Câmara dos
Deputados
Conheça outros títulos da Edições Câmara
no portal da Câmara dos Deputados:

CORREGEDORIA PARLAMENTAR: PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

www.camara.leg.br/editora

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

BRASÍLIA | 2015

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Mesa da Câmara dos Deputados
55ª Legislatura – 2015-2019
1ª Sessão Legislativa
Presidente
Eduardo Cunha
1º Vice-Presidente
Waldir Maranhão
2º Vice-Presidente
Giacobo
1º Secretário
Beto Mansur
2º Secretário
Felipe Bornier
3ª Secretária
Mara Gabrilli
4º Secretário
Alex Canziani
Suplentes de Secretário
1º Suplente
Mandetta
2º Suplente
Gilberto Nascimento
3ª Suplente
Luiza Erundina
4º Suplente
Ricardo Izar
Diretor-Geral
Rômulo de Sousa Mesquita
Secretário-Geral da Mesa
Silvio Avelino da Silva

Câmara dos Deputados
Corregedoria Parlamentar

CORREGEDORIA PARLAMENTAR
PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Centro de Documentação e Informação
Edições Câmara
Brasília | 2015

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Corregedoria Parlamentar
Corregedor: Carlos Manato
Diretoria Legislativa
Diretor: Afrísio Vieira Lima Filho
Centro de Documentação e Informação
Diretor: Adolfo C. A. R. Furtado
Coordenação Edições Câmara
Diretora: Heloísa Helena S. C. Antunes
Projeto gráfico: Janaina Coe
Capa e diagramação: Janaina Coe
Revisão: Seção de Revisão

Câmara dos Deputados
Centro de Documentação e Informação – Cedi
Coordenação Edições Câmara – Coedi
Anexo II – Praça dos Três Poderes
Brasília (DF) – CEP 70160-900
Telefone: (61) 3216-5809
editora@camara.leg.br

SÉRIE
Fontes de referência. Guias e manuais.
n. 44
Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP)
Coordenação de Biblioteca. Seção de Catalogação.
Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Corregedoria Parlamentar.
Corregedoria Parlamentar: Processo Ético-Disciplinar na Câmara dos Deputados [recurso
eletrônico] / Câmara dos Deputados, Corregedoria Parlamentar. – Brasília : Câmara dos
Deputados, Edições Câmara, 2015. – (Série fontes de referência. Guias e manuais ; n. 44)
Versão PDF.
Modo de acesso: <http://www.camara.leg.br/editora>
Disponível, também, em formato impresso.
ISBN 978-85-402-0396-9
1. Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Corregedoria Parlamentar. 2. Decoro
parlamentar, Brasil. 3. Inquérito parlamentar, Brasil. I. Título. II. Série.
CDU 342.534.2(81)
ISBN 978-85-402-0395-2 (papel)

ISBN 978-85-402-0396-9 (PDF)

SUMÁRIO
Apresentação...................................................................................................................................... 7
Parte I
PROGRAMA INSTITUCIONAL
1. Disciplinamento dos trabalhos da Corregedoria Parlamentar................................... 11
2. Análise do sistema disciplinar aplicável aos membros
do Poder Legislativo................................................................................................................... 12
3. Cooperação institucional......................................................................................................... 13
Parte II
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.......................................................................................................... 15
1. Constituição da República Federativa do Brasil............................................................... 17
2. Regimento Interno da Câmara dos Deputados............................................................... 27
3. Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados......................... 39
4. Resolução da Câmara dos Deputados nº 25, de 2013................................................... 53
5. Resolução da Câmara dos Deputados nº 54, de 2014................................................... 55
6. Ato da Mesa nº 37, de 2009..................................................................................................... 57
7. Instrução Normativa nº 1, de 2015, da Corregedoria Parlamentar............................ 61
8. Equipe técnica da Corregedoria Parlamentar.................................................................. 75

Corregedoria Parlamentar: processo ético-disciplinar na Câmara dos Deputados

APRESENTAÇÃO
A Corregedoria Parlamentar foi institucionalizada como órgão superior da
Câmara dos Deputados por meio das Resoluções nº 25, de 2013, e nº 54,
de 2014. A iniciativa representou firme disposição do Parlamento voltada
ao constante aprimoramento de sua atuação, de forma ética, responsável e
transparente, em consonância com os desejos da sociedade.
Assim, de acordo com o disposto no art. 21-F do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, compete à Corregedoria Parlamentar:
I – promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito
da Câmara dos Deputados;
II – dar cumprimento às determinações da Mesa referentes à segurança interna e externa da Câmara dos Deputados; e
III – promover sindicância ou inquérito para apuração de notícias de ilícitos,
no âmbito da Câmara dos Deputados, que envolvam deputados.
Ademais, compete ao órgão analisar as representações contra deputados
federais relacionadas à quebra de decoro parlamentar e os processos que
impliquem cassação do mandato por perda ou suspensão dos direitos
políticos ou quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na
Constituição Federal.
Vale-se o órgão da Constituição Federal e de inúmeros diplomas legais infraconstitucionais, como o Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
o Código de Ética e Decoro Parlamentar, o Ato da Mesa nº 37, de 2009, a
Instrução Normativa nº 1 da Corregedoria Parlamentar, de 2015, e, subsidiariamente, de dispositivos do Código de Processo Penal e do Código de
Processo Civil, entre outros.
Assim, com satisfação, apresenta-se ao leitor uma coletânea de normas que,
a partir do texto constitucional, orientam a conduta dos trabalhos e norteiam os objetivos do órgão.
CARLOS MANATO
Corregedor Parlamentar
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PARTE I
PROGRAMA INSTITUCIONAL
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1. DISCIPLINAMENTO DOS TRABALHOS DA
CORREGEDORIA PARLAMENTAR
A missão institucional do órgão impõe a busca por segurança jurídica e a
vigilante observância de princípios constitucionais e jurídicos, dos quais se
destacam os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da uniformidade de tratamento.
Ressalta-se, também, que a Lei Maior, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assegura a todos a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A celeridade processual é uma das principais metas perseguidas pela Corregedoria Parlamentar,
vez que atende a ambos os polos de um processo investigativo: um processo célere interessa à sociedade e também aos investigados.
Em face disso, editou-se a Instrução Normativa nº 1, de 10 de fevereiro de
2014, da Corregedoria Parlamentar, cuja finalidade é regulamentar a instauração e a tramitação de processos políticos e administrativos no âmbito da
Corregedoria Parlamentar.
Assim, à vista da multiplicidade de meios e de procedimentos que permeiam a atividade correcional, esse normativo proporciona orientação e
embasamento jurídico necessários tanto para o corpo funcional da Corregedoria Parlamentar como para parlamentares que venham a constituir o
polo passivo de investigações e sindicâncias.

11
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2. ANÁLISE DO SISTEMA DISCIPLINAR APLICÁVEL
AOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO
Como visto em passado recente, toda a atuação do Poder Legislativo foi posta
em xeque por ocasião da apreciação, pelo Plenário da Câmara, do projeto de
resolução que determinava a cassação do ex-deputado Natan Donadon.
Esse caso, por emblemático, estimulou o processo que culminou com a promulgação da Emenda Constitucional nº 76, de 2013, a qual aboliu o voto
secreto nos casos de perda de mandato de parlamentares.
Entende-se, contudo, que se deve aperfeiçoar a legislação de regência, em
decorrência da necessidade de racionalizar-se a efetivação de disposições
oriundas do Poder Judiciário e de possíveis descompassos entre a Constituição Federal e normativos infraconstitucionais e infralegais.
Dessa forma, com base em sua atuação correcional, a Corregedoria Parlamentar efetuará estudos destinados a analisar a estabilidade do sistema e,
se for o caso, proporá reformas cujo conteúdo será, por certo, objeto de
ampla discussão.

Corregedoria Parlamentar: processo ético-disciplinar na Câmara dos Deputados

3. COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
A atividade correcional se faz, em boa medida, a partir da obtenção de informações originalmente produzidas por outros órgãos e instituições. Diante disso, pretende-se aprimorar os mecanismos de comunicação a fim de
reduzir o tempo de tramitação dos processos, em privilégio do previsto no
inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, que prevê a razoável duração do processo.
Nesse sentido, parece razoável firmar convênios destinados a favorecer o
fluxo de informações, notadamente com o Ministério Público, o Tribunal de
Contas da União, a Polícia Federal, o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras, entre outros.
Com o mesmo objetivo, pretende-se criar um canal institucional que possibilite o intercâmbio de experiências entre os órgãos de correição de assembleias estaduais e de outros poderes da República, a fim de proporcionar
melhores condições para o desempenho de suas atividades-fim.

