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RESUMO 

 

O presente estudo propõe a avaliação das representações apreciadas pelo Conselho de Ética e 

Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados da 52ª e 53ª Legislaturas.  Tal análise poderá 

nos conduzir ao melhor entendimento sobre a importância desse órgão e de seu regulamento 

para a melhoria da imagem da Instituição e postura dos representantes eleitos.  Com base na 

análise do conjunto das representações protocoladas entre os anos 2003 a 2011, pretende-se 

responder se os instrumentos normativos e legais são eficazes no combate à quebra de decoro 

ou se de alguma forma favorecem a impunidade.  Preliminarmente, parte-se da identificação 

dos dispositivos legais que tratam do decoro parlamentar, como o Código de Ética e Decoro 

Parlamentar da Câmara dos Deputados, a Constituição da República Federativa do Brasil e o 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados.  São ainda relacionados alguns processos que 

resultaram em perda de mandato ou que fixaram normas interpretativas.  A análise das 109 

representações formuladas durante as 52
a
 e 53

a
 legislaturas permite avaliar o trabalho 

realizado no Conselho, e a efetividade de sua atuação, a partir do levantamento e análise de 

dados referentes ao número de processos apreciados por ano; da confirmação ou não de seus 

pareceres pelo Plenário da Câmara, quando for o caso; o número de processos arquivados e a 

sua motivação; a natureza das condutas e infrações impugnadas e as penalidades aplicadas. 

Ao final, são sugeridas mudanças ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 

Deputados a fim de que as denúncias ali apuradas contribuam para conferir a credibilidade e a 

legitimidade da Instituição junto aos eleitores e cidadãos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Conselho de Ética, Código de Ética, quebra de decoro, perda de 

mandato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This study analyzes the disciplinary proceedings and allegations of misconduct against 

Deputies,  judged by the by the Council on Ethics and Parliamentary Behavior of the Chamber 

of Deputies, during the 52nd and 53th Legislatures. Such analysis intents to provide a better 

understanding of the relevancy of the Council and its rules in order to reflect creditably on the 

Chamber of Deputies, build citizen confidence and guide the behavior of the representatives.  

Based on the analysis of all the allegations of misconduct filed between the years 2003 to 

2011, this research aims to answer whether the currently existing legal and standing norms are 

effective in preventing violations of ethical standards, or if they somehow indulges 

misconduct. First, the research gathers the legal norms -  law, rule, regulation, or other 

standard of conduct - that regulate ethics and parliamentary behavior, as the Ethics and 

Parliamentary Behavior Code, the Constitution of the Federative Republic of Brazil and the 

Standing Orders Manual of the Chamber of Deputies. The study also considered cases which 

set interpretative standards and precedents. Then, the study analyzes 109 allegations of 

misconduct filed during the 52nd and 53rd legislatures, in order to survey the effectiveness of 

Council’s action, considering the cases judged annually: we intended to evaluate if the 

jugdements of the Council were sanctioned  by the Plenary of the Chamber or not; which 

misconducts were more frequently filed or prosecuted; and the nature of the punishments 

applied. In the latter part of the study, we related the five charges of unethical conduct that 

resulted in disciplinary proceedings that led to expulsion of the Chamber of Deputies.Based 

on the results, the research claims changes in the rules and standing norms that regulate the 

Council on Ethics and Parliamentary Behavior of the Chamber of Deputies, as an attempt to 

contribute to the credibility and legitimacy of the Chamber of Deputies to the voters and 

citizens.  

 

KEYWORDS: Concil on Ethics, Ethics and Parliamentary Behavior Code, breach of 

decorum, loss of office. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, instituído pela 

Mesa da Câmara dos Deputados (Mesa) pela Resolução nº 25/2001, é o órgão encarregado do 

procedimento disciplinar destinado à aplicação de penalidades em casos de descumprimento 

das normas relativas ao decoro parlamentar no âmbito da Câmara dos Deputados. O Conselho 

possui regulamento próprio, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados no 

processo disciplinar, de acordo com o disposto no Código de Ética e Decoro Parlamentar da 

Câmara dos Deputados (CEDP) e no Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) e 

é com base nesses preceitos, e no trabalho realizado pelo Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar da Câmara dos Deputados, que a pesquisa se desenvolve. 

A Resolução nº 25/2001, alterada pela Resolução nº 2, de 2011, aprovou o Código de 

Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Dentre outras cláusulas que 

disciplinam a conduta do parlamentar no exercício de seu mandato como representante do 

povo, o art. 3º, inciso IV da citada Resolução determina que o parlamentar deve “exercer o 

mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, 

zelo e probidade”. 

O grande número de representações por quebra de decoro processadas pelo Conselho 

de Ética desde a sua Instituição desperta o interesse acerca da efetividade das deliberações e 

da atuação desse órgão. A 52ª e a 53ª legislaturas foram pródigas em escândalos envolvendo 

parlamentares, tais como a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) das 

Sanguessugas, destinada a investigar o envolvimento de parlamentares na máfia das 

ambulâncias, ou a CPMI dos Correios que resultou ainda na investigação do mensalão. Nesse 

contexto, ao analisar as decisões do Conselho acerca das representações formuladas durante 

as 52ª e 53ª legislaturas, o presente estudo tem entre seus objetivos identificar se os resultados 

foram influenciados por fatores externos, tais como pela interferência da mídia, por apelos 

populares, corporativismo dos parlamentares, e ainda, avaliar o grau de cumprimento dos 

preceitos firmados no Código de Ética e se sua atuação tem contribuído para inibir a prática 

de atos atentatórios ao decoro.  

Preliminarmente, faz-se necessário apresentar o conceito de decoro parlamentar, e os 

instrumentos normativos pertinentes, sua efetividade, as penalidades, os deveres, garantias e 

imunidades que norteiam e fundamentam os requisitos necessários à boa conduta do 
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parlamentar no exercício do mandato. Buscou-se delinear como é tratado o tema decoro 

parlamentar no âmbito jurídico e legislativo, suas implicações, os atos normativos que 

disciplinam e conduzem o processo de representação, investigação e apuração dos fatos no 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. 

A segunda parte desta pesquisa cuida do levantamento e análise quantitativa de 

dados referentes aos processos por quebra de decoro, por meio da avaliação dos resultados das 

representações apreciadas pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 

Deputados durante as 52ª e 53ª legislaturas de modo a: 

a) analisar as decisões do Conselho de Ética no período de 2003 a 2011, 

quantificando os processos que resultaram na aplicação de penalidades, especialmente de 

perda de mandato, e identificando a natureza das infrações que motivaram a punição; bem 

como quantos Deputados foram absolvidos e as razões que o justificaram no âmbito do 

Conselho e quantas decisões do Conselho foram ou não confirmadas pelo Plenário da Casa; 

b) avaliar se, de alguma forma, a notoriedade dos casos e a correspondente 

investigação por um órgão fiscalizador, tem inibido a prática de atos atentatórios ou 

incompatíveis com o decoro parlamentar; 

c) avaliar se as normas contidas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, no 

Estatuto dos Congressistas, previsto na Constituição Federal de 1988 nos arts. 53 a 56, e nas 

demais normas internas deixam brechas que facilitam a impunidade, e quais as eventuais 

limitações de natureza normativa enfrentadas pelo Conselho no exercício de sua competência; 

d)  verificar se há reincidência de denúncias contra parlamentares inocentados pelo 

Conselho de Ética ou que tenham renunciado ao mandato com posterior reeleição; e 

e)  verificar se há necessidade de reforma do Código de Ética a fim de dar mais rigor 

e celeridade aos processos. 

O período de 2003 a 2011 abrange o início dos trabalhos do Conselho e a apreciação 

de casos de grande repercussão. No total foram analisadas 109 representações entre 2004 e 

2011, a partir do exame de documentos diversos, produzidos durante a tramitação dos 

processos, como relatórios, pareceres, atas, depoimentos, consultas e questões de ordem. 

Foram também selecionados casos de especial repercussão que tenham contribuído para a 
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definição de procedimentos, fixação de balizas interpretativas, de precedentes ou de decisões 

normativas adotadas pelo Conselho. 

Por acreditar que é necessária a definição e aplicação de normas e regulamentos no 

âmbito das instituições, mormente, na “Casa do Povo”, como é conhecida popularmente a 

Câmara dos Deputados, por abraçar Deputados de diferentes culturas, níveis intelectuais, 

formação acadêmica e histórias de vida diversas, é que insistimos que o Conselho de Ética 

deve continuar atuando dentro da Câmara dos Deputados exercendo seu poder de disciplinar e 

aplicar as penalidades em casos de descumprimento das normas relativas ao decoro 

parlamentar, bem como, zelar pela observância dos preceitos éticos, cuidando da preservação 

da dignidade parlamentar, e, também, responder às consultas da Mesa, de comissões e de 

Deputados sobre matéria de sua competência. 

Ao final, apresentamos algumas sugestões que poderão contribuir para a melhoria do 

trabalho do Conselho de Ética, acreditando que a correta aplicação das normas que 

disciplinam o exercício do mandato parlamentar ajuda a preservar a imagem da Instituição da 

qual ele faz parte o que permite que o Poder Legislativo goze de maior credibilidade perante o 

povo e os Estados.  
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CAPÍTULO 1 

DECORO PARLAMENTAR 

 

1.1 Conceituação 

O termo “decoro”, do latim decorum, segundo Oliveira Netto, “pode ser entendido 

como dignidade moral da pessoa; da decência; do respeito de si mesmo e dos outros. Trata-se 

de conduta pautada no respeito a si e a outrem e que obedece aos princípios da moral, 

decência, honradez, nobreza e pundonor”(OLIVEIRA NETTO, 2006, p. 220). 

O desmembramento dos termos utilizados nessa conceituação para explicar o decoro, 

nos permite concluir que o termo está intimamente ligado à expectativa quanto aos padrões de 

comportamento de um indíviduo no meio em que se encontra, seja na vida pública ou privada. 

Ao mesmo tempo o termo pode apresentar-se subjetivamente quando observado em diferentes 

sociedades com crenças e culturas próprias a cada povo, podendo, portanto, apresentar 

variadas definições.  

O tema decoro parlamentar tem assumido papel de destaque na sociedade como um 

todo: os casos de corrupção, de cassação de mandato, renúncias e acusações diversas fazem 

com que o tema esteja em constante foco na mídia, nas redes sociais e no debate político, 

envolvendo na discussão diferentes camadas e setores da sociedade. 

Assim sendo, em nossso sistema, o que vem a ser decoro parlamentar? 

O Portal da Câmara dos Deputados, em seu Glossário, define decoro parlamentar 

como sendo “princípios éticos e normas de conduta que devem orientar o comportamento do 

parlamentar no exercício de seu mandato”.
1
 

Para Pinto Ferreira, “a falta de decoro parlamentar é o procedimento do congressista 

atentatório dos princípios de moralidade, ofensivos à dignidade do Parlamento, maculando o 

comportamento do bonus pater familias” (FERREIRA, 1997, p. 25). 

Roberto Barcellos de Magalhães assim define o termo decoro: 

Decoro parlamentar é o conjunto de regras de comportamento moral, social e  

ético a que o Deputado deve obedecer na sua vida particular e pública. 

Reduz-se o conceito à preservação da própria imagem e da dignidade do 

cargo, segundo os costumes estabelecidos. Procedimento incompatível com 
                                                           
1
 Disponível em www2.camara.gov.br/glossario/d.html, acessado em 10/08/2012 
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esse dever é o que se materializa em atos ou atitudes que choquem os estilos 

usuais da vida, as regras de compostura, de decência e de pundonor. 

(MAGALHÃES, 1993, p.58). 

Representar o povo e a Casa Legislativa da qual faz parte com dignidade, moral e 

decência faz com que o parlamentar demonstre respeito ao povo que o elegeu e reforça a boa 

imagem da Instituição e toda a carga de trabalho que ela desenvolve. 

Nesse sentido, Ferreira Filho preza pelo Parlamento ao definir que a conduta do 

parlamentar influencia diretamente a imagem da Instituição perante a sociedade. Para ele, 

"entende-se por atentatória ao decoro parlamentar a conduta que fira os padrões elevados da 

moralidade, necessários ao prestígio do mandato, à dignidade do Parlamento" (FERREIRA 

FILHO, 1997, p.330). 

Já para o professor Miguel Reale,  

O status de Deputado, em relação ao qual o ato deve ser medido (e será 

comedido ou decoroso em razão dessa medida) implica, por conseguinte, 

não só o respeito do parlamentar a si próprio, como ao órgão ao qual 

pertence.  No fundo, falta de decoro parlamentar é falta de decência no 

comportamento pessoal, capaz de desmerecer a Casa dos representantes 

(incontinência de conduta, embriaguez, etc.) e falta de respeito à dignidade 

do Poder Legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injustas e 

irremediáveis, de forma inconveniente. (REALE, 1989, p. 87)  

 

A compreensão precisa acerca do que vem a ser o decoro parlamentar é tema da 

maior gravidade, pois o procedimento incompatível com o decoro parlamentar pode resultar 

em perda do mandato. As hipóteses para aplicação de penalidades por falta ou quebra de 

decoro estão delimitadas na Constituição Federal e nos regimentos internos de cada Casa 

Legislativa, mas a aplicação das regras ainda suscitam dúvidas. 

A conceituação do que vem a ser decoro parlamentar encerra questões complexas 

como, por exemplo, a) se atos praticados anteriormente ao exercício do mandato podem ou 

não constituir atos atentatórios ou incompatíveis com o decoro; ou b) se são alcançados pelo 

dever do decoro apenas os atos relativos à atividade parlamentar, ou também os atos de sua 

vida privada; ou ainda, c) se o Deputado licenciado para assumir algum dos cargos 

relacionados no art. 56, I da CF deve responder por quebra de decoro por ato praticado no 

cargo para o qual se licenciou. 

Há ainda  que  se  observar  que,  por  ser   o decoro parlamentar um termo subjetivo 

e abstrato, a quebra de decoro parlamentar deve ser avaliada individualmente, caso a caso, e 
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sua punição, consequentemente, deve atender tanto aos anseios da Instituição quanto aos da 

sociedade, que espera do parlamentar uma conduta compatível com a confiança que lhe é 

dispensada pelo eleitor por meio do voto. Hodiernamente, quando se ouve falar em crise dos 

valores morais há uma percepção do desaparecimento do decoro e da decência nos 

comportamentos individuais face aos ordenamentos e regras de conduta das instituições. 

Os órgãos responsáveis pela aplicação das penalidades e as normas por eles 

estabelecidas devem zelar pela observação, orientação e fiscalização dos atos praticados por 

seus parlamentares. Nesse sentido, Miguel Gerônimo da Nóbrega Netto ensina que: 

(...) o Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados 

é um órgão ligado diretamente à Mesa e responsável pela observação, 

orientação, correição, fiscalização e zelo da ética e do decoro parlamentar, 

atuando no sentido da preservação da dignidade do mandato eletivo. 

(NETTO, 2006, p.24). 

A primeira previsão constitucional para perda do mandato parlamentar foi instituída 

na Constituição de 1891, no parágrafo único do art. 24
2
. Essa penalidade era aplicada nos 

casos em que o parlamentar celebrasse contratos ou recebesse comissões e outras 

remunerações do Poder Executivo, bem como exercesse outras funções durante as sessões do 

mandato legislativo.  

Já a perda do mandato, expressamente, por quebra de decoro, fora estabelecida no § 

2º do art. 48 da Constituição de 1946 que define que, “perderá, igualmente, o mandato o 

Deputado ou senador cujo procedimento seja reputado, pelo voto de dois terços dos membros 

de sua câmara, incompatível com o decoro parlamentar.” 

Como o conceito de decoro parlamentar não é bem definido deixa margem para que 

os casos sejam discutidos tanto na esfera política quanto no Judiciário. 

No Mandado de Segurança (MS) nº 23.388, impetrado pelo Deputado Federal Pedro 

Talvane contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados, entendeu o Supremo Tribunal Federal 

(STF) que a cassação do mandato constitui questão política cabendo aos parlamentares 

decidir se houve ou não violação de suas normas internas e quebra de decoro por seus pares. 

Senão vejamos: 

                                                           
2
 Art. 24. (...) 

Paragrapho unico. A inobservancia dos preceitos contidos neste artigo e no antecedente importa perda do 

mandato. 
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Não cabe, por último, no âmbito do mandado de segurança, discutir a 

deliberação da Casa Legislativa, ao cassar o mandato do impetrante, por 

quebra do decoro parlamentar, enquanto juízo que se reserva, 

privativamente, à Casa do Congresso Nacional formulá-lo, escapando, ao 

controle do Judiciário, no que concerne a seu mérito, assegurados que foram 

ao parlamentar acusado, o devido processo legal e ampla defesa. (MS 

23.388, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 25.11.1999, Plenário, 

DJ de 20-4-2001). 
 

