
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

“A imunidade material parlamentar não
pode ser confundida com impunidade”

Ministro Alexandre de Moraes

MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO, brasileira, divorciada,

médica, portadora do RG de nº. 819980-84 SSP/CE, inscrita no CPF sob o nº

385.586.613-91, e-mail: mayrapinheiro@terra.com.br, residente e domiciliada em

Brasília, na SQNW 107, CEP: 70686065 por seus advogados abaixo assinados,

conforme procuração com poderes especiais em anexo, vem à presença de

Vossa Excelência, com respaldo nos artigos 1º, inciso III, 5º, incisos X, XXXIV e

XXXV, “a”, todos da Constituição Federal, c/c artigos 30 e 41 do Código de

Processo Penal, propor a presente:

Q U E I X A - C R I M E

em face de OMAR JOSÉ ABDEL AZIZ, brasileiro, casado, Senador da

República, com endereço na Praça dos Três Poderes, Senado Federal, Anexo 2,

Ala Filinto Muller, Gabinete 01, e-mail sen.omaraziz.leg.br, documentos de

identificação desconhecidos, como incurso nos artigos 138, 139, 140, 147-B c/c

artigos 141, II e III, 61, II, “a”, e 69, todos do Código Penal, pelos motivos de

fato e de direito que a seguir expõe:
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DA LEGITIMIDADE ATIVA

Está pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores o

entendimento reconhecendo a legitimidade ativa concorrente da vítima, nos

crimes cometidos contra a honra de funcionário público, propter officium. A

matéria se encontra, inclusive, sumulada pelo C. Supremo Tribunal Federal.

Lê-se, a propósito, no verbete de sua Súmula 714:

É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério
Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por
crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas
funções.

DA TEMPESTIVIDADE

Determina o art. 38 do Código de Processo Penal que o direito

de queixa seja exercido no prazo de seis meses, contados do dia em que o

ofendido vier a saber quem é o autor do delito. Na espécie, o crime em

detrimento da honra da Querelante foi praticado no dia 02 e reiterado no dia 4

de agosto de 2021. Portanto, é inquestionável a observância do prazo para a

propositura da presente ação.

I - DOS FATOS

No dia 02 de agosto de 2021, o Querelado, concedeu a seguinte

entrevista ao Jornal El país, caluniando a Querelante:

“P. A Mayra Pinheiro, conhecida como capitã cloroquina, está lhe
processando porque disse ter sido humilhada por você na CPI. Acha que
errou na condução do depoimento dela? Como vai se manifestar na ação do
STF diante do suposto vazamento dos dados de Mayra?

R. Eu disse pra ela que ela usou o Amazonas como cobaia e é verdade. Se
isso é humilhação, o problema é dela. Meu problema é investigar. Eu não
humilhei ninguém. Humilhado está o povo brasileiro porque já faleceram de
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coronavírus mais de 550.000 pessoas nesse país e tem milhões de pessoas
com sequelas. A Mayra é das responsáveis por isso. E o ministro Marcelo
Queiroga é tão dissimulado que ainda mantém ela lá com essa mesma
política. É uma política negacionista. Ela é responsável por milhares de
mortes. Quem vai processá-la por calúnia sou eu. A mesma coisa que a
Mayra fez, com cobaias, são experimentos utilizados em guerras” (grifo
nosso). Disponível em:
h�ps://brasil.elpais.com/brasil/2021-08-02/omar-aziz-governo-nao-ter-pagad
o-vacina-nao-apaga-corrupcao-se-eu-te-der-um-tiro-e-nao-matar-ha-crime.ht
ml Visualizado em 13/10/2021).

Já no dia 04/08/2021, o Querelado na Condição de parlamentar

MAGISTRADO, presidindo a CPI da Pandemia, instalada no Senado da

República, fez a seguinte afirmação:

A doutora Mayra foi no meu Estado, no Estado Amazonas, na minha
cidade de Manaus e levou à morte centenas de pessoas. Em vez de
usar oxigênio, nos deram cloroquina. Não vi até agora, com vídeos
comprovados, ninguém tomar iniciativa de representar contra essa
senhora. Ninguém tomou a iniciativa. É um claro crime contra a vida,
não precisa a CPI chegar ao relatório final com isso. Agora, estamos
pedindo o afastamento dela e esperamos que a Justiça seja ágil, que
afaste imediatamente uma senhora que levou à morte irmãos, irmãs
do meu Amazonas ... ((disponível:
h�ps://www.youtube.com/watch?v=U3ROCMNuwEo )

