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IVAN VALENTE, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/SP, 

domiciliado em Brasília/DF, no gabinete 716 do anexo IV da Câmara dos 

Deputados, endereço eletrônico: dep.ivanvalente@camara.leg.br, vem diante de 

Vossa Excelência, com fundamento no art. 127, caput e art. 129, II e III, ambos da 

Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 75, de 1993, ofertar a presente   

  

 

REPRESENTAÇÃO  

 

  

contra ato ilegal e lesivo à moralidade, em face do Sr. Vice- Presidente da 

República HAMILTON MOURÃO, para instauração de competente inquérito 

civil e/ou criminal ou procedimento análogo, ante as razões de fato e direito 

adiante expostas.   

  

  

mailto:dep.ivanvalente@camara.leg.br


I.  DOS FATOS   

  

01. No dia 14 de julho, o Vice-Presidente da República HAMILTON 

MOURÃO embarcou em viagem oficial para Angola, onde permaneceu por três 

dias. O objetivo oficial da viagem foi participar de encontro da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa - CPLP. No dia 16 de julho, ele se encontrou com o 

presidente angolano, João Lourenço1.  

02. Apesar dos inúmeros interesses econômicos e diplomáticos entre o Brasil 

e o país africano, o Vice-Presidente da República levou como pauta principal para 

a visita à Angola os problemas enfrentados pela Igreja Universal naquele país. 

03. Desde 2019, a Igreja Universal enfrenta uma crise em Angola, quando os 

membros da Igreja no país divulgaram um manifesto acusando a direção da 

entidade no Brasil de lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e racismo. 

Após as denúncias, o Governo de Angola ordenou o fechamento de templos da 

igreja no país, acusando-a de fraude fiscal, exportação ilícita de capitais, entre 

outros crimes. Além disso, o Governo de Angola determinou a deportação de 34 

missionários brasileiros ligados à entidade2. 

04. Tratam-se de problemas que não possuem nenhuma relação com o 

Governo brasileiro. Mesmo assim, o Vice-Presidente da República declarou à 

imprensa angolana, após o seu encontro com o Presidente de Angola: 

“Essa questão da Igreja Universal aqui afeta o governo e a sociedade 
pela penetração que essa igreja tem e pela participação política que ela 

 
1 https://www.poder360.com.br/brasil/a-pedido-de-bolsonaro-mourao-tenta-conter-crise-da-
universal-em-angola/ 
2 https://www.poder360.com.br/brasil/a-pedido-de-bolsonaro-mourao-tenta-conter-crise-da-
universal-em-angola/ 



possui, com um partido que é com um partido que é o Republicanos, 
que representa o pessoal da igreja”3. 

05. Questionado sobre as razões de ter levado o tema ao Presidente Angolano, 

o Vice-Presidente respondeu à imprensa que tratou do assunto a pedido do 

Presidente da República4. 

06. Conforme apurado pela imprensa, a fala do Vice-Presidente não repercutiu 

no Governo Angolano que esperava discutir temas de interesse mútuo dos dois 

Governos, como a ampliação das parcerias econômicas5. Para as autoridades 

angolanas a discussão sobre a situação da Universal não é tema do Governo, mas 

sim da Justiça. 

07. Dessa forma, o Vice-Presidente da República GENERAL HAMILTON 

MOURÃO lançou mão da legitimidade, das prerrogativas e da estrutura material 

a serviço do cargo que ocupa para defender os interesses de pessoa jurídica de 

interesse privado acusada da prática de crimes como o racismo, a evasão de 

divisas e sonegação fiscal em outro país. 

08. Para piorar, a conduta é motivada por interesses políticos, tendo como 

objetivo reforçar o arco de alianças do Presidente da República, num momento 

em que sua popularidade derrete em razão do Genocídio em curso no país, 

situação que acaba fragilizando sua base de apoio6. 

