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Quebra de Sigilo Fiscal de Deputados
Em Códigos de Ética Parlamentar
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INTRODUÇÃO

A transparência fiscal, ou quebra do sigilo
fiscal, tem se tornado um elemento fundamental das normas de
conduta parlamentar em grande número de países.  Em lugar da
simples enumeração de conceitos abstratos  de ética, aos quais
os parlamentares comprometiam-se a respeitar, cada vez mais,
surgem nos parlamentos modernos normas que exigem dos
deputados a apresentação de declarações de renda e bens.

O objetivo de tais declarações, como afirmou
o 95º Congresso norte-americano, em documento oficial
defendendo tal exigência, é “informar o público a respeito dos
interesses pecuniários de autoridades do governo para que a
confiança pública nas integridade do governo possa ser ampliada
e para deter conflitos de interesse em potencial (1977).

Na realidade, a tendência para incluir-se nos códigos
de ética a exigência da quebra do sigilo fiscal de parlamentares e
outras autoridades governamentais apresenta-se como uma
resposta das instituições democráticas à opinião pública.  É
notória a baixa reputação que tais instituições, sobretudo os
parlamentos nacionais, desfrutam em suas respectivas
sociedades.  Nos Estados Unidos, por exemplo, os pesquisadores
Hibbing e Theiss-Morse apontaram para a crise de confiança no
governo e mostraram como a população encara o Congresso como
verdadeiro inimigo (1995).  Na Austrália,  pesquisas de opinião
revelam que apenas 7% dos australianos acreditam que os
membros de parlamento estadual e federal apresentam elevados
padrões de honestidade e ética (Brien, 1998),  No Brasil, a
situação em nada difere. Não passa de 17% a aprovação dos
brasileiros com respeito a seus parlamentares (Silveira & Ulhôa,
2001: A4)

A presente nota técnica apresenta uma análise dos
modelos de quebra de sigilo fiscal encontrados em códigos de
ética parlamentar de países selecionados.  Procurou-se incluir
aqui países representativos de diferentes continentes.  O objetivo
principal é verificar em que aspectos há divergências ou
confluências nas formas encontradas por diferentes parlamentos
para encaminhar a questão da transparência fiscal nos seus
respectivos códigos de ética.
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ÁFRICA DO SUL

Data de 1997 a lei que estabelece o código de conduta parlamentar na África do
Sul.  É esta lei que define que conduta é aceitável dentro do Parlamento para membros da Assembléia
e do Conselho Permanente.

A julgar pela reação da mídia nacional daquele país, a parte da legislação que mais
tem estimulado controvérsia diz respeito ao registro e a divulgação de informações financeiras dos
membros do parlamento.  Segundo o jornal Weekly Mail & Guardian, trata-se de uma legislação bem
intencionada mas de difícil aplicação.  Já a agência IPS afirma que a lei é um primeiro passo no
caminho da erradicação de uma cultura de corrupção no continente.

O Código de Conduta dá a Comissão Conjunta de Ética e Interesses dos Membros
a responsabilidade de manter um registro de declarações financeiras dos membros do parlamento
bem como de investigar casos de declarações falsas.

O registro é composto de duas partes.  Uma parte é pública e é divulgada anualmente
através de publicação oficial.  Outra parte é confidencial sendo seu acesso restrito aos membros da
Comissão conjunta de Ética.

Na totalidade, os parlamentares têm o dever de informar precisamente dez aspectos
de sua história financeira e patrimonial: trabalho remunerado fora do Parlamento, propriedades de
terra, ações da bolsa, sociedades comerciais, trabalho de consultoria, patrocínios, presentes, viagens
e pensões.

A maior parte dessa informação, contudo, é vedada ao público em geral.
Remuneração do parlamentar fora do parlamento, salários mantidos pela antiga empresa mesmo
tendo parlamentar entrado com licença para assumir mandato parlamentar, entre outras são
consideradas informações confidenciais.  Além dessas informações, é também confidencial todo e
qualquer detalhe sobre os interesses financeiros em nome de sócios ou familiares.  Segundo a agência
IPS, os parlamentares sul africanos defendem a permanência da confidencialidade de parte do registro
como forma de preservar o sigilo financeiro das famílias.