13

PARTE II
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
No atual estágio da democracia brasileira, é essencial dar publicidade aos
princípios e normas que regem o trabalho da Corregedoria Parlamentar da
Câmara dos Deputados.
Nesse sentido, os textos apresentados a seguir compõem o arcabouço normativo que fundamenta e estrutura os trabalhos do órgão, bem como constituem, para os investigados, ponto de partida para apresentação e instrução de seus argumentos de defesa.
Em face disso, esta publicação contribuirá com a necessária segurança jurídica e será de grande valia ao processo correcional – conjunto de procedimentos dinâmicos relacionados a fatos e situações marcados, a maioria das
vezes, pelo ineditismo.
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1. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL1
[...]
TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
[...]
CAPÍTULO IV
DOS DIREITOS POLÍTICOS
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II – facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período
do serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a filiação partidária;
VI – a idade mínima de:

1

Publicada no Diário Oficial da União, Seção 1 (ed. extra), de 5 de outubro de 1988, p. 1.
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a) trinta e cinco anos para presidente e vice-presidente da República e
senador;
b) trinta anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito
Federal;
c) vinte e um anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital,
prefeito, vice-prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para vereador.
§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5º O presidente da República, os governadores de estado e do Distrito
Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso
dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)
§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos
respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.
§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente
da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de
prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao
pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:
I – se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;
II – se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade
superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para
a inatividade.
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos
de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade
para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração
direta ou indireta. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional
de Revisão nº 4, de 1994)
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no
prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas
de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça,
respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
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Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:
I – cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II – incapacidade civil absoluta;
III – condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV – recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua
publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua
vigência. (Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993)
CAPÍTULO V
DOS PARTIDOS POLÍTICOS
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes
preceitos:
I – caráter nacional;
II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo
estrangeiros ou de subordinação a estes;
III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha
e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação
entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal,
devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 52, de 2006)
§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma
da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3º Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso
gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei.
§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.
[...]
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TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO
Seção I
Do Congresso Nacional
Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo,
eleitos, pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no
Distrito Federal.
§ 1º O número total de deputados, bem como a representação por estado e
pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às
eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de
oito ou mais de setenta deputados. (Vide Lei Complementar nº 78, de 1993)
§ 2º Cada território elegerá quatro deputados.
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do
Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
§ 1º Cada estado e o Distrito Federal elegerão três senadores, com mandato
de oito anos.
§ 2º A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de
quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.
§ 3º Cada senador será eleito com dois suplentes.
Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada
Casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a
maioria absoluta de seus membros.
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
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I – sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
II – plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações
de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
III – fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
IV – planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
V – limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio
da União;
VI – incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios
ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas;
VII – transferência temporária da sede do governo federal;
VIII – concessão de anistia;
IX – organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal; (Inciso com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 69, de 2012)
X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b; (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001)
XI – criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública;
(Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
XII – telecomunicações e radiodifusão;
XIII – matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas
operações;
XIV – moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal;
XV – fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 153, § 2º, I. (Inciso com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003)
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;
II – autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a
permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;
III – autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem
do país, quando a ausência exceder a quinze dias;
IV – aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado
de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;
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V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;
VI – mudar temporariamente sua sede;
VII – fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
VIII – fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos
ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II,
153, III, e 153, § 2º, I; (Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998)
IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e
apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos
do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
XI – zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes;
XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras
de rádio e televisão;
XIII – escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;
XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de
recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
XVII – aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com
área superior a dois mil e quinhentos hectares.
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas
comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem,
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. (Caput
com redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994)
§ 1º Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara
dos Deputados, ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante
entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de
seu ministério.
§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer
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das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas. (Parágrafo com redação dada pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 2, de 1994)
Seção III
Da Câmara dos Deputados
Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I – autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo
contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado;
II – proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não
apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura
da sessão legislativa;
III – elaborar seu regimento interno;
IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa
de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros
estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Inciso com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
V – eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII.
[...]
Seção V
Dos Deputados e dos Senadores
Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. (Caput com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 1º Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. (Parágrafo com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não
poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os
autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para
que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. (Parágrafo
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 3º Recebida a denúncia contra o senador ou deputado, por crime ocorrido
após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à Casa respectiva,
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que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria
de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato.
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 6º Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre
informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem
sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora
militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da
Casa respectiva. (Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional
nº 35, de 2001)
§ 8º As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos
membros da Casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do
Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida.
(Parágrafo acrescido pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
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;
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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.
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;
V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;
VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
§ 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.
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela
Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado
no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. (Parágrafo com redação
dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013)
§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa
da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus
membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa.
§ 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. (Parágrafo acrescido pela
Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de 1994)
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;
II – licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, ou para tratar, sem
remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento
não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa.
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§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções
previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.
§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la
se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato.
§ 3º Na hipótese do inciso I, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato.
[...]
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2. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS2
[...]
TÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA
CAPÍTULO III-C
DA CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Capítulo acrescido pela Resolução nº 25, de 2013)
Art. 21-F. Compete à Corregedoria Parlamentar, observado o disposto nos
arts. 267, 268, 269 e 271:
I – promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito
da Câmara dos Deputados;
II – dar cumprimento às determinações da Mesa referentes à segurança interna
e externa da Câmara dos Deputados;
III – promover sindicância ou inquérito para apuração de notícias de ilícitos,
no âmbito da Câmara dos Deputados, que envolvam deputados.
Parágrafo único. Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos IV
e V do art. 55 da Constituição Federal, a análise, no âmbito da Câmara dos
Deputados, restringir-se-á aos aspectos formais da decisão judicial.
Art. 21-G. A Corregedoria Parlamentar é composta por 1 (um) corregedor e
3 (três) corregedores substitutos.
Parágrafo único. Os membros da Corregedoria Parlamentar serão designados
para mandatos de 2 (dois) anos pelo presidente da Câmara dos Deputados,
vedada a recondução no período subsequente, na mesma legislatura. (Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 54, de 2014)
[...]