Na verdade, é inaceitável e caluniosa a agressão feita à

Querelante, nestes termos: “uma senhora que levou à morte irmãos, irmãs do

meu Amazonas”. Atribui o Querelado a ela, levianamente, os óbitos das

pessoas naquele Estado com o consequente pedido do seu afastamento do cargo

no Ministério da Saúde. A sua agressividade descomunal teve o nítido

propósito de imputar falsamente o cometimento de crime à Querelante, de lhe

ofender o decoro, ferir-lhe moralmente, bem como de lhe difamar, destruindo a

carreira de uma médica devotada a sua profissão. A gravidade da conduta do

Querelado foi capaz de, a um só tempo, se encartar em 3 (três) tipos penais que

tem por objeto jurídico a defesa da honra, causando-lhe em consequência
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melancolia extrema. Levou às lágrimas familiares próximos que sabem da sua

competência e compromisso com a preservação da vida dos enfermos. Além do

que a Querelante, enquanto servidora pública, sempre pautou as suas ações

com rigorosa observância dos princípios da legalidade, moralidade,

impessoalidade, publicidade e eficiência.

Acusar, dolosa e falsamente, uma médica exemplar com
atuação fervorosa na área de saúde, de provocar a morte de pessoas significa
levar às últimas dimensões o dano à personalidade (honra) pela suprema
agressão à dignidade da pessoa humana. O dolo do Querelado é patente. Sua
intenção clara foi de destruir, literalmente falando, e de ofender a dignidade e a
carreira profissional da Querelante. Pretendeu difundir na sociedade brasileira
a falsa ideia de que é esta responsável pelas mortes das vítimas da COVID no
Amazonas. Associar a morte de pessoas ao nome de uma profissional da
medicina, que atua com seriedade e não perdeu nenhum paciente na
pandemia, é a ofensa mais devastadora que um caluniador, difamador
e injuriador podem assacar para destruir a sua reputação e integridade
moral.

A suprema injustiça contida na virulência verbal do Querelado
é visualizada no fato de que a Querelante não perdeu um único paciente. Não
tratou de doente algum em Manaus. As mortes ali ocorridas tiveram como
causa o descaso das autoridades locais para com a população, agravado com
crise de oxigênio motivada justamente pelo DESVIO DE DINHEIRO
PÚBLICO, praticado por pessoas inescrupulosas que, em país onde a dignidade dos
seres humanos é mais respeitada, seriam punidas até com prisão perpétua, tamanho o
nível de sua periculosidade e ameaça ao bem-estar coletivo.

Jamais indicou nem nunca indicará o Querelado um único
paciente que tenha sido tratado pela Querelante e tenha ido a óbito ao ser
acometido pelo vírus causador da COVID-19.

Se existirem pessoas, no Brasil, que podem ser
responsabilizadas pelo número de mortos vitimados pela COVID, são todos
aqueles que desviaram dinheiro público destinado à saúde. Estes sim, deixaram
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de oferecer à população os equipamentos necessários para acudir os pacientes
acometidos por tão grave enfermidade.

Na condição de médica, no momento em que não se dispunha
de vacina nem de medicação específica para enfrentamento da doença, não
relutou a Querelante, tal como fizeram milhares de médicos pelo Brasil, em
observar as diretrizes do Conselho Federal de Medicina formalizadas na
Consulta nº 8/2020 – Parecer nº 4/2020, nestes termos:

Ementa: Considerar o uso da cloroquina e hidroxicloroquina, para
tratamento da COVID-19. (doc. junto).

Na conclusão da referida CONSULTA CFM Nº 8/2020 –
PARECER CFM nº 4/2020, vinculante para todos os médicos, está escrito de
forma clara, didática e impossível de não ser entendida por qualquer leigo:

Da Conclusão

Com base nos conhecimentos existentes relativos ao tratamento de pacientes
portadores de COVID-19 com cloroquina e hidroxicloroquina, o Conselho
Federal de Medicina propõe:
a) Considerar o uso em pacientes com sintomas leves no início do quadro
clínico, em que tenham sido descartadas outras viroses (como influenza,
HIN1, dengue) e que tenham confirmado o diagnóstico de COVID-19, a
critério do médico assistente, em decisão compartilhada com o paciente,
sendo ele obrigado a relatar ao doente que não existe até o momento
nenhum trabalho que comprove o benefício do uso da droga para o
tratamento da COVID-19, explicando os efeitos colaterais possíveis, obtendo
o consentimento livre e esclarecido do paciente ou dos familiares, quando
for o caso;
b) Considerar o uso em pacientes com sintomas importantes, mas
ainda não com necessidade de cuidados intensivos, com ou sem necessidade
de internação, a critério do médico assistente, em decisão compartilhada
com o paciente, sendo o médico obrigado a relatar ao doente que não existe
até o momento nenhum trabalho que comprove o benefício do uso da droga
para tratamento da COVID-19, explicando os efeitos colaterais possíveis,
obtendo o consentimento livre e esclarecido do paciente ou dos familiares,
quando for o caso.
c) O princípio que deve obrigatoriamente nortear o tratamento do
paciente portador de COVID-19 deve se basear na autonomia do médico e
na valorização da relação médico-paciente, seno esta a mai próxima possível,
com o objetivo de oferecer ao doente o melhor tratamento médico disponível
no momento.
d) Diante da excepcionalidade da situação e durante o período
declarado da pandemia, NÃO COMETERÁ INFRAÇÃO ÉTICA O MÉDICO
QUE UTILIZAR CLOROQUINA OU HIDROXICLOROQUINA, nos termos
acima expostos, em pacientes portadores de COVID-19.
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Essas considerações que serviram de base para as decisões do CFM
basearam-se nos conhecimentos atuais, podendo ser modificadas a qualquer
tempo pelo Conselho Federal de Medicina à medida que resultados de novas
pesquisas de qualidade forem divulgadas na literatura. (doc. junto).

Referido Parecer do CFM, por sua vez, está respaldado no item
32 da Declaração de Helsinque da Associação Médica Mundial, com o
seguinte teor:

No tratamento de um paciente, quando métodos profiláticos, diagnósticos e
terapêuticos comprovados não existirem ou forem ineficazes, o médico com
o consentimento informado do paciente, deverá ser livre para utilizar
medidas profiláticas, diagnósticas e terapêuticas não comprovadas ou
inovadoras, se, em seu julgamento, estas oferecerem a esperança de salvar a
vida, restabelecer a saúde e aliviar o sofrimento. Quando possível, essas
medidas devem ser objeto de pesquisa, programada para avaliar sua
segurança ou eficácia. Em todos os casos, as novas informações devem ser
registradas e, quando apropriado, publicadas. As outras diretrizes relevantes
desta Declaração devem ser seguidas.

Além das deliberações do Conselho Federal de Medicina, todo
o posicionamento da Querelante foi respaldado na Nota Técnica do Ministério
da Saúde nº 17, subscrita por mais de uma dezena de especialistas de notório
saber científico. (Doc. junto).

Há mais, no ofício em anexo, o Conselho Federal de Medicina
esclarece, com ênfase, desconhecer qualquer experimento científico com
cloroquina realizado em Manaus, em janeiro de 2021, por orientação da
Querelante.

No mesmo ofício, assegura o CFM não possuir conhecimento
sobre qualquer paciente atendido pela Promovente, na cidade de Manaus, que
tenha evoluído a óbito.

Reitera ainda o citado ofício que, em decorrência da grave crise
sanitária decorrente do COVID-19, envolvendo moléstia e agente patológicos
inéditos, o Conselho Federal de Medicina, através do Parecer CFM nº 4/2020
autorizou a utilização dos medicamentos reposicionados Cloroquina e
Hidroxocloroquina no tratamento da COVID-19, após concordância dos
respectivos pacientes, inclusive, com respaldo no citado parágrafo 32 da
Declaração de Helsinque, exarada pela Associação Médica Mundial, com o
seguinte teor.