A lei garante a confidencialidade ao prever que somente membros da comissão
conjunta terão acesso às informações.  De acordo com a lei, “nenhuma pessoa que tenha acesso a
parte confidencial do Registro deverá divulgar os detalhes de seu conteúdo, a não ser quando um
tribunal assim ordenar.”

Para o parlamentar que descumprir as regras impostas pelo código, a comissão
conjunta poderá recomendar a aplicação de uma ou mais das seguintes penalidades:

· Censura;
· Multa não excedendo o valor de um salário mensal;
· Redução de salário e verbas de gabinete por um período que não exceda 15 dias,

ou;
· Suspensão de privilégios e do direito de assento do membro durante debates

parlamentares e reuniões de comissões por um período que não exceda 15 dias.
A imprensa no continente considera tais penalidades por demais brandas.  Afinal, nem se

cogita de perda de mandato para as infrações cometidas por parlamentares ao código de conduta, e
em especial, às suas normas referentes à prestação de informações de natureza fiscal.



6

A Questão da Transparência Fiscal nos Códigos de Conduta Parlamentar: ... Nota Técnica

6Ricardo José Pereira Rodrigues

O jornal Weekly Mail & Guardian averiguou, por exemplo, que o parlamentar Abe Williams
havia declarado a existência de 3 propriedades no Cabo, enquanto, de fato, existem 11 propriedades
em seu nome.

Para o jornal, o responsável pelo registro do patrimônio de parlamentares, Peter Liliefeld,
informou que sem fundos para contratar investigadores que pudessem checar as informações dos
membros do parlamento, não há outra opção senão confiar que os parlamentares apresentarão
declarações verdadeiras.  “Todo o sistema é baseado na confiança”.

ESTADOS UNIDOS

A transparência fiscal dos membros da Casa de Representantes dos Estados Unidos
é regulamentada pela lei “Ethics in Government Act”, de 1978.  O título I da mencionada lei exige
que os membros daquela Casa, bem como candidatos a representantes, submetam ao clerk (misto de
secretário-geral da Mesa e Diretor-geral) uma declaração de renda e bens.  Tal declaração deverá ser
protocolada com o clerk até o dia 15 de maio de cada ano.

A lei estabelece uma renda mínima para a apresentação de declaração de 95.652
dólares.  Para os candidatos, a lei exige que seja apresentada declaração para todo aquele que gaste
ou receba como suporte financeiro de campanha um montante superior a 5 mil dólares.

A declaração do deputado deverá ser discriminada e indicar com relativa precisão
o valor em dólar dos itens:  salário de todas as fontes, pagamentos sob a forma de honorários recebidos,
honorários pagos a entidades de sem fins lucrativos em nome do deputado, presentes recebidos e
viagens.

Além da declaração do próprio deputado, a lei exige que sejam apresentadas
declarações referentes aos ganhos e propriedades em nome de cônjuge e dependentes.  Entre as
categorias de renda que devem constar da declaração de esposa e dependentes estão: salários, ações
de bolsa, dívidas, presentes recebidos, viagens e devoluções em dinheiro.

Toda a informação declarada pelos deputados é analisada pela Comissão de Padrões
de Conduta Oficial para determinar se está completa e relativamente correta e se atende aos requisitos
da lei.

A Lei de 1978, com alterações, dá ao Procurador-geral da República amplos poderes
para entrar com uma ação contra indivíduo que falsifique ou deixe de declarar a informação exigida
pela lei.  A penalidade nestes casos chega a 11 mil dólares de multa.  Além desta penalidade, também
se aplica a “False Statements Accountability Act”, de 1996, que estabelece a pena de até cinco anos
de prisão para aqueles que falsifiquem ou apresentem afirmações fraudulentas em declarações exigidas
pelo “Ethics in Government Act”.