2

Aprovado pela Resolução nº 17, de 1989, publicada no Diário do Congresso Nacional, seção I, Supl.
de 22 de setembro de 1989, p. 3 e republicada no Diário da Câmara dos Deputados, Supl. de 15
de dezembro de 2005, p. 4.
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TÍTULO VII
DOS DEPUTADOS
CAPÍTULO I
DO EXERCÍCIO DO MANDATO
Art. 226. O deputado deve apresentar-se à Câmara durante a sessão legislativa ordinária ou extraordinária, para participar das sessões do Plenário e
das reuniões de comissão de que seja membro, além das sessões conjuntas
do Congresso Nacional, sendo-lhe assegurado o direito, nos termos deste
regimento, de:
I – oferecer proposições em geral, discutir e deliberar sobre qualquer matéria
em apreciação na Casa, integrar o Plenário e demais colegiados e neles votar
e ser votado;
II – encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação a ministro
de Estado;
III – fazer uso da palavra;
IV – integrar as comissões e representações externas e desempenhar missão
autorizada;
V – promover, perante quaisquer autoridades, entidades ou órgãos da administração federal, estadual ou municipal, direta ou indireta e fundacional,
os interesses públicos ou reivindicações coletivas de âmbito nacional ou das
comunidades representadas;
VI – realizar outros cometimentos inerentes ao exercício do mandato ou atender a obrigações político-partidárias decorrentes da representação.
Art. 227. O comparecimento efetivo do deputado à Casa será registrado
diariamente, sob responsabilidade da Mesa e da presidência das comissões,
da seguinte forma:
I – às sessões de debates, mediante lista de presença ou registro eletrônico
em postos instalados nas dependências da Casa; (Inciso com redação dada
pela Resolução nº 19, de 2012)
II – às sessões de deliberação, mediante registro eletrônico até o encerramento
da Ordem do Dia ou, se não estiver funcionando o sistema, pelas listas de
presença em Plenário; (Inciso com redação dada pela Resolução nº 1, de 1995)
III – nas comissões, pelo controle da presença às suas reuniões.
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Art. 228. Para afastar-se do território nacional, o deputado deverá dar prévia
ciência à Câmara, por intermédio da Presidência, indicando a natureza do
afastamento e sua duração estimada.
Art. 229. O deputado apresentará à Mesa, para efeito de posse e antes do
término do mandato, declaração de bens e de suas fontes de renda, importando infração ao Código de Ética e Decoro Parlamentar a inobservância
deste preceito.
Art. 230. O deputado que se afastar do exercício do mandato para ser investido em cargo referido no inciso I do caput do art. 56 da Constituição Federal
fará comunicação escrita à Casa, bem como ao reassumir o lugar.
§ 1º Ao comunicar o seu afastamento, o deputado apresentará o ato de nomeação e o termo de posse.
§ 2º Ao reassumir o lugar, o deputado apresentará o ato de exoneração.
§ 3º É de quinze dias o prazo para o deputado reassumir o exercício do mandato, quando exonerado de cargo a que se refere o caput, sob pena de sua
omissão tipificar falta de decoro parlamentar.
§ 4º Enquanto não for feita a comunicação a que se refere o § 2º, o suplente
em exercício participará normalmente dos debates e das votações. (Artigo
com redação dada pela Resolução nº 16, de 2000)
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.
§ 1º Os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos.
§ 2º Desde a expedição do diploma, os deputados não poderão ser presos,
salvo em flagrante de crime inafiançável. (Parágrafo com redação adaptada
aos termos da Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 3º (Revogado tacitamente pela Emenda Constitucional nº 35, de 2001)
§ 4º Os deputados serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
§ 5º Os deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações.
§ 6º A incorporação de deputados às Forças Armadas, embora militares e
ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara.
§ 7º As imunidades parlamentares subsistirão quando os deputados forem
investidos nos cargos previstos no inciso I do art. 56 da Constituição Federal.
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§ 8º Os deputados 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 titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
Art. 232. O deputado que se desvincular de sua bancada perde, para efeitos
regimentais, o direito a cargos ou funções que ocupar em razão dela. (Artigo
com redação dada pela Resolução nº 34, de 2005, em vigor a partir de 1/2/2007)
Art. 233. As imunidades constitucionais dos deputados subsistirão durante
o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços
dos membros da Casa, em escrutínio secreto, restrita a suspensão aos atos
praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis
com a execução da medida.
§ 1º Recebida pela Mesa a solicitação da suspensão, aguardar-se-á que o Congresso Nacional autorize a decretação do estado de sítio ou de sua prorrogação.
§ 2º Aprovada a decretação, a mensagem do presidente da República será
remetida à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que dará parecer e elaborará o projeto de resolução no sentido da respectiva conclusão.
(Parágrafo com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004)
§ 3º Na apreciação do pedido, serão observadas as disposições sobre a tramitação de matéria em regime de urgência.
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Art. 234. Os ex-deputados federais, além de livre acesso ao Plenário, poderão utilizar-se dos seguintes serviços prestados na Casa, mediante prévia
autorização do presidente da Câmara para os de que tratam os incisos I e IV:
I – reprografia;
II – biblioteca;
III – arquivo;
IV – processamento de dados;
V – assistência médica;
VI – assistência farmacêutica.
CAPÍTULO II
DA LICENÇA
Art. 235. O deputado poderá obter licença para:
I – desempenhar missão temporária de caráter diplomático ou cultural;
II – tratamento de saúde;
III – tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento
não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa;
IV – investidura em qualquer dos cargos referidos no art. 56, I, da Constituição
Federal.
§ 1º As deputadas poderão ainda obter licença-gestante, e os deputados,
licença-paternidade, nos termos previstos no art. 7º, incisos XVIII e XIX, da
Constituição Federal. (Parágrafo acrescido pela Resolução nº 15, de 2003,
renumerando os demais)
§ 2º Salvo nos casos de prorrogação da sessão legislativa ordinária ou de convocação extraordinária do Congresso Nacional, não se concederão as licenças
referidas nos incisos II e III durante os períodos de recesso constitucional.
§ 3º Suspender-se-á a contagem do prazo da licença que se haja iniciado
anteriormente ao encerramento de cada semiperíodo da respectiva sessão
legislativa, exceto na hipótese do inciso II quando tenha havido assunção
de suplente.
§ 4º A licença será concedida pelo presidente, exceto na hipótese do inciso I,
quando caberá à Mesa decidir.
§ 5º A licença depende de requerimento fundamentado, dirigido ao presidente
da Câmara, e lido na primeira sessão após o seu recebimento.
§ 6º O deputado que se licenciar, com assunção de suplente, não poderá
reassumir o mandato antes de findo o prazo, superior a cento e vinte dias,
da licença ou de suas prorrogações.
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Art. 236. Ao deputado que, por motivo de doença comprovada, se encontre
impossibilitado de atender aos deveres decorrentes do exercício do mandato,
será concedida licença para tratamento de saúde.
Parágrafo único. Para obtenção ou prorrogação da licença, será necessário
laudo de inspeção de saúde, firmado por três integrantes do corpo médico
da Câmara, com a expressa indicação de que o paciente não pode continuar
no exercício ativo de seu mandato.
Art. 237. Em caso de incapacidade civil absoluta, julgada por sentença de
interdição ou comprovada mediante laudo médico passado por junta nomeada
pela Mesa da Câmara, será o deputado suspenso do exercício do mandato,
sem perda da remuneração, enquanto durarem os seus efeitos.
§ 1º No caso de o deputado se negar a submeter-se ao exame de saúde,
poderá o Plenário, em sessão secreta, por deliberação da maioria absoluta
dos seus membros, aplicar-lhe a medida suspensiva.
§ 2º A junta deverá ser constituída, no mínimo, de três médicos de reputada
idoneidade profissional, não pertencentes aos serviços da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal.
CAPÍTULO III
DA VACÂNCIA
Art. 238. As vagas, na Câmara, verificar-se-ão em virtude de:
I – falecimento;
II – renúncia;
III – perda de mandato.
Art. 239. A declaração de renúncia do deputado ao mandato deve ser dirigida
por escrito à Mesa, e independe de aprovação da Câmara, mas somente se
tornará efetiva e irretratável depois de lida no expediente e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.
§ 1º Considera-se também haver renunciado:
I – o deputado que não prestar compromisso no prazo estabelecido neste
regimento;
II – o suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício
no prazo regimental.
§ 2º A vacância, nos casos de renúncia, será declarada em sessão pelo presidente.
Art. 240. Perde o mandato o deputado:
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I – que infringir qualquer das proibições constantes do art. 54 da Constituição
Federal;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III – que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa ordinária, à terça
parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão autorizada;
IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição
Federal;
VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
§ 1º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela
Câmara dos Deputados, em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus
membros, mediante provocação da Mesa ou de partido com representação
no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. (Parágrafo com redação
dada pela Resolução nº 47, de 2013)
§ 2º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda do mandato será declarada pela Mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado,
ou de partido com representação no Congresso Nacional, assegurada ao
representado, consoante procedimentos específicos estabelecidos em ato,
ampla defesa perante a Mesa.
§ 3º A representação, nos casos dos incisos I e VI, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, observadas as seguintes
normas: (Caput do parágrafo com redação dada pela Resolução nº 25, de
2001 e adaptada à Resolução nº 20, de 2004)
I – recebida e processada na comissão, será fornecida cópia da representação ao deputado, que terá o prazo de cinco sessões para apresentar defesa
escrita e indicar provas;
II – se a defesa não for apresentada, o presidente da comissão nomeará defensor dativo para oferecê-la no mesmo prazo;
III – apresentada a defesa, a comissão procederá às diligências e à instrução
probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no
prazo de cinco sessões, concluindo pela procedência da representação ou
pelo arquivamento desta; procedente a representação, a comissão oferecerá
também o projeto de resolução no sentido da perda do mandato;
IV – o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma vez
lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e distribuído
em avulsos, será incluído em Ordem do Dia. (Inciso com redação adaptada
à Resolução nº 20, de 2004)
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CAPÍTULO IV
DA CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE
[...]
Art. 243. O suplente de deputado, quando convocado em caráter de substituição, não poderá ser escolhido para os cargos da Mesa ou de suplente de
secretário, para presidente ou vice-presidente de comissão, para procuradora
especial da mulher ou procuradora adjunta, para integrar a Procuradoria
Parlamentar, para ouvidor-geral ou ouvidor substituto ou para corregedor
ou corregedor substituto. (Artigo com redação dada pela Resolução nº 25,
de 2013)
CAPÍTULO V
DO DECORO PARLAMENTAR
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)
[...]
CAPÍTULO VI
DA LICENÇA PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
CRIMINAL CONTRA DEPUTADO
Art. 249. (Artigo revogado tacitamente pela Emenda Constitucional nº 35,
de 2001)
Art. 250. No caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, os autos
serão remetidos à Casa dentro de vinte e quatro horas, sob pena de responsabilidade da autoridade que a presidir, cuja apuração será promovida de
ofício pela Mesa.
Art. 251. Recebida a solicitação ou os autos de flagrante, o presidente despachará o expediente à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
observadas as seguintes normas: (Caput do artigo com redação adaptada à
Resolução nº 20, de 2004)
I – no caso de flagrante, a comissão resolverá preliminarmente sobre a prisão,
devendo:
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a) ordenar apresentação do réu preso, que permanecerá sob sua custódia até o pronunciamento da Casa sobre o relaxamento ou não da
prisão;
b) oferecer parecer prévio, facultada a palavra ao deputado envolvido
ou ao seu representante, no prazo de setenta e duas horas, sobre
a manutenção ou não da prisão, propondo o projeto de resolução
respectivo, que será submetido até a sessão seguinte à deliberação
do Plenário, pelo voto secreto da maioria de seus membros;
II – vencida ou inocorrente a fase prevista no inciso I, a comissão proferirá
parecer, facultada a palavra ao deputado ou ao seu representante, no prazo
de dez sessões, concluindo pelo deferimento ou indeferimento do pedido
de licença ou pela autorização, ou não, da formação de culpa, no caso de
flagrante, propondo o competente projeto de resolução;
III – o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, uma
vez lido no expediente, publicado no Diário da Câmara dos Deputados e em
avulsos, será incluído em Ordem do Dia; (Inciso com redação adaptada à
Resolução nº 20, de 2004)
IV – se, da aprovação do parecer, pelo voto secreto da maioria dos membros
da Casa, resultar admitida a acusação contra o deputado, considerar-se-á dada
a licença para instauração do processo ou autorizada a formação de culpa;
V – a decisão será comunicada pelo presidente ao Supremo Tribunal Federal
dentro em duas sessões;
Parágrafo único. Estando em recesso a Casa, as atribuições conferidas à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e ao Plenário serão exercidas
cumulativamente pela Comissão Representativa do Congresso Nacional, a
que se reporta o § 4º do art. 58 da Constituição Federal, se assim dispuser
o Regimento Comum; caso contrário, as mencionadas atribuições serão desempenhadas plenamente pela Mesa, ad referendum do Plenário. (Parágrafo
único com redação adaptada à Resolução nº 20, de 2004)
[...]