Por outro lado, na decisão no Mandado de Segurança nº
37968-DF, Impetrado contra o próprio Promovido, na condição de Presidente
da CIP-Pandemia, o Colendo STF, pelo punho autorizado do Ministro Nunes

6
  Rua Osvaldo Cruz, nº 01, Sl. 801,

Meireles, Fortaleza- CE, CEP: 60.125-150
 +55 (85).9.9958.6607 | escritório@daadv.com.br



Marques, destacou a competência privativa do Conselho Federal de Medicina
para apuração, se fosse o caso, de possível infração disciplinar cometida pela
Autora. É dizer, demonstrou restar tipificada a calúnia lançada pelo Requerido
ao imputar, de forma injusta e desumana, a prática de crime à Querelante. Lê-se
no referido julgado:

Quanto ao primeiro fundamento, evidentemente é incabível a quebra do
sigilo das comunicações: a) primeiro porque o ato (a fala a favor do
medicamento), pelos próprios termos do requerimento, foi público, de
maneira que não é necessária nenhuma medida para investigar fato notório;
b) ademais, a infração que o Impetrante teria cometido seria
ético-disciplinar, e não civil ou criminal, de modo que caberia unicamente
ao Conselho Federal de Medicina – CFM a apuração e punição da conduta,
se for o caso.

As regras de ética profissional são estabelecidas com o fim de assegurar que
os profissionais de determinada área (no caso, da medicina) exerçam as suas
atribuições dentro de altos padrões técnicos, com base no estado atual da
ciência e nos princípios éticos da profissão, de modo a proteger os clientes
desses profissionais e mesmo a imagem da profissão perante a sociedade.
No caso dos autos, não há notícia de que sequer tenha sido instaurado

algum processo ético-disciplinar contra o Impetrante, de sorte que até
mesmo a acusação de infração disciplinar é frágil. Então, se nem mesmo o
Conselho Federal de Medicina instaurou processo disciplinar contra o
Impetrante, por fato público e notório, é manifestamente desproporcional
investigá-lo desde logo como autor de um ilícito e, ainda por cima,
adotando-se como primeira medida investigativa a quebra ampla de sigilo
das comunicações. Quanto à possível omissão e/ou descoordenação no
atendimento da urgência sanitária na chamada “Segunda Onda da
Covid19”, ocorrida em Manaus-AM no começo do ano de 2021, a imputação
dos fatos ao Impetrante é vaga e estabelece uma linha de causalidade em
termos muito superficiais entre a conduta omissiva do autor e a morte de
pessoas no Estado do Amazonas. (Original sem grifo).

Resta, assim, comprovado à exaustão que a afirmação caluniosa
gravemente ofensiva à honra e à dignidade da Autora está desmentida pelo
único Órgão competente para disciplinar a atividade médica em todo o Brasil: o
CFM.

A criminalização pelo Querelado da medicação eficaz, no
início da doença, e suas declarações ofensivas à Querelante por defender, com
respaldo no Conselho Federal de Medicina a autonomia dos médicos para seu
uso, é repudiada, inclusive, pelo  STJ.
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Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp.
1.657.156, em sede de recurso repetitivo, assegurou o direito do paciente ter
acesso a medicamento para tratamento de doença SEM INDICAÇÃO NA
BULA, inclusive com pagamento feito pelo Estado, desde que, entre outras
exigências, haja laudo médico recomendando sua utilização. São estas as
condições fixadas pelo STJ para que o Poder Público seja obrigado a fornecer
medicamentos registrados na ANVISA para situações não previstas na bula: 1)
- Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) - Incapacidade financeira do
paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) Existência de
registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).1

O nível de absurdo não tem precedente em toda a história da
humanidade. Homens, sem escrúpulo algum, desviaram o dinheiro da saúde,
não pagaram os fornecedores de oxigênio para atendimento de pacientes; se
recusaram a ministrar aos enfermos remédio para tratamento da COVID-19
autorizado pelo Conselho Federal de Medicina e, a despeito de todas essas
notórias omissões, o Querelado atribui a responsabilidade pelas mortes a uma
médica que, em Manaus, sequer atendeu qualquer paciente. Trata-se, em
linguagem direta e incisiva, de violência, grave discriminação contra uma
mulher indefesa, sem qualquer direito ao contraditório. Conduta que também é,
indiscutivelmente, tipificada no art. 147-B, do Código Penal, introduzido pela
Lei nº 14.132, 31/03/2021:

Art. 147-B.  Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe
seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde
psicológica e autodeterminação:    
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não
constitui crime mais grave.

