então, olbatpara mim e dize!; aofim do metr !Joio, depois
de me cbamar de <q11eima-rosca': (Tcha11, querida!': 11ão tiJJ!Ja
qualqiiCr reftrê!lcia à Dtlma RollsJ~ff Tinha reftrêllâa a mim tão
some11te. E ele IlSO/I apenas e tão somente contra mim. Então, trata-se
de mna fnm mada com molivapão homofóbit'Cl, tomo todcu as o11tms
qm ele fez ao lo11go deHu 6 anos, a/g11111as até m11ito mais gm11es.
<Tcha11, q;~e~ida!'~ pam mim, é t1J11Ífo mais ame11o, porqm e11!1ão acho
- os homens heterosse:x.'!tais podem achar q11e me desqllalifimm me
tomparando à m11lher- qm a mim não me desqNalifita. EH nasci de
IIJJJa JJJit!heJ; e11 te/lho d11as irmãs qm ett amo, m tenho grandes amigaJ~
Deptrtadas q/{1] e11 admiro bastante, nmlberes incdveiJ 11a bistólia,
m11lheres i11cdveis qm jizemJJJ a histólia deste País. Então, colotar-me
110 !ttgar de mulher não me deJqHalijit'Cl. Pam mim é bomvso. Pode
desq11alijimr 11a t'Clbef'Cl deles; 11a mi11ha, 11ão. E11 1/etJJ acbo q11e este foi
oproblema, o <Tchau, qmtida!" O problema para mim foi o (qlle.imarosm" a11tes. O problema para mim é a co!lolafiíO dada ao <TdJall,
qtmida!" Pam ele era 11111 ilwrlto. Para ele era lf!lla desqllalijitt:IÇào.
Para mim 11ão é, mmpam ele em. Iuo é qm impotta, q11e pam ele em
ti!!Ja deJqHalijicafiío homofóbim. :
A respeito do termo "canalhas", que teria sido dito pelo
Representado durante o seu voto, esse esclareceu:
<3'e alg;tém Pai tJOfar JllltiJ protu.ro de im_peadJIIJmt que vai
dqi11ir os nm;o.r de 111/Ja IVação wtiJ maiJ de 200 tmlbôes de babita11tes
e exten.rão tenitorial colltimlltal como . o Bra:iil, qHando alg11im vai
tJO!at; essa pesJoa develia ser respeitada, sobret11do em se tmtaJldo de
aHtoridade da Rep!Íblim eleita com 145 mil votos, 145 mil votos, o
sétimo maú votado da ba!lt'Clda do Rio de janeiro. E11, o País e os tJJeiiS
eleitores meredamos a/g!ltll respeito. ]\Ja hom de chegar ao me11
tJJÚ1vfo11e, et1 11ào de1Je1ia ser vaiado e ter omJido <3'ai, tJeado!" Para
mim qmm age asJi/11, Dep11tado, é mnalha. E volto a dizn:· o
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({:cmalba ''também foi 11ma rearão. B11 me lembro de q11e, antes mesmo
de Jango, João Go11lmt, Jair do PaÍJ~ q11a11do IIJJJ Deptttado toma a
ttibtma e derreta qm a Presidê11âa está va:{ja, também U(ysses
G11imarãeJ~ 111/J doJ pilares da JIOJSa detJJocraàa, bqje stlltdado, gtitoll
em alto e bom Jom: ((Canalbas, mnalbasl" Tratava-se também de 11ma
reafiio. E também, por inclivel que parera, naq11ela ocCIJião, o11hv
Dep11tado se valm do mspe t'OJJlo 11ma IYJafiio. As bistótias têm t'oism
mriosas, dclúm, não é? Foi is.ro o qm acoJJtemt. '

Conforme se depreende da análise dos depoimentos retrotranscdtos,
bem como mediante a aquilataçào dos documentos acostados aos autos, restou
comprovado o quanto alegado pela defesa, no sentido de que havia reiterada
provocação ao Representado por parte de alguns Parlamentares.
Não obstante, o laudo pericial produzido pelo Instituto de
Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal rechaçou a tese de existência de
premeditação da conduta do Representado ao concluir que:

'(..) 11a ema rifemlfe ao oq'etivo pericial dos e::x:ames, o
Dep11tado Federal Jean J.rylb's, ao se aproximar de mn gr11po de
pessoas, proje1ilt a seg11inte fala: uEu cuspi na cara do
Bolsonaro, Chico. Eu cuspi na cara do Bolsonaro. Eu
cuspi!'~

Conduem, ainda, qm esta tena ocoi'IYJII em motJJeJJ!o posterior
ao evento em qm o rejetido Dep11tado apmYJmJ tmpindo em direrão a
outms pessoas qm ali se mtontravam. '