35

36

Corregedoria Parlamentar: processo ético-disciplinar na Câmara dos Deputados

TÍTULO IX
DA ADMINISTRAÇÃO E DA ECONOMIA INTERNA
CAPÍTULO III
DA POLÍCIA DA CÂMARA
Art. 267. A Mesa fará manter a ordem e a disciplina nos edifícios da Câmara
e suas adjacências.
Parágrafo único. (Parágrafo revogado pela Resolução nº 25, de 2013)
Art. 268. Se algum deputado, no âmbito da Casa, cometer qualquer excesso
que deva ter repressão disciplinar, o presidente da Câmara conhecerá do
fato e requisitará à Corregedoria Parlamentar a abertura de sindicância ou
inquérito destinado a apurar responsabilidades e propor sanções cabíveis.
(Artigo com redação dada pela Resolução nº 25, de 2013)
Art. 269. Quando, nos edifícios da Câmara, for cometido algum delito, instaurar-se-á inquérito a ser presidido pelo diretor de serviços de segurança
ou, se o indiciado ou o preso for membro da Casa, pelo corregedor ou corregedor substituto.
§ 1º Serão observados, no inquérito, o Código de Processo Penal e os regulamentos policiais do Distrito Federal, no que lhe forem aplicáveis.
§ 2º A Câmara poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais especializados ou requisitar servidores de seus quadros para auxiliar na realização
do inquérito.
§ 3º Servirá de escrivão funcionário estável da Câmara, designado pela autoridade que presidir o inquérito.
§ 4º O inquérito será enviado, após a sua conclusão, à autoridade judiciária
competente.
§ 5º Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á a prisão do
agente da infração, que será entregue com o auto respectivo à autoridade
judicial competente, ou, no caso de parlamentar, ao presidente da Câmara,
atendendo-se, nesta hipótese, ao prescrito nos arts. 250 e 251.
Art. 270. O policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências
externas, inclusive de blocos residenciais funcionais para deputados, compete, privativamente, à Mesa, sob a suprema direção do presidente, sem
intervenção de qualquer outro poder.
Parágrafo único. Este serviço será feito, ordinariamente, com a segurança própria da Câmara ou por esta contratada e, se necessário, ou na sua falta, por
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efetivos da Polícia Civil e Militar do Distrito Federal, requisitados ao governo
local, postos à inteira e exclusiva disposição da Mesa e dirigidos por pessoas
que ela designar.
Art. 271. Excetuado aos membros da segurança, é proibido o porte de arma de
qualquer espécie nos edifícios da Câmara e suas áreas adjacentes, constituindo
infração disciplinar, além de contravenção, o desrespeito a esta proibição.
Parágrafo único. Incumbe ao corregedor, ou corregedor substituto, supervisionar
a proibição do porte de arma, com poderes para mandar revistar e desarmar.
Art. 272. Será permitido a qualquer pessoa, convenientemente trajada e
portando crachá de identificação, ingressar e permanecer no edifício principal da Câmara e seus anexos durante o expediente e assistir das galerias às
sessões do Plenário e às reuniões das comissões.
Parágrafo único. Os espectadores ou visitantes que se comportarem de forma
inconveniente, a juízo do presidente da Câmara ou de comissão, bem como
qualquer pessoa que perturbar a ordem em recinto da Casa, serão compelidos
a sair, imediatamente, dos edifícios da Câmara.
Art. 273. É proibido o exercício de comércio nas dependências da Câmara,
salvo em caso de expressa autorização da Mesa.
[...]

37

Corregedoria Parlamentar: processo ético-disciplinar na Câmara dos Deputados

3. CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS3
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Este código estabelece os princípios éticos e as regras básicas de decoro que devem orientar a conduta dos que sejam titulares ou que estejam
no exercício de mandato de deputado federal.
Parágrafo único. Regem-se também por este código o procedimento disciplinar e as penalidades aplicáveis no caso de descumprimento das normas
relativas ao decoro parlamentar.
Art. 2º As imunidades, prerrogativas e franquias asseguradas pela Constituição Federal, pelas leis e pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados
aos deputados são institutos destinados à garantia do exercício do mandato
popular e à defesa do Poder Legislativo.
CAPÍTULO II
DOS DEVERES FUNDAMENTAIS, DOS ATOS INCOMPATÍVEIS E
DOS ATOS ATENTATÓRIOS AO DECORO PARLAMENTAR
Art. 3º São deveres fundamentais do deputado:
I – promover a defesa do interesse público e da soberania nacional;
II – respeitar e cumprir a Constituição Federal, as leis e as normas internas da
Casa e do Congresso Nacional;
III – zelar pelo prestígio, aprimoramento e valorização das instituições democráticas e representativas e pelas prerrogativas do Poder Legislativo;
IV – exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade
popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade;
V – apresentar-se à Câmara dos Deputados durante as sessões legislativas
ordinárias e extraordinárias e participar das sessões do Plenário e das reuniões
3

Aprovado pela Resolução nº 25, de 2001, publicada no Diário da Câmara dos Deputados, Supl.,
de 11 de outubro de 2001, p. 3 e republicada no Diário da Câmara dos Deputados, Supl., de 26 de
outubro de 2001, p. 4. Alterado pela Resolução nº 2, de 2011, publicada no Diário da Câmara dos
Deputados, Supl., de 27 de maio de 2011, p. 3.