A possibilidade de os atos praticados por parlamentares, no exercício de sua funções, 

serem submetidos ao controle jurisdicional tem sido cada vez mais frequentes, talvez pelo fato 

de o termo decoro parlamentar não estar tão bem definido na Constituição Federal, conforme 

já mencionado, levando à questionamentos que ultrapassam o âmbito político.  

Assim sendo, o presente trabalho não pretende esgotar as discussões ou fixar 

rigidamente o conteúdo semântico da expressão decoro parlamentar. Com base no exposto, 

entendemos que cabe ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e ao Plenário da Câmara dos 

Deputados o dever de zelar pela imagem da Instituição e buscar, por meio de seus instrumentos 

legais e regimentais fazer cumprir a honra e a decência tão esperada de seus representantes, uma 

vez que a eles é dado o poder da representação e todos os meios necessários para exercê-lo com 

dignidade e respeito.   

1.2 As normas sobre ética e decoro parlamentar 

As normas disciplinadoras do decoro parlamentar são de natureza constitucional e 

regimental. A Constituição Federal, nos artigos destinados à organização do Poder 

Legislativo, assegura ao parlamentar atribuições, competências, garantias, direitos e deveres 

de forma que ele desenvolva seu trabalho e cumpra seu mandato da melhor maneira possível. 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados e demais normas internas 

relacionadas ao processo legislativo como um todo apresentam em sua composição, um 

conjunto de normas e procedimentos que buscam alinhar o funcionamento, estrutura e 

organização da Câmara dos Deputados ao que fora previsto na Constituição Federal.   

1.2.1. O decoro parlamentar na Constituição Federal 

A Constituição Federal estabeleceu, expressamente, no § 1º do artigo 55 duas 

condutas incompatíveis com o decoro parlamentar, quais sejam, a percepção de vantagens 

indevidas, e o abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso Nacional: 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=23388&CLASSE=MS&cod_classe=376&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=23388&CLASSE=MS&cod_classe=376&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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Art. 55 ............................................................................................................. 

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no 

regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do 

Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. 

........................................................................................................................... 

 

Como se depreende da redação do § 1º do art. 55, outras hipóteses de condutas 

ofensivas ao decoro parlamentar podem ser previstas nos regimentos das Casas Legislativas. 

Por outro lado, as prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso, 

mencionadas no § 1º do art. 55, estão discriminadas nos artigos 53 a 56 da Constituição, e 

compõem o denominado Estatuto dos Congressistas. Tais prerrogativas e garantias 

parlamentares, bem como as incompatibilidades, visam permitir ao parlamentar desenvolver 

seu trabalho e cumprir seu mandato da melhor maneira possível e dentro do prazo 

determinado para o seu efetivo exercício. Segundo o magistério de Alexandre de Moraes, é  

(...) imprescindível a existência das imunidades parlamentar à prática da 

democracia, significando verdadeira condição de independência do Poder 

Legislativo em face dos demais poderes e garantia da liberdade de 

pensamento, palavra e opinião, sem a qual inexistirá Poder Legislativo 

independente e autônomo, que possa representar, com fidelidade e coragem, 

os interesses do povo e do país. (MORAES, 2010, p. 441) 

As imunidades e prerrogativas colocam os congressistas em situação diferenciada 

perante os demais cidadãos, e são estabelecidas em razão do cargo que exercem.  Sendo, pois, 

direitos e garantias fundamentais ao exercício do mandato, exige-se do parlamentar que se 

abstenha de comportamentos que desabonem sua conduta no Parlamento. Para tanto, o 

constituinte estabeleceu regras essenciais ao equilíbrio da relação entre direitos e deveres e 

que garantem à Instituição o poder de cassar o mandato do parlamentar que faltar com o 

decoro ou abusar das garantias que lhes são asseguradas.   

Tais prerrogativas, portanto, são instituídas no interesse do múnus público exercido 

pelo parlamentar, e visam conferir ao parlamentar maior liberdade de ação, além de garantir 

independência ao Poder Legislativo perante outros poderes constitucionais. De acordo com 

Alexandre de Moraes (2010, p. 441), são concedidas imunidades de natureza material (art. 53, 

caput) e formal (§§ 2
o
, 3º, 4

o
 e 5º do art. 53), além da prerrogativa de foro (art. 53, § 1

o
), de 

isenção do dever de testemunhar (art. 53, § 6
o
), regras especiais relativas ao dever de 

prestação de serviço militar (art. 53, § 7
o
 c/c art. 143) e relativas aos vencimentos (art. 49, 

VII). Alexandre de Moraes conclui que: 
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(...) garantias funcionais, normalmente divididas em material e formal, são 

admitidas nas Constituições para o livre desempenho do ofício dos membros 

do Poder Legislativo e para evitar desfalques na integração do respectivo 

quorum necessário para deliberação. (MORAES, 2010, p. 445) 

A importância do estatuto dos congressistas é reconhecida pela Constituição de 1988, 

a qual ampliou as prerrogativas parlamentares. Segundo José Afonso da Silva,  

A Constituição de 1988 restituiu aos parlamentares suas prerrogativas 

básicas, especialmente a inviolabilidade e a imunidade, mantendo-se o 

privilégio de foro e a isenção do serviço militar e acrescentou a limitação ao 

dever de testemunhar” (SILVA, 2001, p. 535). 

O abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso é passível de 

punição por ofensa ao decoro parlamentar. Faz-se necessário, pois, delinear a extensão dos 

direitos e vedações assinalados aos congressistas. 

Talvez a prerrogativa mais relevante assegurada aos congressistas consista na 

inviolabilidade por opiniões, palavras e votos, tratada no art. 53 da Constituição: 

“Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por 

quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.  

 A inviolabilidade por palavras, opiniões e votos proferidos no exercício de seu 

mandato – também denominada imunidade material – abrange as esferas penal, civil, 

disciplinar ou política. Deve-se ressaltar que são protegidos apenas os atos praticados em 

função do mandato, como se depreende do voto do Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Celso de Mello, relator do Inquérito 1400, para quem o congressista não pode se valer da 

imunidade instituída no caput do art. 53 da Constituição, na condição de candidato a qualquer 

cargo eletivo, para ofender, moralmente, a honra de terceira pessoa, inclusive a de outros 

candidatos, em pronunciamento motivado por finalidade exclusivamente eleitoral:  

 “E M E N T A: IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO 

MATERIAL (CF, ART. 53, "CAPUT") - ALCANCE, SIGNIFICADO E 

FUNÇÃO POLÍTICO-JURÍDICA DA CLÁUSULA DE 

INVIOLABILIDADE - GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE NÃO 

PROTEGE O PARLAMENTAR, QUANDO CANDIDATO, EM 

PRONUNCIAMENTOS MOTIVADOS POR PROPÓSITOS 

EXCLUSIVAMENTE ELEITORAIS E QUE NÃO GUARDAM 

VINCULAÇÃO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO - 

PROPOSTA DE CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA ORDEM DE "HABEAS 

CORPUS", QUE SE REJEITA. - A garantia constitucional da imunidade 

parlamentar em sentido material (CF, art. 53, "caput") - destinada a viabilizar 

a prática independente, pelo membro do Congresso Nacional, do mandato 

legislativo de que é titular - não se estende ao congressista, quando, na 
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condição de candidato a qualquer cargo eletivo, vem a ofender, 

moralmente, a honra de terceira pessoa, inclusive a de outros candidatos, 

em pronunciamento motivado por finalidade exclusivamente eleitoral, 

que não guarda qualquer conexão com o exercício das funções 

congressuais. Precedentes. - O postulado republicano - que repele 

privilégios e não tolera discriminações - impede que o parlamentar-candidato 

tenha, sobre seus concorrentes, qualquer vantagem de ordem jurídico-penal 

resultante da garantia da imunidade parlamentar, sob pena de dispensar-se, 

ao congressista, nos pronunciamentos estranhos à atividade legislativa, 

tratamento diferenciado e seletivo, capaz de gerar, no contexto do processo 

eleitoral, inaceitável quebra da essencial igualdade que deve existir entre 

todos aqueles que, parlamentares ou não, disputam mandatos eletivos. 

(Inq 1400 QO, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, 

julgado em 04/12/2002, DJ 10-10-2003 PP-00021 EMENT VOL-02127-01 

PP-00020 RTJ VOL-0188-01 PP-00411)”. (grifo nosso). 

No julgamento do Inquérito 510-DF, o relator Ministro Celso de Mello afirmou:  

A imunidade parlamentar material só protege o congressista nos atos, 

palavras, opiniões e votos proferidos no exercício do oficio congressual. 

São passiveis dessa tutela jurídico-constitucional apenas os comportamentos 

parlamentares cuja pratica seja imputável ao exercício do mandato 

legislativo. A garantia da imunidade material estende-se ao desempenho das 

funções de representante do Poder Legislativo, qualquer que seja o âmbito, 

parlamentar ou extraparlamentar, dessa atuação, desde que exercida 

ratione muneris. (510 DF , Relator: CELSO DE MELLO, Data de 

Julgamento: 31/01/1991, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: DJ 19-

04-1991 PP-04581 EMENT VOL-01616-01 PP-00086 RTJ VOL-00135-02 

PP-00509) (grifo nosso) 

O STF entende, portanto, que a inviolabilidade parlamentar abrange os atos 

praticados dentro ou fora dos prédios do Congresso, desde que guardem correlação com o 

mandato.  

As garantias formais, por sua vez, consistem em imunidade formal quanto à prisão 

(impede a prisão do congressista) e imunidade formal processual (permite a sustação de ação 

penal por crimes praticados após a diplomação). Os §§ 3º a 5º do art. 53 da Constituição, 

tratam da imunidade penal relativa, com exceção dos delitos contra a honra, nos quais 

prevalece a imunidade material. Os parlamentares não podem ser presos, salvo em caso de 

flagrante de crime inafiançável (art. 53. § 2º), no período desde a expedição de seu diploma 

até o encerramento, efetivo, de seu mandato.  

Para Silva, “a imunidade (propriamente dita), ao contrário da inviolabilidade, não 

exclui o crime, antes o pressupõe, mas impede o processo (...). É esta a verdadeira imunidade, 

dita formal, para diferenciar da material” (SILVA, 2001, p. 535). 
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Para Alexandre de Moraes, o objetivo da imunidade formal era garantir que os 

parlamentares não seriam: 

(...) afastados, importunados ou mesmo subtraídos de suas funções por 

processos judiciais arbitrários ou vexatórios, emanados seja de um 

adversário político, seja de um governo desejoso de desembaraçar-se de um 

opositor perigoso, devendo as imunidades formais protegê-los contra os 

processos judiciais, mal fundados, ou intempestivos, que somente seriam 

inspirados por sentimentos de perseguição política. (MORAES, 2001, p. 

403). 

 

A Constituição também estabeleceu um rol de incompatibilidades que alcançam o 

parlamentar a partir da diplomação e da posse: 

 

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 

concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 

cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os 

de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades constantes da alínea 

anterior; 

II - desde a posse: 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela 

exercer função remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas 

entidades referidas no inciso I, a; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere o inciso I, a; 

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

 

A infração a qualquer das vedações acima descritas pode dar ensejo à instauração de 

processo por perda do mandato, conforme disposto no art. 55 da Constituição Federal, o qual 

prevê expressamente, em seu inciso II, a possibilidade de perda do mandato por quebra de 

decoro parlamentar:  

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro 

parlamentar; 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das 

sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta 

autorizada; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 
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V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta 

Constituição; 

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 

Silva, conduzido pelas lições de Hely Lopes Meirelles
3
 traz sua definição sobre 

extinção de mandato em que diz que “é o perecimento do mandato pela ocorrência de fato ou 

ato que torna automaticamente inexistente a investidura eletiva (...)”. Por cassação, ainda 

utilizando a definição de Meirelles, entende que “é a decretação da perda do mandato, por ter 

o seu titular incorrido em falta funcional, definida em lei e punida com esta sanção” (SILVA, 

2000, p. 540).  

Nos casos de cassação de mandato por atos de incompatibilidade ou por quebra de 

decoro, previstos nos incisos I e II do art. 55, dependem de decisão da Casa Legislativa a que 

pertence o parlamentar e de outras regras, conforme disposto no § 2º: 

Art. 55 .............................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

§ 2º - Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela 

Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria 

absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político 

representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. 

........................................................................................................................... 

 

 

A hipótese descrita no inciso VI do art. 55, qual seja, a condenação criminal em 

sentença transitada em julgado, constitui hipótese autônoma, diversa quebra de decoro, 

conforme leciona Martins: 

 

Se todo o ato considerado criminoso fosse também tido como atentatório ao 

decoro parlamentar, à evidência, o inc. VI nunca poderia ser utilizado, na 

medida em que a sanção pretendida viria com a singela aplicação do inciso 

II.  Com efeito, se todos os atos criminosos ferissem o decoro parlamentar, 

não haveria necessidade alguma de se esperar o trânsito em julgado das 

decisões criminais, visto que pelo mesmo ato já se poderia punir o 

parlamentar por falta de decoro. (MARTINS, 1994, p.245). 

 

Conclui o eminente doutrinador que, “se o ato praticado configurar crime, como 

homicídio, furto, sonegação (...) aplica-se o inciso VI”. No que tange ao efeito da condenação 

criminal transitada em julgado sobre os direitos políticos, aplica-se o ensinamento de Silva, 

para quem “a Constituição não disse como se define a perda de mandato no caso em que o 

                                                           

3
 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 6ª Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1993. 
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congressista perde ou tem suspensos os seus direitos políticos, mas, à evidência, nesse caso, 

se dá a extinção do mandato como consequência direta daquele fato” (SILVA, 2000, p.540). 

A controvérsia acerca dos efeitos da renúncia do parlamentar que esteja respondendo 

a processo por perda do mandato, como forma de escapar à sanção, foi pacificada por meio de 

emenda constitucional que acrescentou o § 4º ao art. 55 da Constituição, a qual, atendendo ao 

anseio popular, suspendeu os efeitos da renúncia até o final do processo: 

Art. 55 ............................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar 

à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até 

as deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda 

Constitucional de Revisão nº 6, de 1994). 

 

Para Silva, “o texto abrange todas as hipóteses de infração previstas no art. 55 (...) 

tanto os processos que levam a extinção como os que à cassação do mandato” (SILVA, 2001, 

p. 541). 

Por fim, cumpre analisar, ainda que brevemente, a regra do inciso I do art. 56, da 

Constituição que permite ao parlamentar se licenciar para investidura nos cargos que 

menciona: 

Art. 56. Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, 

Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de 

Capital ou chefe de missão diplomática temporária; 

 

Decidiu o STF no MS 25.579 que, embora afastado do exercício do mandato eletivo 

para investidura nesses cargos, o parlamentar submete-se às regras de decoro parlamentar. A 

hipótese será melhor analisada em outra parte deste trabalho. 

1.2.2 As normas regimentais disciplinadoras do decoro parlamentar 

Como já examinado, a Constituição Federal, no § 1º do art. 55, fixou ao menos duas 

hipóteses de atos incompatíveis com o decoro parlamentar -  a percepção de vantagens 

indevidas, bem como o abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso 

Nacional – concedendo às Casas Legislativas ampla liberdade para definir outras hipóteses 

em seus regimentos internos.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/ECR/ecr6.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/ECR/ecr6.htm#art1
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O Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) e demais normas internas 

relacionadas ao processo legislativo buscam alinhar o funcionamento, estrutura e organização 

da Câmara dos Deputados aos comandos da Constituição Federal.   

Na Câmara dos Deputados, o RICD originalmente determinava que a prática de 

irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes, também 

configuraria ato incompatível com o decoro parlamentar (Resolução 17/1989, art. 244. § 2º, 

III). A Resolução n° 25, de 2001, além de dar nova redação ao art. 244, instituiu o Código de 

Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados (CEDP), o qual foi posteriormente 

modificado pela Resolução 02/2011. 

A par das disposições reunidas no CEDP, o RICD veicula diversas normas relativas 

ao decoro parlamentar. 

Os arts. 229 e 230 do RICD trata das hipóteses de quebra de decoro no caso de não 

apresentação da declaração de bens e renda para efeito de posse (art. 229 do RICD) ou a falta 

de comunicado por escrito quando o Deputado se afastar do exercício do mandato em cargo 

referido no inciso I do caput do art. 56 da Constituição Federal ou por não reassumir o 

exercício do mandato, quando exonerado de cargo a que se refere a mesma norma (art. 230, 

caput e § 3º do RICD).  