 
3 https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/fala-de-mourao-sobre-crise-da-universal-gera-
desconforto-em-angola/; https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-escala-
mourao-para-conter-crise-da-igreja-universal-em-angola,70003783552; 
https://www.poder360.com.br/brasil/a-pedido-de-bolsonaro-mourao-tenta-conter-crise-da-
universal-em-angola/ 
4 https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-escala-mourao-para-conter-crise-da-
igreja-universal-em-angola,70003783552 
5 https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/fala-de-mourao-sobre-crise-da-universal-gera-
desconforto-em-angola/ 
6 https://www.poder360.com.br/brasil/a-pedido-de-bolsonaro-mourao-tenta-conter-crise-da-
universal-em-angola/ 

https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/fala-de-mourao-sobre-crise-da-universal-gera-desconforto-em-angola/
https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/fala-de-mourao-sobre-crise-da-universal-gera-desconforto-em-angola/
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-escala-mourao-para-conter-crise-da-igreja-universal-em-angola,70003783552
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-escala-mourao-para-conter-crise-da-igreja-universal-em-angola,70003783552


09. Trata-se de situação absolutamente incompatível com o ordenamento 

pátrio e que torna imperativa a instauração de procedimento para apurar a 

prática de crime e de improbidade administrativa, tendo em vista a subordinação 

do interesse público a interesses privados. 

II.  DO DIREITO   

10. Todo aquele que ocupa um cargo público deve agir de acordo com as 

competências que lhe foram atribuídas e observar os limites impostos pela 

Constituição para perseguir os objetivos e finalidades inerentes a essas 

competências. 

11. De acordo com as competências atribuídas ao Vice-Presidente da 

República, não compete ao ocupante do cargo mencionado a representação de 

interesses privados, absolutamente estranhos ao interesse público, nem 

tampouco religiosos, especialmente aqueles que dizem respeito exclusivamente 

aos interesses políticos e pessoais do Presidente da República. 

12. O Brasil é regido pela laicidade, figura, portanto, entre a separação entre 

Estado e Igreja, onde os princípios ordenadores de laicidade revelam que os 

interesses religiosos não podem interferir nas decisões governamentais. 

13. Representantes do governo não devem em hipótese alguma priorizar uma 

religião em detrimento de outra, ou seja, independentemente de polarização 

religiosas, deve ser priorizado a igualdade. O Estado deve garantir liberdade de 

escolha religiosa, sendo assim, não pode interferir em decisões políticas. 

14. No caso em comento, o Vice-Presidente Mourão declara claramente que 

problemas da igreja que impactam a política no Brasil, apelando para que o 

governo local aceite uma visita de parlamentares evangélicos, fazendo apelo por 

pacificação, ante a delicada situação da igreja Universal em Angola, polarizando 

a questão religiosa frente a política de um Estado laico. 



15. A postura adotada pelo Vice-presidente, violação de forma direta e frontal 

a Constituição Federal, conforme preceitua o Art. 5º, VI. Vejamos: 

  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
............................................................................................... 
  
VI - e inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma 
da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 
.............................................................................(Grifamos) 

 

16. Nesse sentido o decreto nº 119-a, de 7 de janeiro de 1890, proíbe a 

intervenção da autoridade federal e dos Estados federados em matéria religiosa, 

consagra a plena liberdade de cultos, extingue o padroado e estabelece outras 

providencias. 

Art. 1º É proibido à autoridade federal, assim como aos 

estados federados, expedir leis, regulamentos ou atos 

administrativos, estabelecendo alguma religião, ou vedando- a, 

e criar diferenças entre os habitantes do país, ou nos serviços 

sustentados à custa do orçamento, por motivo de crenças, 

opiniões filosóficas ou religiosas. 

.............................................................................(Grifamos) 

  

17. O Brasil é um Estado laico, sendo assim, não deve haver vinculação entre 

o poder público e determinada igreja ou religião, conforme preconiza o artigo 5º 

da nossa Constituição Federal. O Estado é laico, devendo portando ser regra na 

administração pública, não o contrário. 

18. Quando uma autoridade se pauta em defender em destaque uma 

polarização religiosa com interesses políticos velados, ocorre uma clara ofensa ao 

princípio da impessoalidade, previsto na Constituição. Destarte, o Estado sendo 

laico, não se vincula a nenhuma religião, devendo pautar todo e qualquer agente 

público a neutralidade religiosa.  