39

40

Corregedoria Parlamentar: processo ético-disciplinar na Câmara dos Deputados

de comissão de que seja membro, além das sessões conjuntas do Congresso
Nacional;
VI – examinar todas as proposições submetidas a sua apreciação e voto sob
a ótica do interesse público;
VII – tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores da Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício
da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento;
VIII – prestar contas do mandato à sociedade, disponibilizando as informações
necessárias ao seu acompanhamento e fiscalização;
IX – respeitar as decisões legítimas dos órgãos da Casa.
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, § 1º);
II – perceber, a qualquer título, em proveito próprio ou de outrem, no exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas (Constituição Federal,
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:
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;
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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 que 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.
CAPÍTULO III
DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
Art. 6º Compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos
Deputados:
I – zelar pela observância dos preceitos deste código, atuando no sentido da
preservação da dignidade do mandato parlamentar na Câmara dos Deputados;
II – processar os acusados nos casos e termos previstos no art. 13;
III – instaurar o processo disciplinar e proceder a todos os atos necessários à
sua instrução, nos casos e termos do art. 14;
IV – responder às consultas formuladas pela Mesa, comissões, partidos políticos
ou deputados sobre matérias relacionadas ao processo político-disciplinar.
Art. 7º O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar compõe-se de 21 (vinte e
um) membros titulares e igual número de suplentes, todos com mandato de
2 (dois) anos, com exercício até a posse dos novos integrantes, salvo na última
sessão legislativa da legislatura, cujo encerramento fará cessar os mandatos
no conselho.
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§ 1º Durante o exercício do mandato de membro do Conselho de Ética e
Decoro Parlamentar, o deputado não poderá ser afastado de sua vaga no
colegiado, salvo por término do mandato, renúncia, falecimento ou perda
de mandato no colegiado, não se aplicando aos membros do colegiado as
disposições constantes do parágrafo único do art. 23, do § 2º do art. 40 e do
art. 232 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
§ 2º Não poderá ser membro do conselho o deputado:
I – submetido a processo disciplinar em curso, por ato atentatório ou incompatível com o decoro parlamentar;
II – que tenha recebido, na legislatura, penalidade disciplinar de suspensão
de prerrogativas regimentais ou de suspensão do exercício do mandato, da
qual se tenha o competente registro nos anais ou arquivos da Casa;
III – que esteja no exercício do mandato na condição de suplente convocado
em substituição ao titular;
IV – condenado em processo criminal por decisão de órgão jurisdicional colegiado, ainda que a sentença condenatória não tenha transitado em julgado.
§ 3º A representação numérica de cada partido e bloco parlamentar atenderá
ao princípio da proporcionalidade partidária, assegurada a representação,
sempre que possível, de todos os partidos políticos em funcionamento na
Câmara dos Deputados, na conformidade do disposto no caput do art. 9º do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
§ 4º No início de cada sessão legislativa, observado o que dispõe o caput do
art. 26 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e as vedações a que
se refere o § 2º deste artigo, os líderes comunicarão ao presidente da Câmara
dos Deputados, na forma do art. 28 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, os deputados que integrarão o conselho representando cada
partido ou bloco parlamentar.
§ 5º O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar terá 1 (um) presidente e 2
(dois) vice-presidentes, eleitos por seus pares dentre os membros titulares,
vedada a reeleição para o mesmo cargo na eleição subsequente.
§ 6º A vaga no conselho verificar-se-á em virtude de término do mandato,
renúncia, falecimento ou perda do mandato no colegiado, neste último caso
quando o membro titular deixar de comparecer a 5 (cinco) reuniões consecutivas ou, intercaladamente, a 1/3 (um terço) das reuniões durante a sessão
legislativa, salvo motivo de força maior justificado por escrito ao presidente
do conselho, a quem caberá declarar a perda do mandato.
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§ 7º 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.
Art. 8º A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovará regulamento específico para disciplinar o funcionamento e a organização dos
trabalhos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
§ 1º O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar poderá oferecer à apreciação da
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania proposta de reformulação
do regulamento mencionado no caput e de eventuais alterações posteriores
que se fizerem necessárias ao exercício de sua competência.
§ 2º A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e o Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar poderão deliberar no período de recesso parlamentar, desde que matéria de sua competência tenha sido incluída na pauta
de convocação extraordinária do Congresso Nacional, nos termos do § 7º do
art. 57 da Constituição Federal.
§ 3º Os prazos do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contar-se-ão em
dias úteis, inclusive em se tratando de recurso ou pedido de vista, ficando
suspensos no recesso, salvo na hipótese de inclusão de matéria de sua competência na pauta de convocação extraordinária, nos termos do § 2º.
CAPÍTULO IV
DAS PENALIDADES APLICÁVEIS E DO PROCESSO DISCIPLINAR
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.
§ 2º Recebido o requerimento de representação com fundamento no § 1º, a
Mesa instaurará procedimento destinado a apreciá-lo, na forma e no prazo
previstos em regulamento próprio, findo o qual, se concluir pela existência
de indícios suficientes e pela inocorrência de inépcia:
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I – encaminhará a representação ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
no prazo de 3 (três) sessões ordinárias, quando se tratar de conduta punível
com as sanções previstas nos incisos II, III e IV do art. 10; ou
II – adotará o procedimento previsto no art. 11 ou 12, em se tratando de
conduta punível com a sanção prevista no inciso I do art. 10.
§ 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.
§ 4º O corregedor da Câmara dos Deputados poderá participar de todas as
fases do processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, inclusive das
discussões, sem direito a voto.
§ 5º O deputado representado deverá ser intimado de todos os atos praticados pelo conselho e poderá manifestar-se em todas as fases do processo.
Art. 10. São as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta atentatória
ou incompatível com o decoro parlamentar:
I – censura, verbal ou escrita;
II – suspensão de prerrogativas regimentais por até 6 (seis) meses;
III – suspensão do exercício do mandato por até 6 (seis) meses;
IV – perda de mandato.
§ 1º Na aplicação de qualquer sanção disciplinar prevista neste artigo serão
considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que
dela provierem para a Câmara dos Deputados e para o Congresso Nacional,
as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do infrator.
§ 2º O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar decidirá ou se manifestará,
conforme o caso, pela aplicação da penalidade requerida na representação
tida como procedente e pela aplicação de cominação mais grave ou, ainda,
de cominação menos grave, conforme os fatos efetivamente apurados no
processo disciplinar.
§ 3º Sem prejuízo da aplicação das penas descritas neste artigo, deverão ser
integralmente ressarcidas ao erário as vantagens indevidas provenientes de
recursos públicos utilizados em desconformidade com os preceitos deste
código, na forma de Ato da Mesa.
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. 5º.
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Parágrafo único. Contra a aplicação da penalidade prevista neste artigo, poderá
o deputado recorrer ao respectivo Plenário no prazo de 2 (dois) dias úteis.
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.
§ 1º Antes de deliberar sobre a aplicação da sanção a que se refere o caput
a Mesa assegurará ao deputado o exercício do direito de defesa pelo prazo
de 5 (cinco) dias úteis.
§ 2º Contra a aplicação da penalidade prevista neste artigo, poderá o deputado
recorrer ao Plenário da Câmara dos Deputados no prazo de 2 (dois) dias úteis.
Art. 13. O projeto de resolução oferecido pelo Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar que proponha a suspensão de prerrogativas regimentais, aplicável ao deputado que incidir nas condutas previstas nos incisos VI a VIII do
art. 5º deste código, será apreciado pelo Plenário da Câmara dos Deputados,
em votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros, observado o
seguinte: (Caput do artigo com redação dada pela Resolução nº 47, de 2013)
I – instaurado o processo, o presidente do conselho designará relator, a ser
escolhido dentre os integrantes de uma lista composta por 3 (três) de seus
membros, formada mediante sorteio, o qual:
a) não poderá pertencer ao mesmo partido ou bloco parlamentar do
deputado representado;
b) não poderá pertencer ao mesmo estado do deputado representado;
c) em caso de representação de iniciativa de partido político, não poderá
pertencer à agremiação autora da representação;
II – o conselho promoverá a apuração dos fatos, notificando o representado
para que apresente sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis e providenciando as diligências que entender necessárias no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, prorrogáveis uma única vez, por igual período, por deliberação do
Plenário do conselho;
III – o conselho aprovará, ao final da investigação, parecer que:
a) determinará o arquivamento da representação, no caso de sua
improcedência;
b) determinará a aplicação das sanções previstas neste artigo, no caso
de ser procedente a representação;
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c) proporá à Mesa que aplique sanção menos grave, conforme os fatos
efetivamente apurados no processo; ou
d) proporá à Mesa que represente em face do investigado pela aplicação
de sanção mais grave, conforme os fatos efetivamente apurados no
processo, hipótese na qual, aprovada a representação, o Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar reabrirá o prazo de defesa e procederá
à instrução complementar que entender necessária, observados os
prazos previstos no art. 14 deste código, antes de deliberar;
IV – concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania,
com efeito suspensivo, contra quaisquer atos do conselho ou de seus membros
que tenham contrariado norma constitucional, regimental ou deste código,
hipótese na qual a comissão se pronunciará exclusivamente sobre os vícios
apontados, observando, para tanto, prazo de 5 (cinco) dias úteis;
V – o parecer aprovado pelo conselho será encaminhado pelo presidente
à Mesa, para as providências referidas na parte final do inciso VIII do § 4º
do art. 14, devidamente instruído com o projeto de resolução destinado à
efetivação da penalidade;
VI – são passíveis de suspensão as seguintes prerrogativas:
a) usar a palavra em sessão, no horário destinado ao Pequeno ou Grande
Expediente;
b) encaminhar discurso para publicação no Diário da Câmara dos Deputados;
c) candidatar-se a, ou permanecer exercendo, cargo de membro da
Mesa, da Ouvidoria Parlamentar, da Procuradoria Parlamentar, de
presidente ou vice-presidente de comissão, ou de membro de comissão parlamentar de inquérito;
d) ser designado relator de proposição em comissão ou no Plenário;
VII – a penalidade aplicada poderá incidir sobre todas as prerrogativas referidas
no inciso VI ou apenas sobre algumas, a juízo do conselho, que deverá fixar
seu alcance tendo em conta a atuação parlamentar pregressa do acusado,
os motivos e as consequências da infração cometida;
VIII – em qualquer caso, a suspensão não poderá estender-se por mais de 6
(seis) meses.
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 ostensiva e
por maioria absoluta de seus membros, em virtude de provocação da Mesa ou
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de partido político representado no Congresso Nacional, após a conclusão de
processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
na forma deste artigo. (Caput do artigo com redação dada pela Resolução
nº 47, de 2013)
§ 1º Será punido com a suspensão do exercício do mandato e de todas as
suas prerrogativas regimentais o deputado que incidir nas condutas previstas
nos incisos IV, V, IX e X do art. 5º.
§ 2º Na hipótese de suspensão do exercício do mandato superior a 120 (cento
e vinte) dias, o suplente do parlamentar suspenso será convocado imediatamente após a publicação da resolução que decretar a sanção.
§ 3º Será punido com a perda do mandato o deputado que incidir nas condutas previstas no art. 4º.
§ 4º Recebida representação nos termos deste artigo, o conselho observará
o seguinte procedimento:
I – o presidente do conselho designará o relator do processo, observadas as
condições estabelecidas no inciso I do art. 13 deste código;