As prerrogativas, imunidades e deveres instituídos nos arts. 53 e 54 da CF são 

reproduzidos também nos arts. 231 e 233 do RICD. Também o art. 240 do RICD reproduz o 

disposto no art. 55 da Constituição, sobre as hipóteses de a perda de mandato, e determina, 

ainda, as competências e procedimentos para a aplicação da penalidade.  

Por fim, o art. 244 dispõe, em capítulo específico, sobre o decoro parlamentar, 

remetendo a disciplina do decoro ao CEDP:  

Art. 244. O Deputado que praticar ato contrário ao decoro parlamentar ou 

que afete a dignidade do mandato estará sujeito às penalidades e ao processo 

disciplinar previstos no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que definirá 

também as condutas puníveis. (Artigo com redação dada pela Resolução nº 

25, de 2001) 

 

 

A legislação interna da Câmara dos Deputados demonstra a preocupação da 

Instituição em se fazer cumprir o que determina o Estatuto do Congressista, e o reforço que 

essa Casa dá às suas normas internas ao abordar o tema e aplicar da melhor forma possível as 

http://intranet2.camara.gov.br/legin/fed/rescad/2001/resolucaodacamaradosdeputados-25-10-outubro-2001-320496-republicacao-36619-pl.html
http://intranet2.camara.gov.br/legin/fed/rescad/2001/resolucaodacamaradosdeputados-25-10-outubro-2001-320496-republicacao-36619-pl.html
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penalidades nelas previstas. A correta aplicação das normas que disciplinam o parlamentar no 

exercício do mandato ajuda a preservar a imagem da instituição que ele faz parte e permite 

que o Poder Legislativo tenha mais credibilidade perante o povo e os Estados e alcance seu 

principal objetivo que é promover o consenso político e a representação popular na formação 

do controle democrático. 

 

1.2.2.1 Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados 

 

O RICD, em seu art. 3º previu a edição de um Código de Ética e Decoro 

Parlamentar, mediante projeto de resolução apresentado pela Mesa. Aprovado em outubro de 

2001, o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, relaciona os 

princípios éticos e regras básicas de decoro a que se submetem os parlamentares com os 

dispositivos constitucionais, imunidades, prerrogativas e franquias a ele estabelecidas, a fim 

de que possa cumprir com dignidade o seu mandato e bem representar a Câmara dos 

Deputados e o povo. 

O art. 3º do CEDP, estabelece os deveres fundamentais do Deputado, dentre os quais 

se  destacam: a) respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas internas da 

Casa e do Congresso Nacional; e b) exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa 

pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade. A não-observância desses 

deveres fundamentais constitui ato atentatório ao decoro parlamentar (inciso X do art. 5º do 

CEDP). 

Na sistemática adotada pelo Código de Ética, as condutas ofensivas ao decoro são 

classificadas em atos incompatíveis com o decoro e atos atentatórios ao decoro, para os quais 

as penas aplicáveis diferem em gravidade. São puníveis, de acordo com o art. 10 do mesmo 

Código, com censura verbal ou escrita, suspensão de prerrogativas regimentais, suspensão 

temporária do exercício do mandato e também com a hipótese de perda do mandato. No 

entanto, para todos os casos serão consideradas a natureza e a gravidade da infração bem 

como suas consequências para a Câmara dos Deputados.  
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1.2.2.1.1 Atos incompatíveis com o decoro parlamentar 

O art. 4 º do CEDP abarca as hipóteses que configuram os atos incompatíveis com o 

decoro parlamentar, puníveis com a perda de mandato,  

Art. 4º 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°) ;  

II - perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou de outrem, no 

exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas (Constituição 

Federal, art. 55, § 1°);  

III - celebrar acordo que tenha por objeto a posse do suplente, 

condicionando-a à contraprestação financeira ou à prática de atos contrários 

aos deveres éticos ou regimentais dos Deputados;  

IV - fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos 

legislativos para alterar o resultado de deliberação;  

V - omitir intencionalmente informação relevante ou, nas mesmas condições, 

prestar informação falsa nas declarações de que trata o art. 18;  

VI - praticar irregularidades graves no desempenho do mandato ou de 

encargos decorrentes, que afetem a dignidade da representação popular. 

(Artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011) 

 

 

A representação no caso das hipóteses previstas no art. 4º se dá por iniciativa dos 

partidos políticos ou de qualquer cidadão, por meio da Mesa. Senão vejamos o que dispõe o 

art. 9º do CEDP: 

Art. 9º As representações relacionadas com o decoro parlamentar deverão 

ser feitas diretamente à Mesa da Câmara dos Deputados. (“Caput” do artigo 

com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011) 

§ 1° Qualquer cidadão é parte legítima para requerer à Mesa da Câmara dos 

Deputados representação em face de Deputado que tenha incorrido em 

conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar, especificando os 

fatos e as respectivas provas. (Parágrafo acrescido pela Resolução nº 2, de 

2011) 

........................................................................................................................... 

§ 3º A representação subscrita por partido político representado no 

Congresso Nacional, nos termos do § 2º do art. 55 da Constituição Federal, 

será encaminhada diretamente pela Mesa da Câmara dos Deputados ao 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no prazo a que se refere o inciso I 

do § 2º deste artigo. 

 

A aplicação da penalidade de perda de mandato, prevista no caput do art. 14
4
 é de 

competência do Plenário da Câmara dos Deputados que delibera em sessão secreta e por 

                                                           
4
 Cf.: Art. 14. A aplicação das penalidades de suspensão do exercício do mandato por no máximo 6 

(seis) meses e de perda do mandato é de competência do Plenário da Câmara dos Deputados, que 

deliberará em votação secreta e por maioria absoluta de seus membros, em virtude de provocação da 

Mesa ou de Partido Politico representado no Congresso Nacional, após a conclusão de processo 

http://intranet2.camara.gov.br/legin/int/rescad/2011/resolucaodacamaradosdeputados-2-26-maio-2011-610743-publicacaooriginal-132743-pl.html
http://intranet2.camara.gov.br/legin/int/rescad/2011/resolucaodacamaradosdeputados-2-26-maio-2011-610743-publicacaooriginal-132743-pl.html
http://intranet2.camara.gov.br/legin/int/rescad/2011/resolucaodacamaradosdeputados-2-26-maio-2011-610743-publicacaooriginal-132743-pl.html
http://intranet2.camara.gov.br/legin/int/rescad/2011/resolucaodacamaradosdeputados-2-26-maio-2011-610743-publicacaooriginal-132743-pl.html
http://intranet2.camara.gov.br/legin/int/rescad/2011/resolucaodacamaradosdeputados-2-26-maio-2011-610743-publicacaooriginal-132743-pl.html
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maioria absoluta de seus membros após a conclusão do processo disciplinar instaurado no 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.   

O prazo para conclusão do respectivo processo não poderá exceder noventa dias 

conforme art. 16, §1º do CEDP. 

 

Art. 16 ...............................................................................................................  

§ 1° O prazo para deliberação do Plenário sobre os processos que concluírem 

pela perda do mandato, conforme o inciso IV do art. 10, não poderá exceder 

90 (noventa) dias úteis. (Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 2, 

de 2011) 

1.2.2.1.2 Atos atentatórios ao decoro parlamentar 

Os atos atentatórios ao decoro parlamentar são descritos no art. 5º, do CEDP: 

Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, 

puníveis na forma deste Código:  

I – perturbar a ordem das sessões da Câmara dos Deputados ou das reuniões 

de Comissão; 

II – praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da 

Casa; 

III – praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos 

Deputados ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa ou 

comissão, ou os respectivos Presidentes; 

IV – usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar 

servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência 

hierárquica, com o fim de obter qualquer 

espécie de favorecimento; 

V – revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara dos 

Deputados ou Comissão hajam resolvido devam ficar secretos; 

VI – revelar informações e documentos oficiais de caráter sigiloso, de que 

tenha tido conhecimento na forma regimental; 

VII – usar verbas de gabinete ou qualquer outra inerente ao exercício do 

cargo em desacordo com os princípios fixados no caput do art. 37 da 

Constituição Federal; 

VIII – relatar matéria submetida à apreciação da Câmara dos Deputados, de 

interesse específico de pessoa física ou jurídica que tenha contribuído para o 

financiamento de sua campanha eleitoral; 

IX – fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de 

presença às sessões, ou às reuniões de comissão; 

X – deixar de observar intencionalmente os deveres fundamentais do 

Deputado, previstos no art. 3º deste Código. 

Parágrafo único. As condutas puníveis neste artigo só serão objeto de 

apreciação mediante provas. 

 

                                                                                                                                                                                     

disciplinar instaurado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, na forma deste artigo. (“Caput” 

do artigo com redação dada pela Resolução nº 2, de 2011)  

 

http://intranet2.camara.gov.br/legin/int/rescad/2011/resolucaodacamaradosdeputados-2-26-maio-2011-610743-publicacaooriginal-132743-pl.html
http://intranet2.camara.gov.br/legin/int/rescad/2011/resolucaodacamaradosdeputados-2-26-maio-2011-610743-publicacaooriginal-132743-pl.html
http://intranet2.camara.gov.br/legin/int/rescad/2011/resolucaodacamaradosdeputados-2-26-maio-2011-610743-publicacaooriginal-132743-pl.html
http://intranet2.camara.gov.br/legin/int/rescad/2011/resolucaodacamaradosdeputados-2-26-maio-2011-610743-publicacaooriginal-132743-pl.html
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Os casos mencionados nos incisos I e II do art. 5º são de iniciativa dos partidos 

políticos ou de qualquer cidadão, por meio da Mesa, conforme disposto no caput do art. 9º e § 

1º do CEDP
5
.  São puníveis com: a) censura verbal (art. 11 do CEDP)

6
, pena aplicada pelo 

Presidente da Câmara dos Deputados ou de Comissão podendo o Deputado recorrer ao 

Plenário no prazo de dois dias úteis; e b) censura escrita, na hipótese de reincidência (art. 12 

do CEDP) cuja competência é da Mesa, por solicitação do Presidente da Câmara dos 

Deputados ou de Comissão, nesse caso o Deputado dispõe de cinco dias úteis para 

apresentação de defesa (art. 12 do CEDP, § 1°) e dois dias úteis para recorrer contra a 

aplicação da penalidade (art. 12 do CEDP, § 2°).  

A penalidade de censura escrita também se aplica no caso previsto no inciso III do 

art. 5º, sendo que a competência para aplicação da punição é da Mesa (art. 15, XV, RICD), 

por provocação do ofendido (art. 12 do CEDP). Contra a aplicação da penalidade prevista 

neste artigo, poderá o Deputado recorrer ao Plenário da Câmara dos Deputados no prazo de 

dois dias úteis. (art. 12, §2º do CEDP). A iniciativa nesse caso também é dos partidos 

políticos ou de qualquer cidadão, por meio da Mesa, conforme disposto no caput do art. 9º e § 

1º do CEDP. 

A incidência dos incisos IV, V, IX e X poderá levar o Deputado à suspensão do 

exercício do mandato e de todas as prerrogativas regimentais (art. 14, §1º do CEDP). O 

Plenário da Câmara dos Deputados é quem decide (art. 14, caput do CEDP) não podendo 

exceder o prazo de sessenta dias úteis para deliberação, conforme ocaso (art. 16 do CEDP). A 

iniciativa da representação também é dos partidos políticos ou de qualquer cidadão, por meio 

da Mesa, conforme disposto no caput do art. 9º e § 1º do CEDP. 

Os incisos VI, VII e VIII do art. 5º, no entanto, ocasionam a suspensão de 

prerrogativas regimentais (Art. 13 do CEDP),  que não poderá estender-se por mais de seis 

meses. (Art. 14, VIII do CEDP). 

A inobservância aos deveres fundamentais, relacionados no art. 3º do CEDP é 

punível com suspensão do mandato, conforme disposto no inciso X, do art. 14, CEDP. 

                                                           
5
 Art. 9º As representações relacionadas com o decoro parlamentar deverão ser feitas diretamente à Mesa da 

Câmara dos Deputados. 

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para requerer à Mesa da Câmara dos Deputados representação em face de 

Deputado que tenha incorrido em conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar, especificando os 

fatos e as respectivas provas.  
6
 Art. 11. A censura verbal será aplicada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, em sessão, ou de Comissão, 

durante suas reuniões, ao Deputado que incidir nas condutas descritas nos incisos I e II do art. 5°. 
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Para um entendimento consolidado, as condutas ofensivas ao decoro, penalidades e a 

competência para aplicação de sanções, e as respectivas normas do CEDP aplicáveis, estão 

sintetizadas no Quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1: Condutas e punições 

CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

 

Art. 4º Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato: 

INICIATIVA DA 

REPRESENTAÇÃO 

CONDUTA PUNIÇÃO COMPETÊNCIA PRAZO PARA 

CONCLUSÃO 

Partido Político com 

representação no Congresso (§ 

3° do art. 9
o
 do CEDP); 

qualquer cidadão (por meio da 

Mesa). (Art. 9º; § 1º e 2º do 

CEDP) 

I – abusar das prerrogativas 

constitucionais asseguradas aos 

membros do Congresso Nacional (CF, 

art. 55, §1º); 

Perda do mandato 

(Art. 14, §3º do 

CEDP) 

Plenário da CD (Art. 14, 

caput  do CEDP) 

Não poderá exceder  90 dias 

(Art. 16, §1º do CEDP) 

II – perceber, a qualquer título, em 

proveito próprio ou de outrem, no 

exercício da atividade parlamentar, 

vantagens indevidas (CF, art. 55, §1º); 

III – celebrar acordo que tenha por 

objeto a posse do suplente, 

condicionando-a à contraprestação 

financeira ou à prática de atos 

contrários aos deveres éticos ou 

regimentais dos Deputados; 

IV – fraudar, por qualquer meio ou 

forma, o regular andamento dos 

trabalhos legislativos para alterar o 

resultado de deliberação; 

V – omitir intencionalmente 

informação relevante ou, nas mesmas 

condições, prestar informação falsa nas 

declarações de que trata o art. 18; 

VI – praticar irregularidades graves no 

desempenho do mandato ou de 

encargos decorrentes, que afetem a 

dignidade da representação popular. 

Art. 5º Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis na forma deste Código: 
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INICIATIVA DA 

REPRESENTAÇÃO 

CONDUTA PUNIÇÃO COMPETÊNCIA PRAZO PARA 

CONCLUSÃO 

 

 

Partido Político com 

representação no Congresso (§ 

3° do art. 9
o
 do CEDP); 

qualquer cidadão (por meio da 

Mesa). (Art. 9º; § 1º e 2º do 

CEDP) 

I – perturbar a ordem das sessões da 

Câmara dos Deputados ou das reuniões 

de Comissão; 

Censura verbal (Art. 

11 do CEDP); 

 

 

Censura escrita nos 

casos de reincidência 

(Art. 12 do CEDP) 

Presidente da CD  ou de 

Comissão (Art. 11 do CEDP); 

 

Mesa, por solicitação do 

Presidente da Câmara dos 

Deputados ou de Comissão (Art. 

12 do CEDP). 

Em sessão, durante suas 

reuniões. Contra a 

aplicação da penalidade, 

poderá o Deputado 

recorrer ao respectivo 

Plenário no prazo de 2 

dois dias úteis.( Art. 11 do 

CEDP) 

II – praticar atos que infrinjam as 

regras de boa conduta nas 

dependências da Casa; 

III – praticar ofensas físicas ou morais 

nas dependências da Câmara dos 

Deputados ou desacatar, por atos ou 

palavras, outro parlamentar, a Mesa ou 

comissão, ou os respectivos 

Presidentes; 

Censura escrita (Art. 

12 do CEDP); 

Mesa, por provocação do 

ofendido (Art. 12 do CEDP). 

Contra a aplicação da 

penalidade prevista neste 

artigo, poderá o Deputado 

recorrer ao Plenário da 

Câmara dos Deputados no 

prazo de dois dias úteis. 

(Art. 12 §2º do CEDP) 

IV – usar os poderes e prerrogativas do 

cargo para constranger ou aliciar 

servidor, colega ou qualquer pessoa 

sobre a qual exerça ascendência 

hierárquica, com o fim de obter 

qualquer 

espécie de favorecimento; 

Suspensão do 

exercício do mandato e 

de todas as 

prerrogativas 

regimentais (Art. 14, 

§1º do CEDP). 