1Disponível em
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2018/2

018-04-25_12-20_Primeira-Secao-define-requisitos-para-fornecimento-de-remedios-for

a-da-lista-do-SUS.aspx, consulta em 25/07/2021,
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Em resumo, a manifestação do Querelado foi
premeditadamente caluniosa, insidiosa e injusta, abusiva e agressiva à imagem
e honra da Querelante e à sua atividade de médica, comprometida em salvar
vidas. Sem respaldo algum na verdade, imputou-lhe falsamente fato definido
como crime. Ofendeu impiedosamente a sua dignidade com comentários
ultrajantes à sua honra subjetiva e objetiva. Seu deliberado propósito de
caluniar uma mulher inocente ficou nítido e inquestionável na forma incisiva
com que se reportou a ela como responsável pelas mortes.

É injusta, leviana e grosseira, desprovida de provas e de
indícios, a calúnia lançada contra a Querelante; injusta porque destituída de
qualquer fundamento. Não traduz, por minimamente que seja, a verdade dos
fatos.

Insidiosa porque procurou o Querelado, com grande malícia,
induzir a opinião pública a acreditar que a Querelante cometeu crime contra a
saúde pública, sabendo ele de antemão não haver aquela cometido delito
algum.

Não há dúvida de que a manifestação do Querelado, na
condição privilegiada de Parlamentar Magistrado, de Presidente da CPI da
Pandemia com amplo acesso aos meios de comunicação, teve o nítido propósito
de desacreditar, desmoralizar e ofender a dignidade da Querelante, profissional
devotada à medicina que, arriscando a sua própria vida, deslocou-se a Manaus
para ajudar a salvar os enfermos, vítimas da incúria de agentes políticos que se
apropriaram da verba da saúde.

DO ELEMENTO SUBJETIVO

O Querelado agiu com consciência e vontade de atingir a honra
da Querelante. Agiu com dolo, escolhendo o meio adequado para enxovalhar a
sua dignidade por meio de calúnia. Na sua posição de parlamentar
MAGISTRADO, direcionou seu alvo com precisão. Valeu-se da ampla
cobertura da mídia à CPI para maximizar sua ofensa gravemente lesiva à honra
da Querelante.
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DA IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA IMUNIDADE
PARLAMENTAR NA ESPÉCIE.

Por força do art. 58, § 3º, da Constituição os membros da CPI,
durante o período de duração, são equiparados aos MAGISTRADOS. Podem
quebrar sigilo bancário, requisitar documentos, determinar prisão de
testemunha etc. Ocorre que mesmo que não estivesse o Querelado investido na
condição de magistrado, presidindo a CPI, não poderia invocar a imunidade
parlamentar como já assentou o Supremo Tribunal Federal na PET 7174/DF:

“O então Deputado Federal Wladimir Costa (SD-PA) proferiu discurso no Plenário
da Câmara dos Deputados no qual afirmou que determinados artistas seriam
“bandidos”, “membros de quadrilha”, “verdadeiros ladrões”, “verdadeiros
vagabundos da Lei Rouanet”. Esses artistas ingressaram com queixa-crime contra o
então Deputado afirmando que ele teria cometido os crimes de difamação (art. 139) e
injúria (art. 140 do Código Penal). O STF recebeu esta queixa-crime. O fato de o
parlamentar estar na Casa legislativa no momento em que proferiu as
declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a
honra, porque ele depois divulgou essas ofensas na Internet. Outro argumento
está no fato de que a inviolabilidade material somente abarca as declarações que
apresentem nexo direto e evidente com o exercício das funções parlamentares. No
caso concreto, embora tenha feito alusão à Lei Rouanet, o parlamentar nada
acrescentou ao debate público sobre a melhor forma de distribuição dos recursos
destinados à cultura, limitando-se a proferir palavras ofensivas à dignidade dos
querelantes. A liberdade de expressão política dos parlamentares, ainda que
vigorosa, deve se manter nos limites da civilidade. STF. 1ª Turma. PET
7174/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado
em 10/3/2020 (Info 969).”

Está claro que o ilícito praticado pelo querelado ocorreu de forma
intencional, para desqualificar de forma pejorativa e incitar o lixamento social
da querelante, como se criminosa fosse, agindo com dolo, pois fugiu do debate
de ideias assumindo o papel de causar dano contra a integridade e
honrabilidade da querelante, constituindo-se em ameaça ilegal, pois passou a
sofrer perseguição e ameaças.