II – se a representação não for considerada inepta ou carente de justa causa
pelo Plenário do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, mediante provocação
do relator designado, será remetida cópia de seu inteiro teor ao deputado
acusado, que terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentar sua defesa
escrita, indicar provas e arrolar testemunhas, em número máximo de 8 (oito);
III – o pronunciamento do conselho pela inépcia ou falta de justa causa da
representação, admitido apenas na hipótese de representação de autoria
de partido político, nos termos do § 3º do art. 9º, será terminativo, salvo se
houver recurso ao Plenário da Casa, subscrito por 1/10 (um décimo) de seus
membros, observado, no que couber, o art. 58 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados;
IV – apresentada a defesa, o relator da matéria procederá às diligências e à
instrução probatória que entender necessárias no prazo improrrogável de 40
(quarenta) dias úteis, no caso de perda de mandato, e 30 (trinta) dias úteis, no
caso de suspensão temporária de mandato, findas as quais proferirá parecer
no prazo de 10 (dez) dias úteis, concluindo pela procedência total ou parcial
da representação ou pela sua improcedência, oferecendo, nas 2 (duas) primeiras hipóteses, projeto de resolução destinado à declaração da perda do
mandato ou à cominação da suspensão do exercício do mandato ou, ainda,
propondo a requalificação da conduta punível e da penalidade cabível, com o
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encaminhamento do processo à autoridade ou órgão competente, conforme
os arts. 11 a 13 deste código;
V – a rejeição do parecer originariamente apresentado obriga à designação
de novo relator, preferencialmente entre aqueles que, durante a discussão
da matéria, tenham se manifestado contrariamente à posição do primeiro;
VI – será aberta a discussão e nominal a votação do parecer do relator proferido nos termos deste artigo;
VII – concluído o processo disciplinar, o representado poderá recorrer, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, com efeito suspensivo, contra quaisquer atos do conselho ou de seus
membros que tenham contrariado norma constitucional, regimental ou deste
código, hipótese na qual a comissão se pronunciará exclusivamente sobre
os vícios apontados, observando, para tanto, prazo de 5 (cinco) dias úteis;
VIII – concluída a tramitação no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou
na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, na hipótese de interposição do recurso a que se refere o inciso VII, o processo será encaminhado
à Mesa e, uma vez lido no expediente, publicado e distribuído em avulsos
para inclusão na Ordem do Dia.
§ 5º A partir da instauração de processo ético-disciplinar, nas hipóteses de
que tratam os arts. 13 e 14, não poderá ser retirada a representação oferecida
pela parte legítima.
Art. 15. É facultado ao deputado, em qualquer caso, em todas as fases do
processo de que tratam os arts. 13 e 14, inclusive no Plenário da Câmara dos
Deputados, constituir advogado para sua defesa ou fazê-la pessoalmente
ou por intermédio do parlamentar que indicar, desde que não integrante do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
Parágrafo único. Quando a representação ou requerimento de representação
contra deputado for considerado leviano ou ofensivo à sua imagem, bem
como à imagem da Câmara dos Deputados, os autos do processo respectivo serão encaminhados à Procuradoria Parlamentar para as providências
reparadoras de sua alçada, nos termos do art. 21 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
Art. 16. Os processos instaurados pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados não poderão exceder o prazo de 60 (sessenta)
dias úteis para deliberação pelo conselho ou pelo Plenário da Câmara dos
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Deputados, conforme o caso, na hipótese das penalidades previstas nos incisos II e III do art. 10.
§ 1º 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.
§ 2º Recebido o processo nos termos do inciso V do art. 13 ou do inciso VIII
do § 4º do art. 14, lido no expediente, publicado e distribuído em avulsos, a
Mesa terá o prazo improrrogável de 2 (duas) sessões ordinárias para incluí-lo
na pauta da Ordem do Dia.
§ 3º Esgotados os prazos previstos no caput e no § 1º deste artigo:
I – se o processo se encontrar no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, concluída sua instrução, passará a sobrestar imediatamente a pauta do conselho;
II – se o processo se encontrar na Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania, para fins de apreciação do recurso previsto no inciso IV do art. 13
e no inciso VII do § 4º do art. 14, passará a sobrestar imediatamente a pauta
da comissão;
III – uma vez cumprido o disposto no § 2º, a representação figurará com
preferência sobre os demais itens da Ordem do Dia de todas as sessões deliberativas até que se ultime sua apreciação.
§ 4º A inobservância pelo relator dos prazos previstos nos arts. 13 e 14 autoriza o presidente a avocar a relatoria do processo ou a designar relator
substituto, observadas as condições previstas nas alíneas a a c do inciso I do
art. 13, sendo que:
I – se a instrução do processo estiver pendente, o novo relator deverá concluí-la em até 5 (cinco) dias úteis;
II – se a instrução houver sido concluída, o parecer deverá ser apresentado
ao conselho em até 5 (cinco) dias úteis.
CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E INFORMAÇÕES
DO MANDATO PARLAMENTAR
Art. 17. 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, onde constem, dentre outros, os
dados referentes:
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I – ao desempenho das atividades parlamentares, e em especial sobre:
a) cargos, funções ou missões que tenha exercido no Poder Executivo,
na Mesa, em comissões ou em nome da Casa durante o mandato;
b) número de presenças às sessões ordinárias, com percentual sobre o
total;
c) número de pronunciamentos realizados nos diversos tipos de sessões
da Câmara dos Deputados;
d) número de pareceres que tenha subscrito como relator;
e) relação das comissões e subcomissões que tenha proposto ou das
quais tenha participado;
f) número de propostas de emendas à Constituição, projetos, emendas, indicações, requerimentos, recursos, pareceres e propostas de
fiscalização e controle apresentado;
g) número, destinação e objetivos de viagens oficiais ao exterior realizadas com recursos do poder público;
h) licenças solicitadas e respectiva motivação;
i) votos dados nas proposições submetidas à apreciação, pelo sistema
nominal, na legislatura;
j) outras atividades pertinentes ao mandato, cuja inclusão tenha sido
requerida pelo deputado;
II – à existência de processos em curso ou ao recebimento de penalidades
disciplinares, por infração aos preceitos deste código.
Parágrafo único. Os dados de que trata este artigo serão armazenados por meio
de sistema de processamento eletrônico e ficarão à disposição dos cidadãos
por meio da internet ou de outras redes de comunicação similares, podendo,
ainda, ser solicitados diretamente à Secretaria-Geral da Mesa.
CAPÍTULO VI
DAS DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS
Art. 18. O deputado apresentará à Mesa ou, no caso do inciso II deste artigo,
quando couber, à comissão as seguintes declarações:
I – ao assumir o mandato, para efeito de posse, bem como quando solicitado
pelo órgão competente da Câmara dos Deputados, “Autorização de Acesso
aos Dados das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa
Física” e às respectivas retificações entregues à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, para os fins de cumprimento da exigência contida no art. 13 da Lei
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nº 8.429, de 2 de junho de 1992, no art. 1º da Lei nº 8.730, de 10 de novembro
de 1993, e da Instrução Normativa TCU nº 65, de 20 de abril de 2011;
II – durante o exercício do mandato, em comissão ou em Plenário, ao iniciar-se
a apreciação de matéria que envolva direta e especificamente seus interesses
patrimoniais, declaração de impedimento para votar.
§ 1º As declarações referidas nos incisos I e II deste artigo serão autuadas,
fornecendo-se ao declarante comprovante da entrega, mediante recibo em
segunda via ou cópia da mesma declaração, com indicação do local, data e
hora da apresentação.
§ 2º Uma cópia das declarações de que trata o § 1º será encaminhada ao
Tribunal de Contas da União, para os fins previstos no § 2º do art. 1º da Lei
nº 8.730, de 10 de novembro de 1993.
§ 3º Os dados referidos nos §§ 1º e 2º terão, na forma da Constituição Federal
(art. 5º, XII), o respectivo sigilo resguardado, podendo, no entanto, a responsabilidade por este ser transferida para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, quando esse os solicitar, mediante aprovação de requerimento, em
votação nominal.
§ 4º Os servidores que, em razão de ofício, tiverem acesso às declarações
referidas neste artigo, ficam obrigados a resguardar e preservar o sigilo das
informações nelas contidas, nos termos do parágrafo único do art. 5º da
Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, e do inciso VIII do art. 116 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÃO FINAL
Art. 19. Os projetos de resolução destinados a alterar este código obedecerão
às normas de tramitação do art. 216 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de 1989.
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4. RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 25, DE 20134
Altera o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, aprovado pela Resolução
nº 17 de 21 de setembro de 1989, para dispor
sobre a institucionalização da Corregedoria Parlamentar, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte
resolução:
Art. 1º O Título II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado
pela Resolução nº 17 de 1989, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo III-C:
“CAPÍTULO III-C
Da Corregedoria Parlamentar
Art. 21-F. Compete à Corregedoria Parlamentar, observado o disposto nos arts. 267, 268, 269 e 271:
I – promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina
no âmbito da Câmara dos Deputados;
II – dar cumprimento às determinações da Mesa referentes à segurança interna e externa da Câmara dos Deputados;
III – promover sindicância ou inquérito para apuração de notícias
de ilícitos, no âmbito da Câmara dos Deputados, que envolvam
deputados.
Parágrafo único. Nas hipóteses de perda de mandato previstas
nos incisos IV e V do art. 55 da Constituição Federal, a análise, no
âmbito da Câmara dos Deputados, restringir-se-á aos aspectos
formais da decisão judicial.
Art. 21-G. A Corregedoria Parlamentar é composta por 1 (um) corregedor e 3 (três) corregedores substitutos.
Parágrafo único. Os membros da Corregedoria Parlamentar serão
designados para mandatos de 2 (dois) anos pelo presidente da Câmara
dos Deputados, vedada a recondução no período subsequente.”
4
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Art. 2º Os arts. 243 e 268 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
aprovado pela Resolução nº 17 de 1989, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 243. O suplente de deputado, quando convocado em caráter
de substituição, não poderá ser escolhido para os cargos da Mesa
ou de suplente de secretário, para presidente ou vice-presidente
de comissão, para procuradora especial da mulher ou procuradora
adjunta, para integrar a procuradoria parlamentar, para ouvidor-geral ou ouvidor substituto ou para corregedor ou corregedor
substituto.” (NR)
“Art. 268. Se algum deputado, no âmbito da Casa, cometer qualquer excesso que deva ter repressão disciplinar, o presidente da
Câmara conhecerá do fato e requisitará à Corregedoria Parlamentar
a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar responsabilidades e propor sanções cabíveis.”
Art. 3º Ficam criadas as funções comissionadas e os cargos de natureza especial constantes do Anexo I.
Art. 4º Ficam remanejadas as funções comissionadas constantes do Anexo II.
Art. 5º A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados baixará os atos complementares necessários à execução desta resolução.
Art. 6º Fica revogado o parágrafo único do art. 267 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.
Art. 7º Aplica-se o disposto nos arts. 1º e 2º da Resolução nº 1 de 2007 à
Corregedoria Parlamentar.
Art. 8º Fica alterado o Anexo I da Resolução nº 1, de 2007, em razão dos cargos
de natureza especial destinados à Corregedoria Parlamentar nesta resolução.
Art. 9º As despesas decorrentes desta resolução correrão à conta das dotações orçamentárias da Câmara dos Deputados.
Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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5. RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 54, DE 20145
Altera o inciso XIX e acrescenta o inciso XXII
ao art. 32 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, aprovado pela Resolução
nº 17, de 1989, para desmembrar as competências da atual Comissão de Turismo e
Desporto, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte
resolução:
[...]
Art. 6º O art. 21-G do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de 1989, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 21-G. ........................................................................................................
Parágrafo único. Os membros da Corregedoria Parlamentar serão
designados para mandatos de 2 (dois) anos pelo presidente da
Câmara dos Deputados, vedada a recondução no período subsequente, na mesma legislatura.”
[...]
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