Plenário da CD (Art. 14, caput 

do CEDP). 

Não poderá exceder o 

prazo de 60 (sessenta) 

dias úteis para 

deliberação, conforme o 

caso. (Art. 16 do CEDP). 

V – revelar conteúdo de debates ou 

deliberações que a Câmara dos 

Deputados ou Comissão hajam 

resolvido devam ficar secretos; 

VI – revelar informações e 

documentos oficiais de caráter 

sigiloso, de que tenha tido 

conhecimento na forma regimental; 

Suspensão de 

prerrogativas 

regimentais (Art. 13 

do CEDP); que não 

poderá estender-se por 

mais de 6 (seis) meses. 

(Art. 14, VIII do 

Plenário da CD (Art. 13, caput 

do CEDP). 
VII – usar verbas de gabinete ou 

qualquer outra inerente ao exercício do 

cargo em desacordo com os princípios 
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fixados no caput do art. 37 da 

Constituição Federal; 

CEDP) 

VIII – relatar matéria submetida à 

apreciação da Câmara dos Deputados, 

de interesse específico de pessoa física 

ou jurídica que tenha contribuído para 

o financiamento de sua campanha 

eleitoral; 

IX – fraudar, por qualquer meio ou 

forma, o registro de 

presença às sessões, ou às reuniões de 

comissão; 

Suspensão do 

exercício do mandato e 

de todas as 

prerrogativas 

regimentais (Art. 14, 

§1º do CEDP).  

Plenário da CD (Art. 14, caput 

do CEDP). 
X – deixar de observar 

intencionalmente os deveres 

fundamentais do Deputado, previstos 

no art. 3º deste Código. 

 

 Parágrafo único. As condutas puníveis 

neste artigo só serão objeto de 

apreciação mediante provas. 
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1.2.3 Decisões e precedentes  

1.2.3.1 Ato de quebra de decoro contemporâneo ao mandato 

Os líderes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), do Partido dos 

Trabalhadores (PT), do Partido Progressista (PP) e do Partido da República (PR) formularam 

em 2007 a Consulta nº 1/2007 sobre a admissibilidade de instauração de procedimento 

disciplinar contra parlamentar com fundamento em ato supostamente ocorrido em momento 

anterior a processo eleitoral que confirma novo mandato, e questiona ainda se tal 

procedimento disciplinar configuraria constrangimento ao exercício do mandato. O Conselho 

de Ética, por meio do relator, Deputado Dagoberto apresentou as seguintes respostas aos 

quesitos: 

 

a) É admissível a instauração de procedimento disciplinar contra 

parlamentar quando o fundamento da representação for baseado em ato 

ou procedimento - supostamente ocorrido em momento anterior a 

processo eleitoral que confirma novo mandato - ampla e suficientemente 

divulgado e debatido pelas autoridades competentes nos foros próprios e 

de conhecimento dos cidadãos à época do pleito? 

 

Conquanto silente a Constituição e as normas infraconstitucionais sobre o 

momento da instauração de procedimento disciplinar contra parlamentar, o 

que levaria a uma situação de aparente imprescritibilidade das ações 

tendente à responsabilização no plano ético-disciplinar, não se mostra 

conveniente, tampouco oportuna, por intransponível ofensa ao princípio da 

soberania popular, a instauração de procedimento por este Conselho tendente 

a apurar atos e procedimentos sobre os quais o voto popular já firmou sua 

posição condenatória ou absolutória; 

 

b) Tal hipótese não configuraria constrangimento ao exercício de 

mandato, em flagrante subversão dos preceitos constitucionais e à 

vontade expressa pelo povo nas urnas? 

 

Assim considerada a relevância da decisão do povo no deslinde da questão, 

sepultando, ao menos num juízo de valor apriorístico, todo e qualquer 

revolver de fatos sobre os quais pesa o veredito popular, que inocentou ou 

decidiu pela responsabilidade do parlamentar, é opinião deste Conselho que 

a instauração de procedimento ético-disciplinar sobre atos e procedimentos 

debatidos em legislatura anterior pode se configurar constrangimento ao 

exercício do mandato; 

 

c) Essa mesma hipótese não encontraria óbice regimental no disposto no 

art. 2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, na medida em que iria 

de encontro à vontade do eleitor e, consequentemente, à garantia do 

pleno exercício do mandato popular? 
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Ao final, entende este Conselho que o óbice regimental à instauração de 

procedimentos ético-disciplinares, nos termos da Consulta proposta, 

encontraria previsão não no art. 2º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, 

vez que tais imunidades, prerrogativas e franquias não são absolutos, mas no 

dever basilar – e ao qual este Colegiado não pode se furtar – que é o de atuar 

no sentido da preservação da dignidade do mandato parlamentar (art. 6º, 

inciso I), ainda que firmando-se em posição antagônica a interesses 

manifestamente desarrazoados. 

 

Na ocasião, o Conselho acatou as sugestões apresentadas pelo Deputado José 

Eduardo Cardoso, em seu voto em separado, que explicita as exceções que permitem a 

abertura de processos de cassação de mandatos por procedimentos incompatíveis com o 

decoro parlamentar em razão de fatos ocorridos em legislatura anterior: 

 

1. Sustentamos que é possível a abertura de processos de cassação de 

mandatos por procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar por 

fatos verificados ao longo do exercício de mandato anterior já extinto, desde 

que: 

a) não tenham sido eles amplamente divulgados por toda a sociedade, de 

modo que um eleitor médio pudesse deles não ter conhecimento no momento 

da eleição; 

b) surjam elementos de convicção supervenientes (fatos ou provas novos), 

ou seja, verificados ou conhecidos publicamente apenas após as eleições e 

em condição em que pudessem modificar, em tese, o juízo dos eleitores em 

relação ao parlamentar acusado. 

2. Admitimos que, no caso de sentença criminal condenatória transitada em 

julgado por fatos praticados ao longo de mandato anterior, mesmo que já 

conhecidos publicamente estes fatos à época da eleição, possa haver a 

abertura de processo de cassação, com fundamento no art. 55, VI, da 

Constituição Federal. 

 

A Consulta ainda sugere que eventuais representações recebidas em desacordo com a 

decisão deverão ser arquivadas liminarmente, e por fim, apresenta a seguinte Proposta de 

Emenda à Constituição
7
: 

 

“Art. 1º O § 1º do art. 55 da Constituição Federal passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

‘Art. 55 ............................................................................................................ 

......................................................................................................................... 

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, a qualquer tempo, além dos 

casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas 

a membro do Congresso Nacional, a percepção de vantagens e a prática de 

delitos, ainda que anterior ao exercício do mandato ou que a pena 

aplicável esteja prescrita.’  

.......................................................................................................................” 

(grifos nossos) 

 
                                                           
7
 PEC 76/2007 
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O Deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP) se valeu dos quesitos formulados na 

Consulta nº 1/2007 para que a Representação nº 4/2007 contra ele fosse arquivada. Com 

fulcro no art. 55, inciso II, §§ 1º e 2º, da Constituição, combinado com o disposto nos arts. 4º, 

incisos I, II, IV e V, e 14 do CEDP, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) requereu a 

instauração de processo disciplinar contra o parlamentar, ante a prática de atos supostamente 

ocorridos em legislatura anterior, contra o decoro e a ética parlamentar.  

Em 2011, o escândalo envolvendo a Deputada Jaqueline Roriz trouxe novamente, à 

tona, discussão quanto à quebra de decoro parlamentar por fato anterior ao mandato.   

A Representação n° 1/2011, do PSOL, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

da Câmara dos Deputados em face da Deputada Federal Jaqueline Roriz (PMN-DF), 

fundamentada no § 2º do art. 55 da CF, no art. 240 do RICD e art. 14 do CEDP, alega que a 

Deputada e seu marido receberam, ilicitamente, o valor de R$ 50.000,00, durante a campanha 

eleitoral de 2006, fato registrado em vídeo e amplamente divulgado na imprensa. A defesa de 

Jaqueline, porém, argumentou que ela não poderia ter seu mandato cassado, pois o caso 

ocorreu antes de ser eleita como Deputada Federal. O parecer do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar pela perda do mandato foi rejeitado no Plenário por 265 votos contrários, 166 

favoráveis e 20 abstenções, resultando no arquivamento da representação. 

A defesa da Deputada Jaqueline Roriz também buscou fundamentar sua defesa na 

Consulta nº 1/2007 para justificar que o ato indecoroso teria sido praticado antes do início do 

mandato não se tornou público à época da eleição e tão pouco fora submetido ao julgamento 

do eleitorado nas urnas, não cabendo, portanto, nos quesitos da consulta citada.  

Ainda em 2011, o Deputado Miro Teixeira (PDT-RJ) apresentou, após o julgamento 

da Deputada Jaqueline Roriz, a Questão de Ordem nº 111/2011 questionando se crimes 

praticados antes do mandato contaminam o seu exercício a posteriori. O Conselho de Ética e 

Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, pelo voto do relator, Deputado Carlos 

Sampaio, com sugestões do Deputado Vilson Covatti, então decidiu que um Deputado pode 

ser cassado por ato praticado antes do início do exercício do mandato, conforme segue: 

 
1. (...) é possível a perda do mandato parlamentar por conduta praticada 

antes do exercício do mandato, desde que o fato fosse ilícito à época em que 

foi praticado, que o mesmo seja capaz de atingir a honra e a imagem da 

Câmara dos Deputados e, por fim, que tal conduta seja desconhecida do 

Parlamento;  
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2. Deverá ser observado o limite no prazo prescricional de 5 (cinco) anos, 

por aplicação analógica dos institutos legais - Lei 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990 e Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, prazo esse que deve ser contado 

de forma retroativa, tendo como marco inaugural o início do mandato.  

 

A Questão de Ordem citada trata do limite temporal a partir do qual o parlamentar 

sujeita-se às regras do decoro parlamentar, facilitando a análise e julgamento dos casos e 

minimizando as discussões quanto ao período válido para a aplicação das penalidades.   

 

1.2.3.2 Parlamentar afastado para exercício de funções descritas no art. 56, I da 

CF  

 

O art. 56 da Constituição Federal autoriza o Deputado ou Senador, afastar-se de suas 

funções para exercer os cargos de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de 

Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão 

diplomática temporária.  

 

Em 2005, o caso de José Dirceu envolvido no escândalo conhecido como mensalão, 

fora muito discutido à época quanto à possibilidade de decretação da perda de mandato por 

quebra de decoro parlamentar quando o Deputado está afastado do exercício de suas funções 

para exercer a atribuição de Secretário ou Ministro de Estado. O parlamentar afastado nessas 

condições, sujeita-se às regras do decoro parlamentar? 

 

A questão foi levada ao STF, no MS 25.579, no qual o Deputado afastado José 

Dirceu (PT-SP) pedia a suspensão do processo disciplinar instaurado contra ele na Câmara 

dos Deputados alegando, dentre outras hipóteses, que ocupando o cargo de ministro, não 

poderia sujeitar-se às regras de decoro parlamentar da Câmara dos Deputados. 

 

Houve divergência de entendimento no Plenário do Supremo Tribunal Federal que 

por fim indeferiu, por maioria, a liminar. Favorável à concessão da liminar, o Ministro Eros 

Grau entendeu que na ordem política “o princípio da divisão e equilíbrio entre os Poderes 

veda o desempenho concomitante de uma mesma pessoa em funções próprias do Executivo e 

próprias do Legislativo”. 

 

Já o relator, Ministro Joaquim Barbosa, ao votar pelo indeferimento 

da medida liminar, salientou que: 
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 “(...) um aspecto é quando o parlamentar licenciado do mandato para o 

exercício do cargo de ministro, responde por atos relativos à função 

executiva, como prevê o princípio da separação dos Poderes. Outro aspecto 

ocorre quando esse parlamentar-ministro, na condição de ministro é acusado 

por atos que não são inerentes à função de ministro.” (MS 25.579-MC, Rel. 

p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 19/10/05, DJ de 24/8/2007).  

 

 

A decisão parece referir-se unicamente aos atos de competência exclusiva de 

ministro de Estado, devidamente elencados no art. 87 da CF
8
, praticados pelo parlamentar 

licenciado nos termos do inciso I do art. 56 da CF. Todavia, o então Ministro José Dirceu, 

fora acusado de haver praticado atos que tinham por finalidade fraudar o regular andamento 

dos trabalhos legislativos, para alterar o resultado de deliberações em favor do governo. 

O voto da Ministra Ellen Gracie é esclarecedor. Segundo ela, “o Deputado, na 

condição temporária de ministro, não está dispensado de guardar comportamento compatível 

com a ética do parlamento.” Ora, sendo assim, um parlamentar afastado temporariamente do 

exercício de suas funções para ocupar cargo previsto no inciso I do art. 56 da CF, precisa 

observar o decoro parlamentar e, em decorrência, manter conduta íntegra, honorável e que de 

forma alguma comprometa a imagem da Instituição que representa. 

Já em 2007, o Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB), propôs a instauração de 

processo ético-disciplinar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados em desfavor de 

Raul Jungmann (PPS-PE).  Na Representação nº 2/2007, o partido afirmou, baseado em 

matérias jornalísticas
9
, que o então Deputado Federal e mais oito pessoas participaram de 

esquema de desvio de recursos públicos para pagamento de contratos de publicidade no 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), entre 1998 e 2002, esse 

desvio que resultou em prejuízo de cerca de 33 milhões de reais aos cofres públicos.   

À época dos  fatos,  o  Sr. Raul Jungmann exercia a função de Ministro de Estado no 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, fato que não o eximiria, segundo a representação, 

                                                           
8
 Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício 

dos direitos políticos. 

Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e 

na lei: 

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração Federal na área de 

sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República; 

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos; 

III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério; 

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da 

República. 
9
 Correio Braziliense e Estado de São Paulo de 12/01/2007. 
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após a investidura das prerrogativas parlamentares, dos preceitos éticos da sua Casa de 

origem, uma vez que a apuração dos fatos estaria vinculada à dimensão do conceito de agente 

político. O representado foi empossado como Deputado Federal na legislatura de 2003 a 2007, 

período posterior à ocorrência dos fatos. 

Em seu voto, o relator no Conselho de Ética, Deputado José Eduardo Cardozo, 

entendeu que o Sr. Raul Jungmann não era Deputado Federal à época dos fatos, tão pouco 

estava licenciado da Câmara dos Deputados, não podendo, no entanto, ser disciplinado pelas 

normas éticas desta Casa e finalizou propondo o arquivamento da Representação. O parecer 

foi aprovado sem alteração, em 17/05/2007. 

O tema voltou a ser analisado pelo Conselho de Ética em 2011, no caso Jaqueline 

Roriz, ao tratar da sua condição de não eleita Deputada Federal à época do recebimento do 

dinheiro para custeio de sua campanha política.   

Na Representação n° 1/2011 a parlamentar foi acusada também de utilização 

indevida da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar. A verba indenizatória, instituída 

na Câmara dos Deputados pelo Ato da Mesa nº 62 de 05 de abril de 2001 e regulamentada 

pela Portaria n° 16 de 09 de setembro de 2003, é uma verba mensal disponibilizada aos 

Deputados para pagamento de aluguel, transporte, material de expediente, serviços de 

consultoria e pesquisa,  assinatura de publicações, serviços postais e outros. Não se admitindo, 

no entanto, ressarcimento de gastos com propaganda eleitoral de qualquer espécie e 

reembolso de pagamento realizado a pessoa física, salvo na hipótese de locação de imóveis 

utilizados exclusivamente como escritórios de apoio ao exercício da atividade parlamentar, 

compreendendo estritamente gastos com aluguel, condomínio, IPTU, água, telefone fixo ou 

móvel e energia elétrica.  

A acusação de uso indevido da verba indenizatória, no entanto, foi descaracterizada 

porque a legislação interna a cerca do tema não é muito clara quanto a essa despesa. 

A diferença entre os três casos apresentados está na condição do Representado à 

época dos fatos, enquanto José Dirceu estava licenciado da Câmara dos Deputados para 

exercer funções de Ministro de Estado, Raul Jungmann e Jaqueline Roriz sequer tinham sido 

eleitos Deputados Federais. José Dirceu teve seu mandato cassado; Raul Jungmann responde 

processo no Juízo da 12ª Vara Federal do Distrito Federal e Jaqueline Roriz foi absolvida no 

Plenário da Câmara dos Deputados. 
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1.2.3.3 Liberdade de expressão 

O art. 53 da Constituição Federal determina que os congressistas são invioláveis, 

civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. 