Com relação ao acesso do público às informações contidas nas declarações de
bens e renda, a lei estabelece que a Casa dos Representantes tornará públicas as informações a partir
do dia 1 de agosto de cada ano.  O público terá acesso às informações apenas no Centro de Recursos
do Legislativo, da Casa dos Representantes. Para tanto, as pessoas interessadas nas informações
terão que apresentar formalmente nome, ocupação e endereço.  Terão também que assinar declaração
confirmando estarem cientes das proibições existentes em lei relativas ao uso indevido das informações
contidas nas declarações dos deputados.
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A lei considera ilegal para qualquer pessoa obter as informações contidas nas
declarações dos deputados para:

1) propósitos ilegais;
2) propósitos comerciais, exceto divulgação pela imprensa dirigida ao público em geral;
3) determinar ou verificar a situação creditícia de qualquer indivíduo;
4) solicitar dinheiro com fins políticos ou para instituições de caridade.
No caso de uso ilegal das informações, a lei prevê multa de até 5 mil dólares.

PORTUGAL

Desde 1993 o Parlamento Português vem regulamentando a conduta de seus
parlamentares através da Lei nº 7, de 1º de Março, que consolidou o Estatuto dos Deputados.  A lei
sofreu várias alterações, tendo a última sido apresentada em 23 de Fevereiro através da Lei nº 3, de
2001.

Entre outras normas, o Estatuto estabelece a quebra do sigilo fiscal dos Deputados,
através de um registro de interesses.  O artigo 26 do Estatuto, que cria o registro de interesses da
Assembléia da República, exige a declaração, por parte do parlamentar, de todas as atividades que
possam gerar incompatibilidades ou impedimentos com o exercício do mandato.  A lei também
estabelece que o “registro é público e pode ser consultado por quem o solicitar.”

Especificamente, o artigo enumera as seguintes atividades como imprescindíveis
para a declaração dos deputados:

“a) Actividades públicas ou privadas, nelas se incluindo actividades comerciais ou
empresariais e, bem assim, o exercício de profissão liberal;

b) Desempenho de cargos sociais, ainda que a título gratuito;
c) Apoios ou benefícios financeiros ou materiais recebidos para o exercício das actividades

respectivas, designadamente de entidades estrangeiras;
d) Entidades a quem sejam prestados serviços remunerados de qualquer natureza;
e) Sociedades em cujo capital o titular participe, por si ou pelo cônjuge não separado de

pessoas e bens.”
Fica claro, pois, tratar-se de declaração de remuneração e patrimônio acionário

mas não de patrimônio fixo.  De fato, observa-se que a declaração visa muito mais a identificação de
incompatibilidades e conflitos de interesse que possam surgir durante votações e deliberações do que
a averiguação de enriquecimento ilícito ou outras irregularidades de tal natureza.  Daí a importância
do artigo 22 do Estatuto que estabelece como um dever do Deputado a formulação e o depósito na
Comissão de Ética da Assembléia da República de “declaração de inexistência de incompatibilidade
ou impedimentos nos 60 dias posteriores à tomada de posse.”

Não há, na lei, uma lista de penalidades para o caso de irregularidades na prestação
de declaração fiscal dos parlamentares. Entretanto, o artigo 8º do Estatuto prevê a perda de mandato
para Deputado que venha a ferir a ética “por alguma das incapacidades ou incompatibilidades previstas
na lei, mesmo por factos anteriores à eleição”.  O artigo 21 dá ao deputado, contudo, a possibilidade
de, no prazo de 30 dias, após a identificação pela Comissão Parlamentar de Ética de impedimento ou
incompatibilidade, de “pôr a termo a tal situação”.
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REINO UNIDO

Tradicionalmente, o Parlamento inglês tem regulamentado a conduta de seus
membros por meio de códigos “auto-aplicáveis” ao invés de leis.  A regulamentação da ética, segundo
Rosamund Thomas (1998) sempre foi uma questão controversa na Inglaterra, vista pelos parlamentares
como um tabu.  Resoluções que datam de 1974 trataram dos registros de interesses dos membros,
como uma forma de diluir o problema dos conflitos entre interesses públicos e privados, mas sem
evidenciar a questão da ética como problema de conduta parlamentar.

A situação somente veio a mudar em 1994 quando uma reportagem do jornal Sunday
Times apontou a prática, por parte de 3 parlamentares, de aceitar dinheiro (mil libras) para encaminhar
debates e questões em plenário que favoreciam determinadas empresas.  O escândalo estimulou a
Casa dos Comuns a constituir a Comissão Nolan para averiguar as irregularidades e definir penalidades
para os envolvidos.  A comissão determinou a suspensão temporária do mandato dos parlamentares
e concluiu que a prática estava diminuindo a reputação do Parlamento entre a população do país.