5
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6. ATO DA MESA Nº 37, DE 20096
Regulamenta os procedimentos a serem
observados na apreciação de representações relacionadas ao decoro parlamentar e
de processos relacionados às hipóteses de
perda de mandato previstas nos incisos IV
e V do art. 55 da Constituição Federal.

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1º Quaisquer representações relacionadas ao decoro parlamentar, uma
vez consideradas aptas em despacho do presidente da Câmara dos Deputados,
e os processos relacionados às hipóteses de perda de mandato previstas nos
incisos IV e V do art. 55 da Constituição Federal, serão remetidos ao corregedor para análise ou adoção dos procedimentos previstos no presente ato.
§ 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.
§ 2º No caso de representação endereçada diretamente ao corregedor, este
a remeterá à presidência, para efeito do despacho de que trata o caput deste
artigo.
Art. 2º Constatada a inépcia após o despacho de que trata o artigo 1º, o
corregedor sugerirá o arquivamento da representação.
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.
6
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§ 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.
Art. 4º A investigação será mantida em sigilo até o término do procedimento.
Parágrafo único. O presidente da Câmara, com a anuência do corregedor, poderá
dar publicidade à investigação, de acordo com as especificidades do caso.
Art. 5º Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos IV e V do
art. 55 da Constituição Federal, a análise, no âmbito da Câmara dos Deputados,
restringir-se-á aos aspectos formais da decisão judicial.
Parágrafo único. Se o Poder Judiciário deferir medida suspensiva dos efeitos
de decisão, em processo relacionado às hipóteses previstas neste artigo, ele
ficará sobrestado junto à Secretaria-Geral da Mesa.
Art. 6º O corregedor poderá solicitar ao presidente da Casa instauração de
comissão de sindicância que julgar necessária ao esclarecimento dos fatos
objeto de apuração.
§ 1º A comissão de sindicância será composta de cinco membros, sob a coordenação do corregedor, e obedecerá às mesmas regras e prazos a que está
sujeita a Corregedoria.
§ 2º O funcionamento da comissão de sindicância seguirá subsidiariamente
os procedimentos adotados pelas comissões da Câmara dos Deputados.
Art. 7º A instrução do procedimento de apuração das representações relacionadas ao decoro parlamentar deverá estar concluída no prazo máximo
de quarenta e cinco dias úteis, e dos processos relacionados às hipóteses
de perda de mandato previstas nos incisos IV e V do art. 55 da Constituição
Federal, no prazo máximo de quinze dias úteis.
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Parágrafo único. Os prazos previstos no caput deste artigo poderão ser prorrogados, pelo mesmo período, por deliberação do presidente, após exposição
das razões pelo corregedor.
Art. 8º Incumbe ao corregedor:
I – promover, em colaboração com a Mesa, a manutenção do decoro, da
ordem e da disciplina no âmbito da Câmara dos Deputados;
II – opinar sobre as representações ou denúncias que receber, propondo à
Mesa as providências ou medidas disciplinares cabíveis;
III – requerer ou promover diligências e investigações de sua alçada, sendo-lhe
assegurada, entre outras, a adoção das seguintes medidas:
a) solicitar o depoimento de membro da Câmara, na condição de testemunha ou de investigado, para prestar esclarecimentos relativos
aos fatos objeto de investigação;
b) requisitar informações ou cópia de documentos a qualquer órgão
ou servidor da Câmara dos Deputados;
c) requisitar depoimento de servidor da Câmara dos Deputados, para
prestar esclarecimentos a respeito dos fatos objeto de investigação;
d) solicitar a pessoas físicas ou a pessoas jurídicas de direito público ou
privado as informações que julgar necessárias ao esclarecimento dos
fatos objeto de apuração;
e) solicitar o depoimento de qualquer pessoa para prestar esclarecimentos relativos aos fatos objeto de investigação;
f) propor à Mesa as medidas legislativas ou administrativas no interesse
da função correicional e sugerir a adoção das medidas que, a seu
juízo, alcancem o objetivo de inibir a repetição de irregularidades
constatadas;
g) supervisionar a proibição de porte de arma, com poderes para mandar
revistar e desarmar;
h) instaurar sindicância, ou inquérito quando, nos edifícios da Câmara,
for cometido algum delito e o indiciado ou o preso for membro da
Casa;
i) promover a produção de provas;
j) promover acareação entre as testemunhas, o representante e o
representado.
§ 1º O corregedor, quando constatar demora no recebimento das informações
constantes da alínea d do inciso III deste artigo, poderá requisitar ao presidente
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da Câmara dos Deputados que envie novo pedido de informações a respeito
da matéria à autoridade competente.
§ 2º O corregedor, quando verificar que a falta de resposta à solicitação a
que se refere a alínea d do inciso III deste artigo impossibilita o andamento
dos trabalhos de apuração, levará o fato a conhecimento da Mesa Diretora,
que deliberará a respeito da matéria.
Art. 9º Os prazos a que se referem o presente ato ficarão suspensos durante
os períodos de recesso da Câmara dos Deputados.
Art. 10. Revogam-se os Atos da Mesa nº 17, de 5/6/2003, e 84, de 15/8/2006.
Art. 11. Este ato entrará em vigor na data da sua publicação.
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7. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 2015,
DA CORREGEDORIA PARLAMENTAR
Regulamenta processos e procedimentos
no âmbito da Corregedoria Parlamentar
e dá outras providências.