19. Ao lançar mão de viagem oficial à Angola para pautar as sanções impostas 

por aquele país à Igreja Universal em razão da prática de racismo, evasão de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20119-A-1890?OpenDocument


divisas, sonegação de impostos, entre outros crimes, o Vice-Presidente da 

República GENERAL HAMILTON MOURÃO extrapolou os limites de sua 

competência, violando a lei e, consequentemente, princípios abrigados no art. 37 

da Constituição Federal e de caráter imperativo para todos os agentes públicos. 

20. Da mesma forma, afrontou o princípio da moralidade abrigado no mesmo 

dispositivo constitucional ao lançar mão do cargo para defender interesses 

privados de quem é acusado da prática de crimes extremamente graves, alguns 

deles tidos como inafiançáveis em nosso país, como o crime de racismo. A afronta 

torna-se ainda mais grave pelo fato de que tal atuação foi motivada pelo 

fortalecimento do apoio de partido político para o Presidente da República, cuja 

popularidade derrete em razão das centenas de milhares de mortes causadas por 

sua gestão e pelos crimes praticados pelo seu grupo político à frente das medidas 

de combate à pandemia da Covid-19.  

21. A conduta do Vice-Presidente da República afrontou também o disposto 

na Lei nº 8.429/1992, Lei de Improbidade Administrativa, que prevê em seu art. 

4º: 

“Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe 
são afetos.” 

22.  A mesma norma dispõe em seu art. 11 que: 

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:  

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso 
daquele previsto, na regra de competência;  

………………………………………………………………….”(Grifamos) 



23. É inquestionável que a conduta também configura clara situação de desvio 

de finalidade. Nesse sentido, a Lei nº 4.717/65 estabelece que são nulos os atos 

que atentem contra o patrimônio histórico nacional, em especial aqueles 

praticados em claro desvio de finalidade, assim concebido o ato 

praticado objetivando fim diverso daquele previsto na regra de 

competência. Conforme aponta Edmir Netto de Araújo, a violação da finalidade 

se constata quando o agente público persegue um fim proibido em lei ou 

que não seja de interesse geral7. 

24. No presente caso, resta evidente que o Vice-Presidente da República 

utilizou a legitimidade, as prerrogativas e a estrutura material inerentes ao 

exercício do cargo para defender os interesses privados da Igreja Universal junto 

ao Governo de Angola, com o objetivo de interferir nas sanções impostas àquela 

entidade pelos crimes extremamente graves que praticou naquele país.  

25. Trata-se de situação claramente enquadrada no art. 321 do Código Penal, 

cujo texto tipifica como crime a conduta de advocacia administrativa nos 

seguintes termos: 

“Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante 
a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário:” 

26. Da mesma forma, a conduta pode ser enquadrada como crime de 

prevaricação, tipificado no Código Penal nos seguintes termos: 

“Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, 
ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 
interesse ou sentimento pessoal:” 

27. Diante disso, é imprescindível a instauração de procedimento por parte 

deste órgão para apurar a conduta do Vice-Presidente da República, GENERAL 

 
7 ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 460. 



HAMILTON MOURÃO, de maneira a resguardar os princípios constitucionais 

que vinculam a administração pública e a legislação criada para proteger o erário.  

III. DOS PEDIDOS   

28.  De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público 

é função essencial à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do Estado 

Democrático de Direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.   

29. É papel do Ministério Público investigar e representar tais interesses 

solicitando ao Judiciário a adoção das medidas necessárias à sua preservação. 

Assim, requeremos:   

a) a instauração de procedimento para investigar a conduta do 

Vice-Presidente da República GENERAL HAMILTON 

MOURÃO em razão da gravidade da conduta apontada; 

b)  que o Vice-Presidente da República GENERAL 

HAMILTON MOURÃO seja cobrado pessoalmente, caso seja 

constatado o uso da estrutura do Governo Federal para a defesa dos 

interesses da Igreja Universal junto ao Governo de Angola. 

Nestes termos, pede o deferimento.  

  

São Paulo, 20 de julho de 2021. 

 

IVAN VALENTE 

Deputado Federal PSOL/SP 


