
POLÍCIA FEDERAL

SERVIÇO DE INQUÉRITOS  - SINQ/CGRC/DICOR/PF


Endereço: SAS Q. 06, Lotes 09/10, Edifício-Sede da Polícia Federal - CEP: 70037-900
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TERMO DE DECLARAÇÕES POR VIDEOCONFERÊNCIA (À DISTÂNCIA)  DE CARLA

ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA Nº 4178952/2021


2021.0060429-CGRC/DICOR/PF


No   dia   05/09/2021,   nesta   SINQ/CGRC/DICOR/PF,   presença   de   WILLIAM   TITO   SCHUMAN

MARINHO, Delegado de Policia Federal, que determinou a qualificação dos envolvidos neste ato:


Declarante:
CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA
 , sexo feminino, nacionalidade brasileira,

casado(a),   profissão   deputado   federal,   documento   de  identidade   nº   540679367-SSP/SP,   CPF   nº

013.355.946-71,Gabinete   482   -   Anexo   III   -   Câmara   dos   Deputados   -   e-mail

dep.carlazambelli@camara.leg.br e agendacarlazambelli@gmail.com.


ADVOGADO: HUENDEL ROLIM, OAB/MT 10858 e-mail: huendel@ huendelrolim.com.br


Início do ato às 17h20. Cientificada que, caso tenha envolvimento com os fatos investigados, tem o direito


de   permanecer   em   silêncio,   de   não   produzir   provas   contra   si   mesma   e   de   ser   assistida   por   

advogado.


Inquirida pela Autoridade Policial, RESPONDEU aos seguintes questionamentos elaborados e orientados


pela PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA: QUE é Deputada Federal, eleita em 2018, pelo Partido


Social   Liberal.  QUE  não  participa,   organiza  ou  financia  qualquer  movimento  que  vise  à   destituição  de


membros   dos   poderes   constituídos.   QUE   não   participa  do   grupo   denominado   “7   de   Setembro”.   QUE


conhece   Marcos   Antônio   Pereira   Gomes   (“Zé   Trovão”).  QUE   o   conheceu   numa   manifestação   em


Florianópolis/SC, num evento de “motociata”. QUE depois manteve contato com ele algumas vezes. QUE


gravou um vídeo com ele em Florianópolis. QUE ele disse que faria parte da manifestação de 7 de Setembro.


QUE, em momento algum, conversou com ele sobre a destituição, por ameaça ou violência, de Ministros do


Supremo Tribunal Federal. QUE jamais incitou a violência ou ameaça contra quaisquer dos Ministros. QUE


sempre solicitou aos seus eleitores que as manifestações, inclusive de 7 de Setembro, sejam pacíficas, sem
qualquer tipo de agressão. QUE sempre agiu nos termos e limites da Constituição Federal. QUE já assinou


pedidos de impedimento contra Ministros do Supremo Tribunal Federal, e já deu apoio a outros pedidos


feitos   por   outros   cidadãos,   como   o   do   Senador   da   República   Jorge   Cajurú   e   o   próprio   Presidente   da


República. QUE, antes mesmo de ser eleita, já criticava, pacificamente, a atuação do Ministros do Supremo.


QUE defende valores cristãos, de redução do Estado, de promoção da justiça, de educação e de preservação


do meio ambiente. QUE defende os mesmos valores que o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro


vem defendendo. QUE manifestou, na sua condição de parlamentar, e em liberdade de expressão, opiniões.


QUE a Constituição Federal lhe garante atuar nesta condição, defender tais valores e fazer tais juízos. QUE


não teve a pretensão de denegrir a imagem pessoal do Ministro Alexandre de Moraes, ou de qualquer outro


Ministro. QUE  considera esse Inquérito inconstitucional. QUE reafirma o conteúdo do que publicou no


Twitter sobre a legitimidade da prisão de Wellington Macedo e “Zé Trovão”. QUE todas as suas palavras,


manifestações e opiniões, reafirma, são oriundas de sua condição de parlamentar. QUE não dirigiu qualquer


crítica   pessoal   ao   Ministro,   mas   às   suas   decisões.  QUE   acredita   que   o   Ministro   Alexandre   de   Moraes


ultrapassou os limites legais com suas decisões. QUE defende valores que seu eleitorado também defende.


QUE, quando disse que não imagina que “um ministro da Suprema Corte [pudesse] ameaçar seus cidadãos


que fossem participar da festa da independência de 4 de julho”, esclarece que usou de uma metáfora de


comparação entre as situações políticas do Brasil e dos Estados Unidos da América. QUE esclarece que já


participa de manifestações à favor da Democracia há mais de 10 (dez) anos. QUE não tem qualquer relação


com movimentos que tentam abolir o Estado Democrático, ou que queira impedir ou restringir o exercício
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dos poderes constitucionais. QUE não apoia nenhum ato antidemocrático. QUE acredita que é legítima a


“remoção” de quaisquer dos representantes dos poderes constituídos segundo os mecanismos previstos na


Constituição Federal. QUE, como exemplo, cita o impedimento da Presidente Dilma Russef. QUE conheceu


Wellington   Macedo   de   Souza.   QUE   teve   apenas   um   contato   rápido   com   ele,   em   Brasília.   QUE   tem


consciência do alcance de suas publicações e palavras. QUE é a parlamentar mais influente do Parlamento


brasileiro nesta legislatura. QUE em suas manifestações jamais defendeu a violência. QUE defende que haja


necessidade da independência entre os poderes. QUE defende um país livre, igual e sem abusos, e no qual


ninguém esteja acima da lei. QUE considera o 7 de Setembro uma “festa” da democracia, da liberdade. QUE


não considera suas manifestações ameaças à democracia. QUE acredita que nada de antidemocrático tem


origem no Poder Legislativo ou, muito menos, no Poder Executivo. QUE reafirma seus valores e em tom de


paz. QUE, em face da abrangência dos fatos, a Autoridade Policial, a pedido da declarante, consignou as


seguintes palavras: “que todos que ocupam cargo público, inclusive o Ministro Alexandre de Moraes e eu,


devem saber que as críticas vêm juntamente com o exercício do cargo público. Que devemos saber ser


criticados e entender que isso faz parte do guarda-chuva constitucional da liberdade de expressão. Que não


podemos admitir que uma injusta intervenção no sagrado direito de manifestação venha a usurpar o direito


do cidadão por meio de uma ilegítima intervenção na liberdade de expressão, o que seria absolutamente


inconstitucional”. QUE recebe, neste ato, cópia deste Termo. Nada mais havendo, este Termo de Declarações

foi lido e, achado conforme, assinado pelos presentes.


______________________________________________________

Autoridade


____________________________________________________

Declarante


______________________________________________________

Advogado(a)


______________________________________________________

Escrivã
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