Consignadas tais premissas e efetivada atenta análise das provas
carreadas aos autos, constata-se que, muito embora tenha sido comprovada
a existência de prévia provocação, este Relator entende que o Representado
infringiu os deveres fundamentais impostos aos Congressistas, haja vista
que, durante votação ocorrida no Plenário desta Casa, por ocasião do julgamento
·do iJJJpeatbment da então ·Presidente da República; o Deputado Jean \'(fyllys, além
de ter se dirigido aos colegas como "canall1as", cuspiu em direçào ao Deputado
Jair Bolsonaro, fato esse que foi transmitido em cadeia nacional por vários veículos
de comunicação.
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É inegável que o ato perpetrado pelo Representado possui
natureza injuriosa, uma vez que macula a honra objetiva desta Casa, no que cliz
respeito à reputação e respeitabilidade de um dos Poderes da República perante a
sociedade nacional c internacional.
Não há como admitir esse tipo de comportamento descortês e
impoUdo por parte de congressista a quem foi outorgado o poder de representar
parcela da sociedade perante o Poder Legislativo e de quem se espera a prática de
atividades que víabilizem a concretização dos anseios da população, mediante
discussão e aprovação de propostas legislativas.
Cabe frísar que o Poder Legislativo exerce papel indispensável no
Pais, pois executa três atividades essenciais à solidificação da democracia, quais
sejam, a representação do povo brasileiro, a criação de notmas legais a respeito
dos assuntos de interesse nacional e a fiscalização da aplicação dos recursos
públicos.

L)

Portanto, tem-se que as prerrogativas conferidas pela Constituição
Federal aos congressistas não podem ser utilizadas em benefício próprio, para
beneficiar ou causar dano, ainda que moral, a outras pessoas, tampouco para
denegrir a imagem do Congresso Nacional perante o país e o mundo.

É forçoso admitir que, diante da ausência de pertinência temática
entre o ato levado a efeito peio Representado e a votação que estava sendo
efetivada na ocasião, percebe-se claramente a quebra do decoro.
A conduta de cuspir em outro representante do povo, durante um
dos momentos históricos ocorridos neste pfús, ainda que em reação à alegada
provocação, demonstra completo desprezo, não só ao Deputado visado, mas,
principalmente, ao prestigio deste Parlamento. O cuspe direcionado a outrem tem
nítido propósito de humilhar e desrespeitar, demonstrando, assim, a tol'peza de
quem o faz.
Urge esclarecer, desse modo, que o próprio Código de Ética enuncia
que atenta totitra o decoro a toriduta de deL.~ar de observar intendonahTiente os
deveres fundamentais do Deputado, i11 l'rJSII, tratar com respeito e independência
os colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os quais
mantenha contato no exercício da atividade parlamentar, não p1'escindindo de
igual tratamento.
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É imperioso reconhecer, portanto, que o Representado, com seu ato,
efetivamente incidiu na prática das condutas descritas nos artigos 5°, inciso X, c/ c
o artigo 3°, VII, sendo cabível, em virtude do disposto no artigo 14, § 1°, todos
do Código de Ética e Decoro Parlamentar, a sanção de suspensão do exercício do
mandato.
Fixada a existência de responsabilidade pela quebra de decoro, resta
a este Relator estabelecer o q11ant/mt da pena a ser imposta ao Representado.
Com efeito, cumpre declinar que o artigo 14 do Código de Ética e
Decoro Parlamentar, que abrange a conduta de desrespeitar, dentre outros, colegas
e autoridades com os quais mantém contato no exercício da atividade parlamentar,
estipula que a aplicação da penalidade de suspensão do exercício do mandato se
dará por, no máximo, seis meses.
Na hipótese ora aquilatada, tendo em vista o alto grau de
reprovabilidade da conduta petpetrada pelo Deputado Jean \Vyllys, o
Representado deve sofrer severa reprimenda por parte desta Casa, restando, assim,
clara mensagem à sociedade no sentido de que este Parlamento não admite o
cometimento de infrações dessa natureza.

)

Ocorre que, ante a comprovação, através da análise das robustas
provas produzidas nos autos, da existência de reiterada provocação levada a efeito
por alguns Parlamentares em face do Representado e das circunstâncias
excepcionais do momento, mostra-se justa, adequada, proporcional e
suficiente a cominação da sanção de suspensão do exercício do mandato pelo
prazo de 120 dias e não pela integralidade do lapso temporal previsto no Código
de Ética e Decoro Parlamentar.

III- CONCLUSÃO
Efetuadas tais digressões, VOTO, corri fulcro no artigo 5°, inciso X,
c/c o artigo 3°, VII, e o artigo 14, § 1°, do Código de Ética e Decoro Parlamentar,
pela procedência da representação fotmulada pela Nlesa Diretora, com a
consequente aplicação ao Deputado Jcan \'{!yllys da sanção de suspensão do
exercício do mandato pelo prazo de 120 dias.
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Sala do Conselho de Ética, em

de dezembro de 2016.
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