O art. 2º do CEDP assevera ainda que as imunidades, prerrogativas e franquias 

asseguradas pela Constituição, pelas leis e pelo Regimento Interno aos Deputados são 

institutos destinados à garantia do exercício do mandato popular e à defesa do Poder 

Legislativo. 

Na Representação 6/2011, formulada pelo PSOL, em desfavor do Deputado Jair 

Bolsonaro pela prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar por abuso dessa 

prerrogativa constitucional, o relator, Deputado Onyx Lorenzoni defendeu no parecer 

vencedor que as garantias e prerrogativas constitucionais são a base fundamental a qual se 

sustenta o exercício da atividade parlamentar e entende que penalizar o representado 

significaria abrir um perigoso precedente contra a liberdade individual e a proteção dos 

direitos civis.  

1.2.4 As propostas de alteração legislativa em tramitação na Câmara dos 

Deputados 

O decoro parlamentar é objeto de acirrados debates na sociedade e no meio político. 

Não raro, as dúvidas suscitadas tem sido levadas ao exame do Poder Judiciário, o qual tem 

fixado importantes balizas interpretativas. No âmbito parlamentar, várias são as propostas que 

visam aprimorar as regras do Estatuto dos Congressistas, especialmente no que concerne ao 

decoro. 

Hodiernamente cinco Propostas de Emendas à Constituição (PEC) que visam alterar 

o art. 53 que trata da inviolabilidade civil e penal dos Congressistas estão em tramitação na 

Câmara dos Deputados. Dessas, quatro estão tramitando em conjunto com outras PECs 

(78/07, 119/07, 174/07 e 484/10) e a PEC 470/05 que está pronta para pauta na Comissão de 

Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJC). 

A PEC 470/2005, de autoria do Deputado Anselmo e outros, propõe dar nova redação 

ao § 1º e § 3º do art. 53 da Constituição Federal e à alínea b, do inciso I do art. 102. Segundo 

o autor, o escopo da proposição é permitir que os Deputados e Senadores passem a ser 

processados criminalmente perante Juiz de primeira instância, como qualquer outro cidadão, 
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eliminando a competência originária do Supremo Tribunal Federal. A PEC encontra-se 

apensada à outras Propostas de Emenda à Constituição e está pronta para pauta na CCJC. 

Já o artigo 54, que trata das incompatibilidades do parlamentar no exercício do 

mandato é objeto da PEC 272/2008, de autoria do Deputado Francisco Tenório (PMN/AL), 

que propõe que sejam revogadas as alíneas a do inciso I e II e altera dispositivos do art. 54 da 

Constituição Federal, a fim de permitir que Deputados e Senadores possam ser proprietários, 

controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 

jurídica de direito público.  

Também tramitam propostas de alteração do art. 55 da Constituição que estabelece as 

hipóteses para perda de mandato. Atualmente, são nove as proposições em tamitação na 

Câmara dos Deputados:  seis tramitando em conjunto com outras PECs
10

, duas estão prontas 

para pauta
11

 e uma aguarda o parecer do Relator na CCJC
12

.  

A PEC 513/1997, de autoria do Deputado Marcelo Déda (PT/SE), acrescenta § 5º ao 

art. 55 da Constituição Federal, para estabelecer “que os Regimentos Internos da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal disciplinarão o processo para apuração de conduta 

incompatível com o decoro parlamentar dispondo sobre os procedimentos pertinentes a 

instrução probatória, especialmente no que se refere ao comparecimento obrigatório das 

testemunhas, busca e apreensão de documentos e objetos e quebra de sigilo bancário, fiscal e 

de comunicações telefônicas.” A proposição chegou a ser discutida em Plenário. Em 

dezembro de 1997, foi aprovado requerimento de adiamento da discussão por dez sessões, no 

entanto, não houve movimentação da proposição até o presente momento. 

A PEC 380/2009, de autoria do Deputado Carlos Sampaio (PSDB/SP), acrescenta os  

§§ 5º, 6º e 7º, ao art. 55 da Constituição Federal, fortalecendo os Conselhos de Ética da 

Câmara dos Deputados e do Senado Federal, exigindo quorum qualificado de Senadores ou 

Deputados para suspender a decisão do Conselho de Ética para a cassação de Senador ou 

Deputado. A PEC está pronta para pauta na CCJC com parecer do relator pela admissibilidade 

da proposição apresentado em dezembro de 2009. 

                                                           
10

 42, 51 e 60/95, 24/99, 04/07, 76/07. 
11

 513/97, 380/09. 
12

 196/12. 
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A PEC 196/2012, de autoria do senador Álvaro Dias (PSDB/PR), altera o § 2º do art. 

55 da Constituição Federal, para estabelecer que a perda de mandato será decidida por voto 

aberto nos casos que especifica. O relator, Deputado Alessandro Molon (PT/RJ) apresentou 

parecer pela admissibilidade em 08/11/2012 e aguarda pauta na CCJC.  

O art. 56 da Constituição Federal, que fixa as hipóteses em que o Deputado ou 

senador não perderá seu mandato, é objeto de alteração em sete propostas de emendas em 

tramitação na Câmara dos Deputados, dessas, quatro tramitam em conjunto
13

 com outras 

PECs, duas aguardam designação de Relator
14

 e uma aguarda criação de Comissão 

Temporária
15

. 

 A PEC 284/1995 de autoria do Deputado José Janene (PPB/PR), dá nova redação ao 

inciso I do art. 56 da Constituição no intuito de incluir o Vice-Prefeito de Município dentre os 

cargos cuja investidura não perde o mandato de Deputado ou Senador. A PEC teve parecer 

pela inadmissibilidade pelo Relator, Deputado Carlos Willian (PTC/MG), foi desarquivada 

em anos anteriores e por último em fevereiro de 2011, no momento sua tramitação indica que 

a PEC aguarda designação de Relator na CCJC. 

A PEC 306/2004, de autoria do Deputado Carlos Souza (PP/AM), dentre outras 

sugestões, propõe a revogação  do inciso I do art. 56 da Constituição Federal, para dispor que 

perderá o mandato o Deputado ou Senador que assumir outro cargo, emprego ou função na 

Administração Pública, ressalvada a posse em virtude de concurso público. Em 2005, o 

relator, Deputado Rubens Otoni (PT/GO) opinou pela admissibilidade da PEC. A proposta foi 

apensada à PEC 198/2012, do Deputado Izalci (PR/DF), que propõe nova redação ao art. 56-

A e revoga o inciso I do art. 56 e seu § 3º. 

 

 

                                                           
13

 246/00, 74 e 96/03, 391/05.  
14

 284/95 e 306/04. 
15

 02/11. 
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CAPITULO 2 

O PROCESSO POR QUEBRA DE DECORO 

O controle e a disciplina da conduta parlamentar é um processo do qual toda a 

Instituição deve fazer parte. A competência para zelar pelo decoro é compartilhada entre 

Deputados individualmente, Presidentes de Comissão, Presidente da Casa, Mesa, Partido 

Político e cidadãos. 

 

Há, pois, pluralidade de legitimados a provocar a instauração de procedimento de 

apuração da quebra de decoro: Deputados, individual ou coletivamente; Presidentes de 

Comissão ou da Casa, pois a eles cabem a direção dos trabalhos e a manutenção da ordem 

Partido Político representado no Congresso e cidadão. 

 

O art. 17 do RICD relaciona as atribuições e competência do Presidente da Câmara, e 

dentre elas está a de zelar pelo prestígio e decoro da Instituição, e especialmente  não permitir 

a publicação de pronunciamento ou expressões atentatórias do decoro parlamentar (art.17, V, 

b) e zelar pelo prestígio e decoro da Câmara, bem como pela dignidade e respeito às 

prerrogativas constitucionais de seus membros, em todo o território nacional (art.17, VI, g). 

 

 

2.1 Representação apresentada diretamente à Mesa  

 

 

O Ato da Mesa nº 37, de 2009, regulamenta os procedimentos a serem observados na 

apreciação de quaisquer representações relacionadas ao decoro parlamentar, uma vez 

consideradas aptas em despacho do Presidente da Câmara dos Deputados. 

 

Para que uma representação seja efetivamente admitida, é necessário que o fato seja 

pertinente com a falta de decoro parlamentar, que o denunciado seja detentor de mandato de 

Deputado Federal e os fatos estejam relacionados com o representado. O § 1º do art. 1º do Ato 

da Mesa 37/2009, apresenta as hipóteses nas quais uma representação será considerada inepta 

e posteriormente arquivada por sugestão do Corregedor: 
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Art. 1º (...) 

§ 1º A representação será considerada inepta quando:  

 I - o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar;  

II - o representado não for detentor de mandato de Deputado Federal;  

III - não houver indício da existência do fato indecoroso e sua flagrante 

correlação com o representado. 

 

A deliberação da Mesa é subsidiada por parecer a ser apresentado pelo Segundo 

Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, a quem compete exercer as atribuições de 

Corregedor (parágrafo único, art. 267 do RICD).  

 

Admitida a representação, o parlamentar representado poderá manifestar-se por 

escrito no prazo de cinco dias. O prazo é contado a partir do dia útil seguinte ao recebimento 

da notificação do Corregedor até o quinto dia útil ao final do expediente (18h30), ou do 

término da sessão do Plenário, se houver. O Deputado representado pode ser notificado 

pessoalmente ou por procurador. O Corregedor pode fazer diligências se entender que a 

manifestação escrita não é suficiente e solicitar que o investigado preste depoimento oral.  

 

Essas hipóteses estão previstas no art. 3º e parágrafos do Ato da Mesa 37/2009: 

 
 

Art. 3º O Corregedor remeterá cópia ao Deputado a que se refira a 

representação, consignando-lhe o prazo de cinco dias úteis para se 

manifestar por escrito, findo o qual adotará as medidas que entender 

necessárias à apuração do fato. 

§ 1º A notificação do representado poderá ser feita por servidores da 

Corregedoria.  

§ 2º No impedimento de o representado receber pessoalmente a notificação, 

esta poderá ser feita por intermédio de procurador legalmente autorizado ou 

via correio com aviso de recebimento.  

§ 3º Se não for possível, por três vezes, notificar o representado 

pessoalmente, a notificação será feita por edital no Diário Oficial da União, 

com o mesmo prazo consignado no caput.  

§ 4º A contagem do prazo de que trata o caput dar-se-á a partir do dia útil 

seguinte àquele em que ocorrer a notificação e extinguir-se-á no último dia 

útil, ao término do expediente da Câmara dos Deputados, quando não houver 

sessão em Plenário, ou ao término da sessão, quando esta ocorrer.  

§ 5º A manifestação de que trata o caput não impede que o Corregedor 

solicite o depoimento do Deputado representado, se assim entender 

necessário.  

§ 6º Decorrido o prazo de que trata o caput , o Corregedor dará seguimento à 

apuração dos fatos relacionados à representação.  
 

 

Para melhor apuração dos fatos, o Corregedor poderá ainda promover a acareação 

entre o representante, o representado e testemunhas, conforme Ato da Mesa 37/2009, art. 8º, 
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III, j. Caso julgue necessário, o Corregedor poderá solicitar ao Presidente, instauração de 

comissão de sindicância que será composta de cinco membros, sob sua coordenação. A 

comissão seguirá as mesmas regras do Ato da Mesa 37/2009 e, subsidiariamente, os 

procedimentos adotados pelas Comissões da Câmara dos Deputados (art. 6º). 

 

Todos os esclarecimentos pertinentes à representação deverão ser mantidos em sigilo 

até o término do procedimento de apuração pela Mesa (art. 4º do Ato da Mesa 37/2009) que 

deve ser concluído no prazo máximo de quarenta e cinco dias úteis, nos casos de decoro, e 

quinze dias úteis para os processos que resultem em perda de mandato previstos nos incisos 

IV e V do art. 55 da Constituição Federal. Os prazos são prorrogáveis à pedido do Corregedor 

ao Presidente (art. 7º do Ato da Mesa 37/2009). 

 

O parecer do Corregedor não precisa constatar prova contra o investigado, precisa 

apenas verificar se há indícios suficientes de que o Deputado tenha infringido o decoro. O 

parecer pode ser pelo arquivamento do processo por inépcia se entender que há alguma 

questão que impeça a análise do objeto principal, ou, no mérito, por considerar que a 

investigação concluiu que não há indícios suficientes a determinar qualquer punição ao 

parlamentar investigado. 

 

Se o Partido Político, com representação no Congresso ou o cidadão optarem por 

representar diretamente ao Conselho de Ética, então não haverá a fase na Corregedoria (nem é 

a rigor uma fase, mas um procedimento para subsidiar a deliberação da Mesa). Na hipótese de 

ser a representação formulada diretamente perante o Conselho, incide a regulamentação 

específica para aquele órgão.  

 

 

2.2 Representação apresentada diretamente ao Conselho de Ética 

 

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é o órgão responsável pelo procedimento 

disciplinar e aplicação das penalidades aos Deputados que descumprirem as normas relativas 

ao decoro parlamentar e submetidos ao processo disciplinar no âmbito da Câmara dos 

Deputados. Criado em 2001, o Conselho de Ética é órgão colegiado, composto por 21 

membros titulares e o mesmo número de suplentes. Os membros não podem ser substituídos a 

qualquer tempo, salvo por término do mandato, renúncia, falecimento ou perda de mandato no 
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colegiado, ao contrário do que ocorrem nas demais comissões da Casa. O mandato no 

Conselho é de dois anos e sua estrutura conta ainda com um Presidente e dois Vice-

Presidentes eleitos dentre os titulares.  

O Conselho de Ética tem seu próprio Regulamento que dispõe sobre o 

funcionamento e a organização dos trabalhos a serem executados em consonância com o 

Código de Ética e o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Ao Presidente do Conselho, além do que lhe for atribuído no regulamento, compete, 

no que couber, as atribuições conferidas aos Presidentes de Comissão pelo art. 41 do 

Regimento Interno. Nos seus impedimentos eventuais, o Presidente do Conselho será 

substituído por membro da mesma legenda partidária ou bloco parlamentar e, na ausência 

deste, pelo membro mais idoso do Conselho, dentre os de maior número de legislaturas. O 

Presidente do Conselho só toma parte da votação para desempatá-la. 

O Corregedor da Câmara dos Deputados pode participar das deliberações do 

Conselho, com direito a voz e voto e dentro das prerrogativas que lhe caiba, nos termos do art. 

9º do Código de Ética, porém não poderá ser eleito Presidente do Conselho, assim como o 

membro suplente. 

O Presidente do Conselho, ao receber representação pela Mesa instaura o processo e 

determina o seu registro e autuação designando o Relator ou três membros, que não sejam da 

mesma sigla partidária ou do Estado do representado, para compor Subcomissão de Inquérito 

a fim de apurar os fatos e responsabilidades pertinentes ao caso; e notifica o Deputado 

representado que poderá apresentar sua defesa escrita acompanhada de documentos e rol de 

até cinco testemunhas, no prazo de cinco sessões ordinárias.  Ao Representado, é assegurado 

amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os seus termos e atos, 

pessoalmente ou por intermédio de procurador. 

Ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é assegurado o pleno acesso, 

exclusivamente para fins de consulta, ao Sistema de Acompanhamento e Informações do 

Mandato Parlamentar disponibilizado pela Secretaria-Geral da Mesa e demais sistemas ou 

bancos de dados existentes ou que venham a ser criados na Câmara dos Deputados, além de 

poder solicitar, por intermédio da Mesa da Câmara, auxílio de outras autoridades públicas 

para apuração de fatos e de responsabilidades previstas no Código de Ética e Decoro 

Parlamentar da Câmara dos Deputados.  
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A instauração de processo disciplinar no âmbito do Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar em face de um de seus membros, com prova inequívoca da acusação, constitui 

causa para o seu imediato afastamento da função, a ser aplicado de ofício pelo Presidente do 

Conselho, devendo perdurar até decisão final sobre o caso. 

 

Em caso de produção de prova testemunhal, na reunião em que ocorrer oitiva de 

testemunha esta prestará compromisso e falará somente sobre o que lhe for perguntado, sendo 

concedido a cada membro o prazo de até dez minutos improrrogáveis para formular perguntas 

e o tempo máximo de três minutos para a réplica e metade do tempo aos Deputados que não 

integram o Conselho. Caso a testemunha se faça acompanhar de advogado, este só poderá 

manifestar-se ao Presidente do Conselho, em caso de abuso ou violação de direito da 

testemunha. 