Quanto à imunidade parlamentar, é preciso estabelecer acerca da
incidência da regra do artigo 53 da CRFB/88. De fato, os congressistas possuem
uma imunidade, mas como todo e qualquer direito, o mesmo não possui caráter
absoluto. O E. STF já se posicionou quanto a limitação de todo e qualquer
direito previsto na Constituição, desde que seja destinado a proteger a
integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência
harmoniosa das liberdades, eis que nenhum direito ou garantia pode ser
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exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e
garantias de terceiros:

Inexistem garantias e direitos absolutos. As razões de relevante interesse
público ou as exigências derivadas do princípio de convivência das
liberdades permitem, ainda que excepcionalmente, a restrição de
prerrogativas individuais ou coletivas. Não há, portanto, violação do
princípio da supremacia do interesse público.

(RE 455283 AgR, Relator (a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em
28/03/2006, DJ 05-05-2006 PP-00039 EMENT VOL-02231-05 PP-00947)

O eminente Ministro Luiz Fux, na Petição nº 5.243-DF,
compatibilizou a norma constitucional consagradora da imunidade parlamentar
com o Tratado para Prevenir e Punir a violência contra a mulher, em pleno
vigor na República:

[...]
1. Os Tratados de proteção à vida, à integridade física e à dignidade da
mulher, com destaque para a Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher - “Convenção de Belém do
Pará” (1994); a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher – “Carta Internacional dos Direitos da
Mulher” (1979); além das conferências internacionais sobre a mulher
realizadas pela ONU – devem conduzir os pronunciamentos do Poder
Judiciário na análise de atos potencialmente violadores de direitos previstos
em nossa Constituição e que o Brasil se obrigou internacionalmente a
proteger.
2. Os direitos humanos, na jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, são analisados sob o enfoque de que “em matéria de direitos
humanos, a interpretação jurídica há de considerar, necessariamente, as
regras e cláusulas do direito interno e do direito internacional, cujas
prescrições tutelares se revelam – na interconexão normativa que se
estabelece entre tais ordens jurídicas – elementos de proteção
vocacionados a reforçar a imperatividade do direito constitucionalmente
garantido” (HC 82.424, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, rel. para
Acórdão Min. Maurício Corrêa, j. 17/09/2003, DJ 19/03/2004).

3. A Lei Maria da Penha inaugurou o novel paradigma que culminou,
recentemente, no estabelecimento de pena mais grave o Feminicídio, não
admite que se ignore o pano de fundo aterrador que levou à edição dessas
normas, voltadas a coibir as cotidianas mortes, lesões e imposições de
sofrimento físico e psicológico à mulher. Não é por outro motivo que o art. 6º
da Lei 11.340/2006 estabelece que “A violência doméstica e familiar contra a
mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos” e que,
em seu art. 7º, o mesmo diploma preveja a proteção da mulher contra “a
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violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o
pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações,
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento,
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação”

De forma incisiva, a Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Contra a Mulher, promulgada no Decreto nº
4.377/2002, dispõe na Parte I, art. 2º:

Os Estados Partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as
suas formas, concordam em seguir, por todos os meios apropriados e sem
dilações, uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher,
e com tal objetivo se comprometem a:
b) Adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as
sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher;

De maneira não menos enfática, dispõe o artigo 7 da
Convenção Interamericana para erradicação da violência contra a mulher,
invocada no julgado da lavra do eminente Ministro Luiz Fux, vigente no Brasil
nos termos do Decreto 1.973/96:

Os Estados Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher
e convêm em adotar, por todos os meios apropriados e scan demora,
políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar tal violência e a
empenhar-se em: a) abster-se de qualquer ato ou prática de violência
contra a mulher e velar por que as autoridades, seus funcionários e
pessoal, bem como agentes e instituições públicos ajam de conformidade
com essa obrigação; b) agir com o devido zelo para prevenir, investigar e
punir a violência contra a mulher; c) incorporar na sua legislação interna
normas penais, civis, administrativas e de outra natureza, que sejam
necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher,
bem como adotar as medidas administrativas adequadas que forem
aplicáveis; d) adotar medidas jurídicas que exijam do agressor que se
abstenha de perseguir, intimidar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de
qualquer método que danifique ou ponha em perigo sua vida ou
integridade ou danifique sua propriedade.