De acordo com Dawn Oliver, as conclusões da Comissão Nolan com relação aos
interesses privados dos membros do Parlamento refletiam as preocupações da sociedade com a conduta
dos parlamentares.  “Acreditava-se que as atividades dos membros do Parlamento, sobretudo com
respeito ao lobbying e a atividades advocatícias e de consultoria, estavam minando o respeito que a
Casa dos Comuns desfrutava junto ao eleitorado e sua autoridade” (1995:591).”

Como resultado de suas atividades, a Comissão Nolan redigiu uma minuta de Código
de Conduta Parlamentar, na qual, a transparência fiscal figurava proeminentemente.  Essa minuta de
código veio a ser aprovada pela Casa dos Comuns em 1996, constituindo, desde então, o principal
documento de ética do Parlamento britânico.

A partir de 1997,  a Comissão Nolan transformou-se em órgão permanente do Parlamento
com o nome de Comissão de Padrões de Conduta na Vida Pública (Committee on Standards in
Public Life). Além dessa nova comissão, o Parlamento criou a figura do Comissário Parlamentar para
Padrões de Conduta, cabendo-lhe a função de orientar os membros do Parlamento quanto a dúvidas
e incertezas sobre o comportamento parlamentar.

O Parlamento também mudou as atribuições da Comissão de Privilégios da Casa
dos Comuns, transformando-a em Comissão de Ética e Privilégios, e concedendo-lhe a
responsabilidade de supervisionar o trabalho do comissário parlamentar.  É esta comissão que considera
toda e qualquer irregularidade ética cometida por parlamentares.

A certeza de que o código de conduta parlamentar britânico não configura uma lei
fica clara a partir do próprio preâmbulo do documento.  Segundo o mesmo, “o propósito do código é
auxiliar os membros no desempenho de suas obrigações na Casa”.  Não, se trata, pois, de um código
que visa coibir irregularidades que por acaso venham a ser realizadas por parlamentares.

Entretanto, o código também lembra aos parlamentares que é contra a lei do
Parlamento “a aceitação por parte de parlamentar de propina que influencie sua conduta como membro
do Parlamento, incluindo-se aqui qualquer tipo de compensação associada à promoção ou oposição
a qualquer projeto de lei, moção, ou matéria apresentada na Casa ou qualquer comissão”.

O Código de 1996 reitera, com vigor, a existência de uma registro de interesses
pecuniários dos parlamentares.  A diferença entre o documento de 1996 e a resolução de 1974 é que,
antes o registro era uma mera formalidade.  No novo código, ele passa a ser mais exigente nos
detalhes e, mais importante, torna-se público, com divulgação anual.
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São dez as categorias de interesses pecuniários de parlamentares que estão sujeitos a
registro formal na Casa.  Cargos remunerados em conselhos deliberativos, empregos remunerados de
qualquer tipo, incluindo o exercício de profissão liberal, prestação de serviços a clientes, suporte
financeiro ou material (campanhas eleitorais, por exemplo), presentes e hospitalidade, viagens
internacionais, presentes provenientes do estrangeiro, propriedades imobiliárias, ações na bolsa, e
outros.

O Código de Conduta Parlamentar também estabelece um procedimento para o
recebimento de queixas contra o comportamento de parlamentares.  Tais queixas podem ser
apresentadas por parlamentares e membros do público.  Cabe ao Comissário Parlamentar para Padrões
de Conduta acolher as queixas, averiguar sua procedência e as evidências apontando as irregularidades,
bem como iniciar uma investigação preliminar.  No caso de o Comissário encontrar evidências de
irregularidades, o processo é submetido à Comissão de Padrões de Conduta na Vida Pública que
considerará a matéria.

O código britânico não tem força de lei.  Ademais, em nenhum lugar no documento
menciona-se a aplicação de penalidades.  Quanto a este assunto, cada caso é tratado individualmente
e decidido pelo plenário.  Pelo menos no caso dos envolvidos no escândalo que gerou a Comissão
Nolan, a penalidade máxima imposta a um parlamentar foi a suspensão do mandato em vinte dias,
com a respectiva suspensão do pagamento de salário.
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