 

Nos casos puníveis com perda ou suspensão de mandato, o Conselho tem a 

prerrogativa de solicitar à Mesa que submeta ao Plenário da Câmara dos Deputados, 

requerimento de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do Representado, bem como 

pode encaminhar à Mesa requerimento solicitando a transferência de sigilo bancário, fiscal e 

telefônico do Representado, obtidos por Comissão Parlamentar de Inquérito, encerrada ou em 

funcionamento na Câmara dos Deputados. O requerimento deve especificar os documentos de 

que precisa ter acesso e deve ser motivado.  

 

A conclusão da instrução se faz com a entrega do parecer do Relator dividido pela 

Secretaria do Conselho em duas partes: divulga-se primeiramente o relatório, permanecendo  

o voto sob sigilo até sua leitura em reunião pública, no prazo de cinco sessões ordinárias. Nas 

hipóteses previstas para aplicação de pena de suspensão de prerrogativas regimentais, 

suspensão do exercício do mandato e perda de mandato, o parecer poderá concluir pela 

improcedência, sugerindo o arquivamento da representação, ou pela procedência, caso em 

que oferecerá, em apenso, o respectivo projeto de resolução. 

 

Na deliberação, o relator faz a leitura do relatório, a seguir é concedido o prazo de 

vinte minutos, prorrogáveis por mais dez, ao representado ou ao seu procurador, para defesa. 

Após a leitura do voto pelo relator inicia-se a discussão do parecer, podendo cada membro do 

Conselho usar a palavra durante dez minutos improrrogáveis e, por cinco minutos, os 
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Deputados que a ele não pertençam, sendo facultada a apresentação de requerimento de 

encerramento de discussão após falarem quinze Deputados. 

 

O Conselho deliberará em processo de votação nominal e por maioria absoluta sendo 

vedada a apresentação de destaque ao parecer. Se o parecer for rejeitado pelo Conselho, a 

redação do parecer vencedor será feita no prazo de duas sessões pelo novo relator a ser 

designado pelo Presidente, dentre os que acompanharam o voto vencedor. 

 

Contra decisão de questão de ordem ou de reclamação resolvida conclusivamente 

pelo Presidente do Conselho caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao Presidente da Câmara. 

A decisão do Conselho em processo disciplinar caberá recurso, sem efeito suspensivo, à 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES POR QUEBRA DE DECORO NAS 52º E 53º 

LEGISLATURAS 

O período de 2003 a 2011 abrange as 52º e 53º legislaturas, nas quais o Conselho 

recebeu casos de grande repercussão. Dentre os processos polêmicos e com grande 

visibilidade nacional, figuram o caso de José Dirceu em 2005, as representações 62/2006 a 

131/2006 referentes à CPMI das Ambulâncias e, em 2011, os casos de Jaqueline Roriz, Jair 

Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. No total, foram analisadas 109 representações, 

protocoladas entre 2004 e 2011, que são objetos de análise deste estudo.  

 

As questões elencadas a seguir representam a metodologia utilizada para análise dos 

casos. Será apresentado o resultado quantitativo fruto da análise do cenário geral das 

representações referentes aos atos e condutas incompatíveis com o decoro parlamentar. Os 

dados são demonstrados em quadros específicos para cada abordagem. Ao final apresentamos 

os casos que resultaram em perda de mandato e de uma maneira mais descritiva traremos a 

condução do processo e seus resultados. 

 

3.1 Análise quantitativa das representações protocoladas no Conselho de Ética 

 

 

A pesquisa adotou metodologia quantitativa. A amostra selecionada é composta pelas 

representações protocoladas junto ao Conselho de Ética desde a sua instituição, abrangendo o 

correspondente  às 52º e 53º legislaturas, de 2003 a 2011. Foi considerada, para tanto, a data 

de protocolo de cada representação.  

 

Os dados e documentos analisados – pareceres, votos e outras proposições 

produzidas pelos órgãos envolvidos na apreciação das representações, especialmente 

Conselho de Ética, Mesa e Corregedoria – foram obtidos no endereço eletrônico institucional 

da Câmara dos Deputados (www.camara.leg.br), do Conselho de Ética 

(www2.camara.gov.br/a-camara/eticaedecoro) e no sistema de acompanhamento de 

proposições (www.camara.leg.br/sileg/default.asp). 

http://www2.camara.gov.br/a-camara/eticaedecoro
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3.1.1 Quantidade de processos por ano 

 

Entre os anos 2003 e 2011, que correspondem às 52º e 53º legislaturas, 109 

representações foram protocoladas junto ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da 

Câmara dos Deputados, distribuídas conforme quadro 2 abaixo: 

 

Quadro 2 

REPRESENTAÇÕES 

ANO QUANTIDADE 

2011 3 

2010 1 

2009 1 

2008 1 

2007 7 

2006 71 

2005 24 

2004 1 

TOTAL 109 

 

 

Os anos de 2005 e 2006 chamam a atenção pelo número de processos apresentados 

contra parlamentares.  

 

Em 2005, foi denunciado um dos maiores escândalos de corrupção do País conhecido 

por mensalão. O esquema veio à tona depois da divulgação de um vídeo protagonizado pelo 

Sr. Maurício Marinho, ex-chefe do Departamento de Contratação dos Correios (Decam/ECT) 

recebendo vantagens indevidas. O escândalo expôs um esquema de corrupção de empresários, 

agentes públicos e parlamentares que compunham a base aliada do governo Lula e recebiam, 

periodicamente, recursos em troca de apoio ao Governo Federal. 

 

O então Deputado Federal Roberto Jefferson, à época presidente do Partido 

Trabalhista Brasileiro ( PTB), acusado de envolvimento em licitações fraudulentas praticadas 

por pessoas ligadas ao seu partido político na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

(ECT), escancarou o tal esquema em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, antes que a CPI 

dos Correios fosse instalada para apurar o caso dos Correios. Segundo Roberto Jefferson, 

Deputados da base aliada do PT recebiam uma “mesada” de R$ 30 mil para votarem segundo 

as orientações do governo. Esses parlamentares, os “mensaleiros”, seriam do Partido Liberal 
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(PL), Partido Progressista  (PP), Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e do 

próprio Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O chefe do esquema, segundo ele, era o então 

Deputado licenciado José Dirceu, Ministro da Casa Civil na época.  

Das 24 representações protocoladas no Conselho de Ética no ano de 2005, 21 

referem-se ao mensalão. 

Em 2006, outro esquema foi desmantelado pela Polícia Federal por meio da 

Operação Sanguessuga, que tinha como objetivo desarticular licitações fraudulentas na área 

da saúde, mais especificamente, o desvio de verbas públicas mediante a compra de mais de 

mil ambulâncias, totalizando uma movimentação financeira em torno de R$ 110 milhões, de 

acordo com a Polícia Federal. O esquema envolvia assessores de parlamentares que 

articulavam a liberação de emendas individuais ao Orçamento da União para municípios 

específicos e um funcionário do Ministério da Saúde que manipulava a licitação incluindo 

empresas de fachada no certame que apresentavam preços superiores aos praticados pelo 

mercado. O lucro obtido era distribuído entre os participantes do esquema. Na operação foram 

presos assessores de Deputados, os ex-Deputados Ronivon Santiago e Carlos Rodrigues, 

funcionários da Planam Indústria e Comércio Ltda, e a ex-assessora do Ministério da Saúde 

Maria da Penha Lino. O grupo ficou conhecido como a "máfia das ambulâncias" ou também 

"máfia dos sanguessugas". 

A CPMI das Ambulâncias foi criada com a finalidade de concluir as investigações 

sobre o tal esquema e investigou um total de noventa parlamentares (87 Deputados e três 

Senadores). No relatório parcial do Conselho
16

 foi recomendada a abertura de processo de 

cassação de 72 parlamentares, isentando outros dezoito por inexistência de provas. Foram 

apresentadas no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar  69 representações individuais e dois 

Deputados renunciaram: Coriolano Sales (PFL-BA) e Marcelino Fraga (PMDB-ES). 

Os outros anos tiveram casos não menos polêmicos, mas com menor número de 

representações. Esses casos se basearam em diferentes acusações por quebra de decoro, tais 

como o uso indevido de verbas parlamentares, o desvio de recursos públicos, o abuso das 

prerrogativas parlamentares, e acusações de relações indevidas entre parlamentares e outros 

agentes públicos e empresários. 

 

                                                           
16

 Disponível em http://www.senado.gov.br/comissoes/CPI/Ambulancias/CPMI_RelatorioParcial_1.pdf 
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3.1.2 Origem das denúncias 

 

A mídia teve papel importante como agente fiscalizador nos casos de corrupção do 

país ao longo de todo o período estudado. Mais de 83% das denúncias partiram da mídia 

impressa, eletrônica e televisiva. Vídeos, gravações e entrevistas foram utilizadas pelos 

representantes e representados como meio de prova para acusação e defesa.  

Relatórios da Polícia Federal e de comissões parlamentares mistas de inquérito e 

relatórios de comissão de sindicância, também foram fundamentais na análise de algumas 

representações como, por exemplo, nos casos da CPMI das Ambulâncias e dos Correios, bem 

como relatório da Polícia Federal referente à Operação Navalha. É o que mostra o Quadro 3: 

 

Quadro 3 

ORIGEM DA DENÚNCIA 

ANO MÍDIA 
OUTROS* 

CPMI POLÍCIA 

2011 3 0 0 

2010 0 1 0 

2009 0 1 0 

2008 1 0 0 

2007 2 3 2 

2006 71 0 0 

2005 13 11 0 

2004 1 0 0 

TOTAL 91 18 

% 83,49% 16,51% 

*Relatórios originados das Comissões Parlamentares Mistas de Inquéritos (CPMI) ou de Sindicância e 

investigações policiais. 

 

 

3.1.3 Autoria das denúncias 

 

A pesquisa buscou quantificar a atuação dos atores legitimados a provocar a 

instauração de procedimento disciplinar junto ao Conselho de Ética, na forma do Regimento 

Interno, conforme demonstrado no Quadro 4 a seguir: 
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Quadro 4 

INICIATIVA  

 

ANO 
 

 

MESA 
 

 

PARTIDO/CIDADÃO 
 

2011 0 3 

2010 1 0 

2009 1 0 

2008 1 0 

2007 0 7 

2006 2 69 

2005 11 13 

2004 1 0 
 

TOTAL 
 

 

17 
 

 

92 
 

% 15,60% 84,40% 

 

Verificou-se que a maioria das representações (84,40%) foi iniciada pelos partidos 

políticos ou cidadãos, por meio da Mesa. Esta possibilidade está prevista no § 1º do art. 9º do 

CEDP
17

. Dentre os partidos políticos que apresentaram suas denúncias estão o Partido Liberal 

(PL) com oito representações, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) com duas, o Partido dos 

Trabalhadores (PT) três, o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) oito sendo duas em 

conjunto com o Partido Popular Socialista (PPS), o Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) e o 

Partido Trabalhista Cristão (PTC) com uma representação cada e o Partido Verde (PV) com 

69 representações referentes à CPMI das Ambulâncias. 

A Mesa encaminhou ao Conselho de Ética, 15,60% das representações relacionadas 

com o decoro parlamentar, que totalizaram 17 processos. 

3.1.4 Representações arquivadas  

 

A pesquisa buscou quantificar o número de representações arquivadas e os motivos 

que o justificaram. 

                                                           
17

 Art. 9º As representações relacionadas com o decoro parlamentar deverão ser feitas diretamente à Mesa da 

Câmara dos Deputados. 

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para requerer à Mesa da Câmara dos Deputados representação em face de 

Deputado que tenha incorrido em conduta incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar, especificando os 

fatos e as respectivas provas. 
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A legislação interna – RICD, CEDP e AM nº 37, de 2009, prevê o arquivamento em 

três hipóteses:  a) por término da legislatura (art. 105, RICD);  b) por inépcia da representação 

ou falta de justa causa (art. 14 § 4º, II; e § 1º do art. 1 do Ato da Mesa nº 37/2009); e c) por 

improcedência (art. 13, III, CEDP).  

Quadro 5 

MOTIVO DO ARQUIVAMENTO 

ANO 
TÉRMINO DA 

LEGISLATURA 

INÉPCIA OU 

FALTA DE JUSTA 

CAUSA 

IMPROCEDÊNCIA* 

2011 0 2 1 

2010 1 0 0 

2009 0 1 0 

2008 0 1 0 

2007 0 7 0 

2006 71 0 0 

2005 0 3 17** 

2004 0 0 0 

TOTAL 72 14 18 

% 66,06% 12,84%  16,51% 

 

*Foram consideradas improcedentes as representações rejeitadas pelo Conselho e/ou pelo Plenário.  

** No julgamento Representação nº 36, de 2005, o Conselho de Ética julgou improcedente a representação, e 

recomendou a aplicação de censura escrita ao Deputado. 

 

Das 109 representações apresentadas nas 52º e 53º legislaturas, 95,41% ou seja 104 

foram arquivadas. Resultaram em condenações apenas cinco representações: em quatro casos 

foi aplicada a perda de mandato e em um apenas foi aplicada a pena de censura escrita. 

Em relação aos motivos do arquivamento a pesquisa revela que foram arquivadas 72 

representações (66,06%) por término da legislatura; 14 por inépcia ou falta de justa causa 

(12,84%); e 18 por improcedência (16,51%).   

3.1.5 Processos apreciados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

 

Das 109 representações protocoladas no Conselho de Ética no período estudado, em 

apenas 44,95%, ou 49 casos, o Conselho chegou a apreciar o parecer. Nos casos nos quais o 

Conselho efetivamente se pronunciou sobre a matéria, em 27,52% o parecer foi pela 

improcedência das acusações, e em 17,43% pela procedência. Vejamos o Quadro 6: 
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Quadro 6 

 
PARECER DO CONSELHO 

ANO PROCEDÊNCIA IMPROCEDÊNCIA 

2011 1 2 

2010 1 0 

2009 0 1 

2008 0 1 

2007 0 7 

2006 4 7 

2005 12 12 

2004 1 0 

TOTAL 19 30 

% 17,43% 27,52% 

 

O Conselho não chegou a apreciar e dar parecer em 60 casos (55,05%). Dentre os 

casos sem parecer, 58 casos foram arquivados em razão do término da legislatura, e dois 

processos foram arquivados, porque os Deputados renunciaram antes de apreciadas as 

representações.  

3.1.6 Dispositivos legais que fundamentaram as representações 

Foi analisada a incidência dos dispositivos constitucionais e regimentais utilizados na 

fundamentação das denúncias e pareceres do relator e do Conselho, com o objetivo de  

mapear as condutas típicas que são mais frequentemente impugnadas.  

Os resultados podem auxiliar na análise da adequação dos textos legais utilizados 

para enquadramento das condutas que suscitam impugnações de cunho ético. Em outras 

palavras, os resultados podem sugerir se a atual redação dos dispositivos é (in)suficiente para 

coibir os casos de suposta infração ética e de decoro, ou se seria recomendada a alteração 

legislativa. 

Verificou-se que os dispositivos legais que embasaram as peças processuais, 

basearam-se nos artigos da Constituição Federal, do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados e do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, conjugados 

ou isoladamente. O Quadro 7 traz uma explanação dos artigos, parágrafos e incisos dos 

respectivos dispositivos utilizados nas representações.   
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Quadro 7 

CF/88 RICD CEDP 

ART. § INCISO ART. § INCISO ART. § INCISO 

55 1º   105     3º   I,II,III,IV,VIII 

  2º II,IV,V 164     4º   I,II,IV,V 

  
 

  240 1º II 5º   
III, 

IV,V,VI,VII,X 

  
 

  244     6º   III  

            10   IV  

 

O art. 55 da Constituição, que especifica as hipóteses para perda de mandato, foi 

referido na tipificação de todos os casos. O dispositivo chegou a ser adotado como única e 

suficiente fundamentação para tipificação de determinada conduta, especialmente no caso da 

conhecida divergência sobre a imputabilidade de atos praticados no curso ou anteriores ao 

mandato, como se deu no caso da representação formulada em desfavor da Deputada 

Jaqueline Roriz. 

O segundo dispositivo normativo mais referido foi o § 1º do art. 55 da Constituição, 

o qual considera incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos previstos no 

Regimento Interno, o abuso das prerrogativas e a percepção de vantagens indevidas.  

Do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, os artigos 240 e 244, que trazem 

disposições de caráter geral sobre a possibilidade instauração de processo disciplinar por 

quebra de decoro, foram também citados na grande maioria das representações.  

O artigo 105 foi referido em 46 casos nos quais se decidiu pelo arquivamento das 

proposições ao final da legislatura; enquanto o art. 164, que trata da declaração de 

prejudicialidade de matérias pendentes de deliberação, foi referido em 25 casos. Da amostra 

total das representações analisadas, 71 foram arquivadas.  