Os tratados de proteção à dignidade da mulher não podem
ser esvaziados, na espécie, para que prevaleçam os abusos de quem exerce as
funções de magistrado parlamentar com poder, inclusive, de quebra de sigilo.
A lição abalizada de Flávia Piovesan, a propósito, é enfática:
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Insista-se, todavia, que a teoria da paridade entre o tratado internacional e a
legislação federal não se aplica aos tratados internacionais de direitos
humanos, tendo em vista que a Constituição de 1988 assegura a estes
garantia de privilégio hierárquico, atribuindo-lhes natureza de norma
constitucional. Este tratamento jurídico diferenciado, conferido pelo art. 5º,
parágrafo 2º, da Carta de 1988, justifica-se na medida em que os tratados
internacionais de direitos humanos apresentam um caráter especial,
distinguindo-se dos tratados internacionais comuns. Enquanto estes
buscam o equilíbrio e a reciprocidade de relações entre Estados partes,
aqueles transcendem os meros compromissos recíprocos entre Estados
pactuantes. Os tratados de direitos humanos objetivam a salvaguarda dos
direitos do ser humano e não das prerrogativas dos Estados. Como
esclarece a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, em sua Opinião
Consultiva nº 2, de setembro de 1982: “Ao aprovar estes tratados sobre
direitos humanos, os ESTADOS SE SUBMETEM a uma ordem legal dentro
da qual eles, em prol do bem comum, assumem várias obrigações, não em
relação a outros Estados, mas em relação aos indivíduos que estão sob sua
jurisdição”. ESTE Caráter especial vem a justificar o status constitucional
atribuído aos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos.
(Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, 6ª ed. Max
Limond. São Paulo: 2004, p.88). (Original sem grifo).

Na espécie, há uma particularidade excepcional, convém
insistir, que retira o caso sub judice da vala comum. O Querelado não atua
apenas como parlamentar. Está investido em poderes típicos da magistratura,
não podendo por isso denegrir, por meio de ofensa ostensiva à dignidade da
pessoa humana, a própria reputação da classe dos magistrados pela relevância
de sua atuação na República.

Constata-se, ainda, um fato inusitado, jamais visto em processo
administrativo, judicial ou mesmo em CPI: o abandono da sessão pelo Relator
e por outros integrantes do grupo majoritário da Comissão Parlamentar
intitulado de G-7, sem nenhuma providência por parte do Querelado,
enquanto Presidente da CPI, para a preservação do devido processo legal.
Esse fato comprovado, por si só, leva ao total descrédito a própria conclusão da
CPI, esvaziando completamente os seus argumentos contrários à autonomia
do médico na utilização de medicação sem previsão na bula. ((disponível em:
https://www.brasil247.com/cpicovid/senadores-da-oposicao-retiram-se-desessao-da-cpi-
com-medicos-negacionistas ; https://www.youtube.com/watch?v=P5TxeH8z-3E),
consulta em 28/10/2021.
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Com efeito, no dia 18 de junho de 2021, na sessão da CPI, os
médicos RICARDO ARIEL ZIMERMAN e FRANCISCO CARDOSO ALVES
prestaram depoimento sobre o uso eficaz da medicação, invocada para imputar
a prática de crime à Querelante. O Relator e os integrantes do chamado G-7
abandonaram a sessão. Não podem, assim, caluniar impunemente à
Querelante, justo por ausentarem-se sem ouvir a comprovação com estudos
científicos e tratamentos clínicos eficazes dos médicos que não perderam
pacientes usando a medicação criminalizada.

Nesse passo, a calúnia, injúria, difamação e violência
psicológica contra a mulher de que foi vítima a Querelante foi maximizada
porque difundida em rede nacional pelo Querelado, prevalecendo-se da sua
condição de magistrado parlamentar com todos os holofotes da mídia. O
atentado contra a honra da querelante não configura exercício da função
parlamentar.

II - DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer-se respeitosamente a essa

Colenda Corte,

a) a intimação do representante do Ministério Público Federal para apresentar

denúncia por se tratar de funcionária pública e se manifestar sobre o feito;

b) a dispensa da realização de audiência do art. 520 do Código de Processo

Penal, citando-o para apresentar resposta preliminar no prazo de 15 dias, sob

pena de revelia, nos termos estabelecidos no artigo 4º da Lei 8.038/90,

observando-se o disposto em seu artigo 5º;

c) seja designada data para deliberação desse Colendo Tribunal, recebida a

queixa, procedendo-se à citação e designação de data para o interrogatório,

prosseguindo-se sob o rito previsto na referida Lei 8038/90;
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