Nos pareceres aprovados pelo Conselho de Ética, foram referidos os artigos 3º, 4º, 5º 

do CEDP.  

O artigo 3º que trata dos deveres fundamentais do Deputado foi referido em apenas 

um caso.  

O art. 4º, que trata dos atos incompatíveis com o decoro parlamentar foi referido em 

104 dos 109 casos, o que corresponde à 95,41% dos casos. Dentre os incisos do art. 4º, o de 
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maior incidência foi o inciso II, que trata do recebimento de vantagens indevidas, tendo sido 

referido em 99 casos, ou seja 90,83% do total. 

O art. 5º relaciona os atos atentatórios ao decoro parlamentar foi mencionado em 11 

casos (10,09%), com maior incidência do inciso IV que tipifica a conduta de usar os poderes e 

prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega ou pessoa sobre a qual 

exerça ascendência hierárquica com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. O 

inciso IV foi referido em cinco dos onze casos, todos referentes ao escândalo do mensalão. O 

inciso VII do art. 5º que trata do uso indevido da verba de gabinete foi o segundo em maior 

incidência, aparecendo em dois dos onze casos. 

3.1.7 Natureza das condutas ofensivas ao decoro parlamentar 

Da amostra, a única representação a versar sobre o descumprimento dos deveres 

fundamentais definidos no art. 3º do CEDP, foi a Representação nº 12/2007 do Partido 

Trabalhista Cristão (PTC), em desfavor do Deputado Mario de Oliveira, acusado 

desobediência às regras impostas nos incisos II, IV e V do mesmo artigo. 

Em 104 (95,41%) representações, os Deputados representados foram denunciados 

por atos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato, 

conforme as hipóteses previstas no art. 4º, incisos I, II, IV e V, do CEDP.  

O artigo 5º do CEDP, que discrimina as condutas atentatórias ao decoro 

parlamentar, foi citado em onze representações, ou seja, em 10,09 % dos casos.  

Em todos os casos examinados na amostra, o artigo 5º foi referenciado ao lado de 

condutas típicas citadas no artigo art. 4º, do CEDP. 

Quadro 8 

CONDUTAS OFENSIVAS 

ANO ATOS 

INCOMPATÍVEIS 

ATOS 

ATENTATÓRIOS 

DEVERES 

2011 1 0 0 

2010 1 1 0 

2009 1 1 0 

2008 1 0 0 
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2007 6 0 1 

2006 69 0 0 

2005 24 9 0 

2004 1 0 0 

TOTAL 104 11 1 

3.1.8 Pareceres do Conselho 

Buscou-se avaliar se os pareceres aprovados pelo Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar são confirmados ou não pelo Plenário da Casa. Nesse sentido, a análise revela-se, 

no Quadro 9 a seguir: 

Quadro 9 

PARECERES DO CONSELHO 

ANO 
CONFIRMADOS 

PELO PLENÁRIO 

NÃO RATIFICADOS PELO 

PLENÁRIO 

NÃO APRECIADOS 

 PELO PLENÁRIO 

2011 0 1 2 

2010 0 0 1 

2009 0 0 1 

2008 0 0 1 

2007 0 0 7 

2006 0 0 71 

2005 5 9 10 

2004 1 0 0 

TOTAL 6 10 93 

% 5,50% 9,17% 85,32% 

 

Sobre os resultados encontrados, cumpre observar no que concerne à não apreciação 

dos pareceres pelo Plenário, algumas considerações de ordem procedimental podem auxiliar 

na compreensão dos dados obtidos.   

Os pareceres pela aplicação de pena de censura escrita só são discutidos e votados no 

Plenário da Câmara dos Deputados, na hipótese de recurso do representado. Apenas um caso 

incidiu nesta hipótese regimental, porém não houve o mencionado recurso.  

Nos casos nos quais se propõe a suspensão de prerrogativas regimentais ou 

suspensão do exercício ou perda de mandato, as representações serão, de regra, submetidas à 

apreciação do Plenário, em votação secreta, e por maioria absoluta de seus membros. Porém, 

se o pronunciamento do Conselho for pela inépcia ou falta de justa causa da representação, 
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como se deu em cerca de 12,84% das representações, o parecer será terminativo, salvo se 

houver recurso ao Plenário da Casa, subscrito por 1/10 (um décimo).
18

  

Nos demais casos nos quais se submete ao Plenário parecer do Conselho pela 

aplicação das penalidades de suspensão de prerrogativas regimentais ou suspensão do 

exercício ou perda de mandato, verificou-se que: 

a) Em 2011, um único caso de parecer do Conselho de Ética pela perda do 

mandato foi rejeitado pelo Plenário. Tratou-se de representação contra a 

Deputada Jaqueline Roriz absolvida por 265 votos contrários à cassação, contra 

165 votos favoráveis, e 20 abstenções. Em outras duas representações, nas quais 

se pleiteou a perda do mandato, o parecer do Conselho foi pelo arquivamento, 

por inépcia e falta de justa causa, não sendo levadas, portanto, à apreciação pelo 

Plenário.  

b) Em 2010, o parecer do Conselho acerca da Representação nº 53, de 2010, do 

Deputado Roberto Pereira, foi pela perda de mandato, porém, em virtude do 

término da Legislatura, o processo foi arquivado e não submetido ao Plenário.  

c) Em 2009 e 2008, todas as representações apreciadas pelo Conselho foram 

arquivadas por ausência de justa causa e, consequentemente, sequer foram 

votadas pelo Plenário. 

d) Em 2007, das sete representações protocoladas, nenhuma delas foi à Plenário. 

Em quatro, o Conselho de Ética foi contra a abertura de processo disciplinar, 

considerando que os fatos ocorreram antes do início do exercício do mandato 

parlamentar à época. E outras três representações foram arquivadas por ausência 

de justa causa e por falta de provas. 

e) Em 2006, 71 representações foram apreciadas no Conselho de Ética, mas 

apenas doze foram efetivamente votadas: quatro receberam parecer favorável à 

absolvição; quatro foram arquivadas por inépcia; e quatro pareceres que 

propugnaram a cassação do mandato foram declarados prejudicados pela Mesa, 

por não serem os parlamentares Deputados à época dos fatos. Das demais 

representações, 57 foram arquivadas em virtude do término da Legislatura; e dois 
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 Art. 14, III do CEDP. 
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parlamentares renunciaram ao seu mandato antes de emitido parecer do 

Conselho. Nenhuma das 71 representações foi submetidas à votação do Plenário. 

f) Em 2005, 24 representações foram apreciadas pelo Conselho de Ética. Doze 

receberam parecer pela perda de mandato, dentre essas, nove foram rejeitadas 

pelo Plenário e apenas três foram confirmadas. Foram arquivadas doze 

representações pela improcedência. Ao todo, foram cinco pareceres ratificados 

pelo Plenário – três condenações e duas absolvições; nove rejeitados, e doze não 

foram submetidos ao Plenário.  

g) Em 2004, a Representação nº 25/2004 em desfavor do Deputado André Luiz, 

recebeu parecer favorável à cassação, o qual foi confirmado pelo Plenário por 

311 votos a favor, 104 contra, 33 abstenções e 2 votos em branco, num total de 

451 votos. 

3.1.9 Condenações e absolvições  
 

 

O Quadro 10 traduz o resultado das representações apreciadas no Conselho e no 

Plenário da Câmara dos Deputados, quanto à absolvição e condenação dos representados.  

 

Das 109 representações, apenas 49 receberam parecer do Conselho: foram 29 

pareceres pela absolvição ou pelo arquivamento, por falta de provas, ausência de justa causa 

ou por inépcia; e vinte pareceres pela condenação. Dos catorze casos levados ao Plenário, dez 

Deputados foram absolvidos e quatro foram condenados. Sessenta representações foram 

arquivadas sem deliberação do Conselho. 

Quadro 10 

CONDENAÇÕES E ABSOLVIÇÕES 

DECISÃO CONSELHO PLENÁRIO 

ANO ABSOLVIÇÃO CONDENAÇÃO ABSOLVIÇÃO CONDENAÇÃO 

2011 2 1 1 0 

2010 0 1 0 0 

2009 1 0 0 0 

2008 1 0 0 0 

2007 7 0 0 0 

2006 7 4 0 0 

2005 11 13 9 3 

2004 0 1 0 1 

TOTAL 29 20 10 4 
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3.1.10 Natureza das sanções aplicadas 

 

Apenas quatro ou 3,67% das representações apreciadas pelo Conselho e pelo 

Plenário resultaram em condenação aos Representados. Nesses casos, o Plenário confirmou 

parecer do Conselho de Ética pela aplicação de pena de perda dos mandatos dos então 

Deputados Pedro Corrêa, Roberto Jefferson, José Dirceu, por envolvimento no escândalo de 

corrupção conhecido por mensalão, e André Luiz, por obtenção de vantagem indevida. 

Registrou-se um caso de aplicação de pena de censura escrita ao Deputado Francisco 

Gonçalves, nos termos do art. 12 do CEDP
19

. O caso foi primeiramente examinado pelo 

Conselho de Ética, que concluiu pela improcedência da acusação no âmbito daquele 

Colegiado, e aprovou parecer, posteriormente encaminhado à Mesa, com recomendação pela 

aplicação de pena de censura escrita, de sua competência exclusiva. 

 

3.2  Análise dos casos de quebra de decoro parlamentar que resultaram em perda de 

mandato 

 

O objetivo da análise dos casos que seguem é apresentar parâmetros interpretativos 

em matéria de disciplina, ética e decoro parlamentar sedimentados ao longo dos anos de 

funcionamento do Conselho ou reconhecidos judicialmente. Em última instância, busca-se 

identificar balizas que contribuem para delinear e nortear as deliberações do Conselho e da 

Casa. 

3.2.1 Representação nº 28/2005 – Roberto Jefferson 

A Representação nº 28/2005 foi protocolada pelo Partido Liberal, em junho de 2005, 

por meio de seu presidente Valdemar Costa Neto, para instauração de processo disciplinar em 

desfavor do Deputado Federal Roberto Jefferson (PTB/RJ), como incurso na previsão do art. 

55, inciso I, e § 1º da Constituição Federal, combinado com o art. 240 do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados, e art. 4º, inciso I, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da 

Câmara dos Deputados.  

Roberto Jefferson Monteiro Francisco, entrou oficialmente na vida pública em 1971, 

foi filiado à diferentes partidos permanecendo no PTB desde 1980. Em 1990, foi o relator da 
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 Art. 12. A censura escrita será aplicada pela Mesa, por provocação do ofendido, nos casos de incidência nas 

condutas previstas no inciso III do art. 5º ou, por solicitação do Presidente da Câmara dos Deputados ou de 

Comissão, nos casos de reincidência nas condutas referidas no art. 11. 
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Lei de Crimes Hediondos na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em 1999, o PTB o 

elegeu líder na Câmara, e manteve-o como o líder até 2002. Em fevereiro de 2003, foi eleito 

presidente nacional do PTB, cargo que ocupou até 17 de junho de 2005, quando pediu para 

ser afastado temporariamente porque estava sendo acusado de envolvimento em 

irregularidades praticadas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Entre seus 

mandatos eletivos estão o de Deputado Federal (1983-1987, PTB-RJ), Deputado Federal 

Constituinte (1987-1991, PTB-RJ), Deputado Federal do Congresso Revisor (1991-1995, 

PTB-RJ) e Deputado Federal (1995-1999, PTB-RJ/1999-2003, PTB-RJ/2003-2007, PTB-RJ) 

cassado em setembro de 2005.
20

 

Jefferson denunciou à Folha de São Paulo, edição 27.823, de 6 de junho de 2005, 

capa e páginas A-4/A-5/A-6, que parlamentares de diferentes partidos recebiam mesadas do 

Governo no valor de trinta mil reais em troca de apoio às propostas governistas. O suposto 

esquema recebeu o nome de “mensalão”. Admitiu ainda que ele mesmo, na ocasião, recebeu 

quatro milhões do PT para caixa dois de campanha e afirmou que o tal esquema era provido 

por estatais e empresas privadas, na ocasião o dinheiro era disposto em malas e distribuídas 

em Brasília aos participantes do mensalão. A ação era comandada por Delúbio Soares, então 

tesoureiro do PT e por “operadores”, como o publicitário Marcos Valério e o Deputado José 

Janene, então líder do PP na Câmara.  

O parecer do relator da Representação nº 28/2005, Deputado Jairo Carneiro, foi 

aprovado por unanimidade pelo Conselho de Ética, e apontou várias transgressões de Roberto 

Jefferson ao Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. Destacam-se a 

prática de atos incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar, ao ofender, sem 

comprovação, a honra de seus pares e a dignidade da Instituição; e a confissão por ter 

recebido vantagens indevidas de empresas privadas e órgãos públicos.  

Em votação secreta do dia 14 de setembro de 2005, a Câmara dos Deputados votou e 

decidiu pela cassação de Roberto Jefferson, com votação que resultou em 313 votos 

favoráveis, 156 contra, treze abstenções, cinco votos em branco e três nulos. A perda de 

mandato foi promulgada na Resolução nº 33/2005. 

É importante observar, neste caso, a defesa do Representado, que tentou afastar, sem 

sucesso, a competência o Conselho de Ética, insistindo na tese de imputação de crime contra a 
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 Dados extraídos de http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Jefferson em 20 set 2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Jefferson
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honra, cujo foro adequado para responder seria o Supremo Tribunal Federal, evitando, assim, 

a perda do mandato por decisão da Câmara.  

Os fatos trazidos na Representação nº 28/2005 constituíram elementos importantes 

para a abertura de outros processos para apurar não só a compra de apoio parlamentar dentro 

do governo, como também os crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, 

evasão de divisas, formação de quadrilha, peculato, gestão fraudulenta e outras ilicitudes. 

O ex-deputado Federal Roberto Jefferson, que teve seu mandato cassado pela 

Câmara, já estava inelegível até 2013. Após a sua condenação no Supremo Tribunal Federal, 

soma-se a esse período, pelo menos, mais 13 anos de inelegibilidade. No STF, Roberto 

Jefferson foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro  com pena 

de sete anos e quatorze dias de reclusão em regime semiaberto e multa de R$ 720,8 mil. Por 

ser o delator do esquema, Jefferson foi considerado um "réu colaborador" e beneficiado com 

uma redução de pena de um terço, sem isso o ex-deputado poderia ser condenado a dez anos e 

seis meses, em regime fechado.  

 

3.2.2 Representação nº 38/2005 – José Dirceu 

Em 2 de agosto de 2005, o Partido Trabalhista Brasileiro, por meio de seu então 

presidente Flávio Martinez, dirigiu ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara 

dos Deputados, representação requerendo a instauração de processo disciplinar em desfavor 

do Deputado Federal, José Dirceu (PT/SP), como incurso na provisão do art. 55, inciso II, e § 

1º da Constituição Federal, combinado com o art. 244 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, e art. 4º, inciso IV, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, por considerar que 

o Deputado fraudou o regular andamento dos trabalhos legislativos, visando a alteração do 

resultado das deliberações em favor do Governo, praticando atos incompatíveis com o decoro 

parlamentar. 

José Dirceu de Oliveira e Silva nasceu na cidade de Passa Quatro, Minas Gerais, em 

1946. Desde muito jovem participava de movimentos estudantis e foi preso pela ditadura 

militar, em 1968, participou ativamente da fundação do Partido dos Trabalhadores, em 1980.  

Em 1986 foi eleito Deputado estadual em São Paulo. Em 1990 elegeu-se Deputado Federal. 

Em 1994 dedicou-se à candidatura ao governo de São Paulo; em 1995 assumiu a presidência 

do PT, sendo reeleito por três vezes e voltou a se eleger Deputado Federal em 1998 e 2002. 



63 

 

Na Câmara dos Deputados, assinou, com Eduardo Suplicy, requerimento propondo a “CPI do 

PC” (Paulo César Farias), que levou ao impeachment do então Presidente Fernando Collor de 

Mello. Também participou da elaboração dos projetos de reforma do Judiciário, da Segurança 

Pública e do sistema político.
21

  

Em janeiro de 2003, José Dirceu tomou posse como Deputado Federal, mas logo se 

licenciou para assumir a função de Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 

permanecendo no cargo até junho de 2005, quando retornou à Câmara dos Deputados. Seu 

mandato foi cassado em dezembro do mesmo ano e teve a inelegibilidade decretada por oito 

anos.  

Segundo a Representação nº 38/2005, o então Deputado José Dirceu acusado de 

envolvimento no esquema conhecido por “mensalão” por meio da percepção de R$ 4,1 

milhões de reais, em espécie e não contabilizados, repassados pelo  PT ao PP. Os fatos teriam 

ocorrido enquanto Dirceu estava licenciado da Câmara dos Deputados para exercer as funções 

do cargo de Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República. Em conluio com o 

Secretário de Finanças do PT, Delúbio Soares, o então Ministro-Chefe da Casa Civil teria 

levantado fundos junto ao Banco Rural e Banco de Minas Gerais — BMG, com a finalidade 

de pagar parlamentares para que, na Câmara dos Deputados, votassem em favor do Governo. 

Os indícios desse esquema foram apontados tanto na Comissão de Sindicância quanto na 

CPMI dos Correios e ainda foram amplamente divulgados pela mídia.  

Em sua defesa, o Deputado José Dirceu alegou, em sede preliminar, a incompetência 

do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para julgar atos atribuídos a ele praticados fora do 

exercício do mandato de Deputado Federal, do qual estava licenciado para exercer cargo no 

Poder Executivo transcrevendo o caput do artigo 231 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados.
22

  

 Contestou ainda o argumento apresentado no parecer do Dr. José Theodoro M. 

Menck
23

, da Consultoria Legislativa da Câmara, considerando que os casos citados como 

exemplo no documento discutem a possibilidade de o parlamentar responder, em uma 
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 Informações extraídas de http://www.zedirceu.com.br em 20 set 2012. 
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 Art. 231 No exercício do mandato, o Deputado atenderá às prescrições constitucionais e regimentais e às 

contidas no Código de Ética e Decoro Parlamentar, sujeitando-se às medidas disciplinares nelas previstas. 
23

 "O Deputado Federal investido no cargo de Ministro de Estado continua Deputado, não perdendo seu 

mandato. Assim sendo, fica sujeito a todas as restrições e impedimentos decorrentes de seu status de 

parlamentar" (grifos do original). 

http://www.zedirceu.com.br/
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legislatura, por quebra de decoro em razão de ato praticado no exercício de mandato em 

legislatura anterior, situação diversa da apresentada. O Representado alegou ainda inépcia da 

representação. Quanto ao mérito, negou envolvimento nos fatos.  

O parecer do relator, Deputado Júlio Delgado, apontou que o Deputado José Dirceu, 

seja como autor ou articulador, foi capaz de fraudar o regular andamento dos trabalhos da 

Câmara dos Deputados, influenciando em suas deliberações e votações. O Conselho de Ética 

recomendou a aplicação da penalidade de perda de mandato nos termos previstos no art. 55, II 

e § 1º da Constituição Federal, combinado com os arts. 240 e 244 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados, e com o art. 4º, IV da Resolução nº 25 , do Código de Ética e Decoro 

Parlamentar. 

Em votação secreta do dia 30 de novembro de 2005, o Plenário da Câmara dos 

Deputados votou em favor da cassação de José Dirceu, com votação que resultou em 293 

votos favoráveis, 192 contrários, oito abstenções, um voto em branco e um voto nulo. 

A perda de mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar foi 

promulgada na Resolução nº 35/2005. 

O ex-deputado José Dirceu poderia ter optado pela renúncia, mas preferiu enfrentar a 

situação e tentar impedir a perda do mandato.  Sem sucesso, impetrou  o MS 25.579 MC/DF 

perante o STF com o objetivo de suspender o processo em trâmite no Conselho de Ética da 

Câmara, alegando a inconstitucionalidade do processo por ofensa ao princípio de separação 

dos poderes. No julgamento, o Plenário do STF, em votação majoritária, considerou, 

estar à representação formulada contra o impetrante juridicamente vinculada 

a sua condição de parlamentar, isto é, a sua influência política, e não a fatos 

qualificados como inerentes ao exercício da função de Ministro de Estado, 

tais como os elencados no art. 87 da CF. 

 

 O Ministro Carlos Britto, do STF também indeferiu a liminar, e para ele, 

o parlamentar, investido temporária e precariamente no cargo de Ministro de 

Estado, por não ter perdido a condição de parlamentar, sujeita-se a processo 

disciplinar perante sua respectiva Casa legislativa.  

Ainda, cumpre trazer a decisão do STF, no julgamento do MS 25.579 MC/DF, que 

asseverou: 
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o membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir-

se no cargo de Ministro de Estado não perde os laços que o unem, 

organicamente, ao Parlamento (CF, art. 56, I). Consequentemente, continua a 

subsistir em seu favor a garantia constitucional da prerrogativa de foro em 

matéria penal (INQ-QO 777-3/TO, rel. min. Moreira Alves, DJ 01.10.1993), 

bem como a faculdade de optar pela remuneração do mandato (CF, art. 56, § 

3º). Da mesma forma, ainda que licenciado, cumpre-lhe guardar estrita 

observância às vedações e incompatibilidades inerentes ao estatuto 

constitucional do congressista, assim como às exigências ético-jurídicas que 

a Constituição (CF, art. 55, § 1º) e os regimentos internos das casas 

legislativas estabelecem como elementos caracterizadores do decoro 

parlamentar. 

No julgamento da Ação Penal 470, José Dirceu foi apontado pelo STF como mentor 

do esquema do mensalão e foi condenado à dez anos e dez meses de prisão, além do 

pagamento de multa de R$ 676 mil. Dirceu ainda deve ficar inelegível até 2031. A 

inelegibilidade decorre da aplicação da Lei da Ficha Limpa (135/2010) que prevê 

inelegibilidade de oito anos para os condenados por órgãos colegiados, tal  prazo começa a ser 

contado após o cumprimento da pena.   

 

3.2.3 Representação nº  50/2005 – Pedro Corrêa 

Em 14 de outubro de 2005, a Mesa da Câmara dos Deputados remeteu ao Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar a Representação nº 50/2005, em desfavor do Deputado Federal 

Pedro Corrêa (PP/PE), considerando as conclusões da Comissão de Sindicância
24

 destinada a 

apresentar Relatório a respeito do contido no Processo no 133.567/2005 como incurso no art. 

55, II, §§ 2º e 3º da Constituição, combinado com o disposto nos arts. 4º, incisos I, IV e V, e 

14, § 3º, do CEDP. 

Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto, médico, elegeu-se Deputado 

Federal por Pernambuco em 1978 pela Aliança Renovadora Nacional - ARENA. Em 1980, 

após a extinção do ARENA foi para o Partido Democrático Social. Em 1987 migrou para o 

Partido da Frente Liberal e em 1995 foi para o PPB, atual Partido Progressista.
25

  

Na Representação  nº 50/ 2005, o Deputado Pedro Corrêa, então presidente nacional 

do PP, foi acusado de participação no esquema do “mensalão” por meio da percepção de R$ 
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 A Comissão de Sindicância teve como escopo apresentar relatório a respeito de denúncias contidas em 

inúmeras matérias jornalísticas publicadas no jornal Folha de São Paulo, primeira página e caderno A, pags. 4, 5 

e 6 da edição de 6 de junho de 2005. Dezesseis Deputados federais, dentre os quais se encontra o nome do 

Deputado Pedro Corrêa, representado no relatório. 
25

 Consultado em http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_Corr%C3%AAa em 20 set 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp135.htm
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4,1 milhões de reais, em espécie e não contabilizados, repassados pelo PT ao PP. Os indícios 

desse esquema foram apontados tanto na Comissão de Sindicância quanto na CPMI dos 

Correios. 

O parecer do relator, Deputado Carlos Sampaio, aprovado por maioria dos membros 

do Conselho de Ética, apontou para a responsabilidade do Deputado Pedro Corrêa quanto ao 

recebimento de recursos irregulares a fim obter vantagem indevida, para si ou para outrem, 

infringindo o art. 4°, II do Código de Ética.  Em votação secreta do dia 15 de março de 2006, 

o Plenário da Câmara dos Deputados votou em favor da cassação de Pedro Corrêa, com 

votação que resultou em 261 votos favoráveis, 166 contra, 19 abstenções e 5 votos em branco. 

A perda de mandato por conduta incompatível com o decoro parlamentar foi 

promulgada na Resolução nº 38/2006. 

No STF, Pedro Corrêa foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de 

dinheiro e formação de quadrilha a sete anos e dois meses em regime semi-aberto, além de 

450 dias-multa no valor de R$ 1,132 milhão. Pedro Corrêa que já estava inelegível até 2014 

agora ficará sem concorrer a mandato eletivo até 2028. 

3.2.4 Representação nº 25/2004 – André Luiz 

A Representação nº 25/2004 foi oferecida pela Mesa da Câmara dos Deputados 

contra o Deputado André Luiz, como incurso na previsão do art. 55 inciso II e § 1º da 

Constituição Federal combinado com o art. 4º inciso I do Código de Ética e Decoro 

Parlamentar da Câmara dos Deputados.   

O procedimento investigativo e inquisitório iniciou-se na Comissão de Sindicância 

da Câmara, com a publicação de denúncias contidas na revista VEJA, edição 1.877, ano 47, nº 

43, de 27 de outubro de 2004, matéria “Vende-se uma CPI”, páginas 44 a 50. As denúncias 

foram relatadas a partir de uma gravação que supostamente registraria a voz do Deputado 

tentando extorquir a importância de quatro milhões de reais do empresário Carlos Cachoeira, 

para evitar que o nome dele fosse incluído no relatório da CPI da LOTERJ. Pelo acordo, 

Carlos Cachoeira pagaria R$ 100 mil a quarenta Deputados estaduais da Assembleia do Rio 

de Janeiro, para livrar seu nome.  
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Após as denúncias publicadas pela imprensa, a Corregedoria da Câmara abriu 

processo de investigação contra André Luiz e após a Mesa da Câmara acatar o parecer da 

relatora, Deputada Iriny Lopes (PT-ES), que entendeu que houve quebra do decoro 

parlamentar, encaminhou o caso para o Conselho de Ética, para que este deliberasse sobre a 

cassação ou não do mandato do Deputado.  

O Deputado André Luiz (sem partido-RJ) foi cassado pela Câmara dos Deputados 

por 311 votos favoráveis, 104 contrários, 33 abstenções e três votos em branco. Foi o primeiro 

Deputado cassado após a criação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos 

Deputados. 
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CONCLUSÃO 

A busca pela verdade dos fatos, por encontrar, por meios constitucionais e 

regimentais, a forma mais justa, ética e normativa de analisar, julgar e decidir sobre os atos de 

quebra de decoro e ainda buscar disciplinar todo o corpo de Deputados a fim de zelar pela 

integridade da Instituição tem sido alguns dos desafios enfrentados pelo Conselho de Ética e 

Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados. 

O presente trabalho pontua considerações sobre a atuação do Conselho nas 109 

representações analisadas desde o início de seu funcionamento. Nelas foram discutidas 

questões importantes e de forte apelo junto à opinião pública, como a conduta ética e decorosa 

dos parlamentares no exercício do mandato ou em período eleitoral anterior aos fatos 

apurados, o uso de verbas indenizatórias, as imunidades, prerrogativas e direitos dos 

Deputados à luz da Constituição Federal, do Regimento Interno, do Código de Ética e outros 

dispositivos que disciplinam o exercício do mandato.  

No decorrer dessa pesquisa buscamos analisar as representações das 52ª e 53ª 

legislaturas, a fim de avaliar a efetividade do trabalho do Conselho de Ética, e verificar em 

que medida suas decisões são confirmadas pelo Plenário da Casa, onde o cenário se mostra 

mais político e menos inquisitorial. 

 A partir dos resultados apurados e da análise da atuação e das decisões do Conselho 

de Ética foi possível identificar que houve diminuição progressiva no número de 

representações entre os anos de 2005 e 2011. Talvez a proporção midiática que tiveram os 

casos do mensalão e da CPMI das Ambulâncias, explique os números, tendo em vista que a 

mídia teve papel importante como agente fiscalizador das políticas públicas.  

Verificou-se também que os processos protocolados no Conselho contribuíram para a 

condenação de outros parlamentares e pessoas ligadas à eles nos casos de corrupção que 

resultaram  na  Ação Penal 470 no STF.   

Um resultado espantoso refere-se à quantidade de processos arquivados. Das 109 

representações que foram levadas ao Conselho, apenas cinco resultaram em aplicação de 

penalidades: quatro parlamentares tiveram seus mandatos cassados e um recebeu penalidade 

de censura escrita. Os Deputados cassados foram José Dirceu, Roberto Jefferson e Pedro 
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Corrêa denunciados por envolvimento no escândalo do mensalão e André Luiz por extorsão à 

um empresário de jogos ilegais.  

Das 71 representações protocoladas em 2006, 69 foram arquivadas em virtude do 

término da legislatura, nos termos dos art. 105 e 164 do RICD, ou seja, o processo disciplinar 

não foi concluído. Isso pode indicar uma grande fragilidade no processo ético-disciplinar, pois 

tais representações não impediram que os Deputados denunciados fossem reeleitos pelo voto 

popular. 

Quanto à contemporaneidade da prática do ato ofensivo ao decoro e a exercício do 

mandato, consideramos valioso o entendimento expresso no voto do Deputado Carlos 

Sampaio, em resposta à Questão de Ordem nº 111/2011, formulada pelo Deputado Miro 

Teixeira, na qual se decidiu que o Deputado pode ser cassado por ato praticado antes do início 

do exercício do mandato, observado o limite no prazo prescricional de cinco anos, contados 

de forma retroativa, tendo como marco inaugural o início do mandato. Tal decisão trará mais 

celeridade aos trabalhos do Conselho uma vez que minimiza as discussões quanto ao período 

em que o ato tenha sido praticado e atende ao anseio popular. 

Quanto aos demais motivos que ensejaram o arquivamento de várias representações, 

quais sejam, a inépcia, falta de provas ou de justa causa, o Conselho já se manifestou no 

sentido de que nem toda denúncia poderá embasar a efetiva instauração de processo ético 

disciplinar com vistas à aplicação de penalidade contra o Deputado acusado. Não bastam 

alusões ou suposições, pois as provas precisam ser enfáticas e indiscutíveis, devem estar 

robustecidas de viabilidade jurídica para que a representação seja validada. Tal entendimento 

parece acertado, uma vez que zela pela integridade do mandato parlamentar no qual se encerra 

a representação política. 

Das 109 representações analisadas no período, verificou-se que apenas dois 

Deputados formalizaram sua renúncia antes da abertura do processo. A renúncia é um direito 

do parlamentar, porém fragiliza a atuação do Conselho no que tange à aplicação de 

penalidades àqueles que mancham a imagem da Instituição com atos incompatíveis ou 

atentatórios ao decoro parlamentar. A renúncia pode significar auto-denúncia ou confissão de 

culpa, uma vez que, ao deixar o cargo o acusado deixa de ser investigado, ao menos pela Casa 

que o recebeu, podendo, se reeleito, voltar posteriormente. 
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Entendemos ser recomendável a alteração das regras do Código de Ética e Decoro 

Parlamentar, para inclusão de dispositivo que fixe lapso temporal para que o parlamentar 

retorne à Casa Legislativa após renúncia motivada por denúncia apta de ensejar a perda do 

mandato.  

O Conselho deve desempenhar com zelo o relevante trabalho que lhe foi conferido. 

A pesquisa revelou que, ao apurar a veracidade das alegações em cada caso, o Conselho 

considerou as denúncias da mídia, relatórios de outros órgãos, como comissões parlamentares 

de inquérito e inquéritos policiais, documentos juntados pelos representados e as divergências 

teóricas registradas em seus pareceres e votos em separado. A fundamentação normativa de 

suas decisões mostrou-se técnica e rigorosa e, em grande medida, sensível às decisões 

judiciais do Supremo Tribunal Federal e aos anseios da opinião pública. 

Todavia, as decisões do Conselho encontram limites na literalidade de alguns 

dispositivos, ou ainda na falta de previsão regimental para punição de determinada conduta. O 

enfrentamento dessa dificuldade não é passível de superação apenas pela via interpretativa, 

necessitando, em muitos casos, da formalização de alterações de cunho legislativo – 

constitucional e regimental – as quais ultrapassam a competência daquele Órgão, devendo ser 

apreciadas e votadas pelo Plenário da Casa. 

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar tem diante de si a grave responsabilidade 

de elucidar os escândalos envolvendo seus pares e que, de alguma forma, podem impactar 

negativamente a credibilidade e a imagem da Câmara dos Deputados perante a sociedade e 

instituições nacionais e internacionais que se relacionam direta ou indiretamente com esta 

Casa Legislativa.  

Por fim com os dados apurados, deixamos para outros estudiosos, contribuição para 

que outros dados e hipóteses sejam aferidos no âmbito do Conselho de Ética. 
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