O corregedor parlamentar, no uso das competências que lhe foram atribuídas
pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelas Resoluções
nº 25, de 26 de março de 2013, e nº 54, de 19 de fevereiro de 2014 e considerando que procedimentos uniformes proporcionam segurança jurídica às
ações do órgão e garantem o devido processo legal aos investigados, resolve:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º No âmbito da Corregedoria Parlamentar, o processamento de requerimentos de representação, apurações preliminares, investigações, inquéritos e
sindicâncias, descritos no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos
Deputados, bem como processos que envolvam perda de mandato previstos
na Constituição Federal e processos administrativos, são regulamentados por
esta instrução normativa.
§ 1º Os processos de que trata o caput deste artigo constituem fase inquisitorial
de investigação, na qual se observará o devido processo legal e os demais
direitos e garantias fundamentais.
§ 2º É facultado ao deputado federal investigado o exercício ao amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os seus termos
e atos, pessoalmente ou por procurador legalmente autorizado, exceto em
relação às informações classificadas segundo o disposto na Lei nº 12.527, de
18 de novembro de 2011 e na norma interna da Câmara dos Deputados, até
o término do trâmite do processo na Corregedoria Parlamentar.
Art. 2º Para os efeitos desta instrução normativa, utilizar-se-ão os seguintes
conceitos:
I – processo: conjunto ordenado de atividades que se desenvolvem com
vistas à obtenção de um resultado;
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II – procedimento: exteriorização do processo que denota a forma e o modo
de fazer dos atos de gestão processual; conjunto de atos que realizam a
finalidade do processo;
III – requerimento de representação: petição protocolizada por cidadão que
veicule notícia de ato ilícito que envolva deputado federal, em especial aqueles
atentatórios ou incompatíveis como decoro parlamentar, com especificação
de fatos e provas e revestida dos requisitos formais, conforme despacho expresso do presidente da Câmara dos Deputados pela aptidão da demanda;
IV – apuração preliminar: procedimento sigiloso solicitado pelo presidente da
Câmara dos Deputados à Corregedoria Parlamentar, para exame ou análise,
cuja finalidade é coletar elementos e verificar o cabimento de representação
contra deputado federal por eventual conduta atentatória ou incompatível
com o decoro parlamentar.
V – investigação: procedimento sigiloso, originado em despacho do presidente
da Câmara dos Deputados, cuja finalidade é coletar elementos e verificar o
cabimento de representação contra deputado federal por eventual conduta
atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar;
VI – inquérito: procedimento investigativo conduzido pelo corregedor parlamentar, em atuação singular, com a finalidade de identificar possíveis ilícitos
penais na conduta de parlamentares;
VII – sindicância: técnica investigativa dotada da mesma finalidade do inquérito, requisitada pelo presidente da Câmara dos Deputados e instaurada pelo
corregedor parlamentar, que a dirigirá em atuação colegiada;
VIII – interessado: cidadão que, devidamente qualificado, requeira à Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados providências relativas à eventual conduta
incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar por parte de deputado
federal;
IX – investigado: titular de mandato de deputado federal, licenciado ou não,
ou suplente que estiver no exercício do cargo.
X – intimação: forma de comunicação processual dirigida a interessado, testemunha, advogado, perito ou outros agentes que possam contribuir e auxiliar
com o mister da Corregedoria Parlamentar;
XI – manifestação escrita: arrazoado apresentado pelo investigado com a
finalidade de se pronunciar sobre as acusações do interessado, a qual poderá
estar acompanhada de documentos, indicação de provas e rol de testemunhas;
XII – atos incompatíveis com o decoro parlamentar: os previstos no art. 4º do
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados;
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XIII – atos atentatórios ao decoro parlamentar: os previstos no art. 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.
CAPÍTULO II
DOS PROCESSOS INVESTIGATIVOS
Seção I
Do Requerimento de Representação
Art. 3º As solicitações provenientes da presidência da Câmara dos Deputados
serão recebidas pelo protocolo da Corregedoria Parlamentar e imediatamente
levadas ao conhecimento do titular do órgão.
§ 1º Qualquer solicitação encaminhada diretamente à Corregedoria Parlamentar será dada ao conhecimento do titular do órgão e, em seguida, encaminhada à presidência da Câmara dos Deputados, para os efeitos de que
trata o caput deste artigo.
§ 2º As solicitações serão consideradas ineptas quando:
I – o fato narrado não constituir, evidentemente, falta de decoro parlamentar;
II – o investigado não for detentor de mandato de deputado federal, licenciado
ou não, ou suplente que estiver no exercício do mandato;
III – não houver a existência do fato indecoroso e sua correlação com o
investigado.
§ 3º Constatada a inépcia, o corregedor parlamentar sugerirá o arquivamento
do requerimento de representação à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
§ 4º Quando o requerimento de representação contra deputado federal for
considerado leviano ou ofensivo à sua imagem, bem como à imagem da
Câmara dos Deputados, os autos do processo respectivo serão encaminhados
à Procuradoria Parlamentar, para as providências reparadoras de sua alçada,
nos termos do art. 21 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Art. 4º O corregedor parlamentar intimará o investigado que, em seu desfavor,
for protocolizado algum dos processos de que trata o art. 1º desta instrução
normativa, remetendo-lhe cópia da inicial e dos documentos que a instruem
e consignando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que, querendo, apresente
manifestação escrita.
§ 1º Após o transcurso do prazo descrito no caput deste artigo, o corregedor
parlamentar adotará as medidas que entender necessárias à apuração dos
fatos, se for o caso.
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§ 2º Não obstante o transcurso in albis do prazo descrito no caput deste artigo,
o investigado poderá anexar documentos e arrolar testemunhas até o final
da instrução processual.
§ 3º A manifestação de que trata o caput deste artigo não impede que o
corregedor parlamentar, ou comissão de sindicância, solicite o depoimento
pessoal do investigado, se assim entender necessário.
§ 4º Havendo solicitação do investigado, o corregedor parlamentar poderá
conceder prorrogação do prazo de que trata o caput deste artigo, uma única
vez, por igual período.
§ 5º Após o transcurso do prazo de que trata o caput deste artigo, ou de sua
prorrogação, nos termos de seu § 2º, inicia-se a fase de instrução processual.
Art. 5º A investigação será sigilosa até o término do procedimento, após o
que, tornar-se-á ostensiva.
Parágrafo único. Não se tornarão públicas as informações:
I – classificadas como sigilosas segundo o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011 ou na norma interna da Câmara dos Deputados;
II – relativas aos demais casos de sigilo legal.
Seção II
Da Apuração Preliminar, do Inquérito, da
Investigação e da Prejudicialidade
Art. 6º O corregedor parlamentar, em atuação singular, e valendo-se dos recursos por ele julgados necessários, instaurará inquérito e procederá à apuração
preliminar ou investigação dos fatos e provas veiculados em requerimento de
representação despachado para a Corregedoria Parlamentar pelo presidente
da Câmara dos Deputados.
§ 1º Em seu mister, o corregedor parlamentar determinará as providências e
diligências destinadas à elucidação dos fatos, concluindo o processo conforme
prevê o art. 10 desta instrução normativa.
§ 2º O corregedor parlamentar poderá opinar pela prejudicialidade de processos de igual teor que tramitem concomitantemente em órgãos colegiados
da Câmara dos Deputados.
§ 3º Os autos de processos mencionados no § 2º deste artigo serão encaminhados à Mesa Diretora para que, a seu critério, sejam apensados ou arquivados.
Art. 7º Nos termos do art. 2º do Decreto nº 6.138, de 28 de junho de 2007, fica
o Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados autorizado
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a disponibilizar acesso à Corregedoria Parlamentar à Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização (Rede
Infoseg), quando solicitado.
Parágrafo único. Para os efeitos desta instrução normativa, são vedados acessos
à Rede Infoseg não justificados junto ao corregedor parlamentar.
Seção III
Da Sindicância
Art. 8º Nos termos do art. 268 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
o corregedor parlamentar determinará a abertura de sindicância ou inquérito
destinados a apurar responsabilidades e propor sanções cabíveis.
§ 1º O corregedor parlamentar dará ciência ao presidente da Casa acerca da
necessidade de instauração de inquérito ou sindicância que julgar necessários
ao esclarecimento de fatos ou alegações.
§ 2º A comissão de sindicância de que trata o caput deste artigo será composta de cinco membros e atuará sob a direção do corregedor parlamentar,
observando as mesmas regras e prazos a que está sujeita a Corregedoria
Parlamentar.
§ 3º A comissão de sindicância deliberará por maioria de votos, desde que
presentes a maioria dos membros.
§ 4º Em comissão de sindicância é vedada a participação de parlamentares
mencionados no polo passivo das investigações, bem como os impedidos
ou suspeitos, nos termos da lei processual civil.
§ 5º Havendo arguição de impedimento ou suspeição, abrir-se-á prazo de 3
(três) dias úteis para a apresentação de contrarrazões, após o que, apresentadas ou não, decidirá o corregedor parlamentar pela necessidade de nova
designação.
§ 6º Na designação de membros de comissão de sindicância, o corregedor
parlamentar levará em conta, na medida do possível, a proporcionalidade
partidária e a especialização do parlamentar na matéria objeto da investigação,
observando ainda que membros de comissão de sindicância não poderão
pertencer ao partido, unidade da federação do investigado ou ao partido
autor da representação.
Art. 9º A comissão de sindicância disporá de 50 (cinquenta) dias úteis para
promover a apuração dos fatos, período em que promoverá as diligências
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julgadas necessárias, o qual poderá ser prorrogado uma única vez, a critério
da comissão.
Art. 10. A comissão de sindicância concluirá seus trabalhos manifestando-se:
I – pela improcedência, quando houver inépcia ou outras questões incidentais que excluam a ilicitude, a punibilidade ou a culpabilidade, caso em que
sugerirá à Mesa Diretora o arquivamento dos feitos;
II – pela procedência da representação, caso em que sugerirá à Mesa Diretora seu encaminhamento ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
individualizando as conclusões, no caso de haver múltiplos investigados e
indicando a penalidade cabível, observado o disposto no Capítulo IV do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e o princípio
da proporcionalidade.
CAPÍTULO III
DOS PROCESSOS ORIUNDOS DO PODER JUDICIÁRIO
Seção I
Dos Processos de Perda de Mandato Previstos na Constituição Federal
Art. 11. Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos IV e V
do art. 55 da Constituição Federal, a análise, no âmbito da Câmara dos
Deputados, restringir-se-á aos aspectos formais da decisão judicial.
Parágrafo único. Se o Poder Judiciário deferir medida suspensiva dos efeitos
de decisão, o processo relacionado às hipóteses previstas neste artigo ficará sobrestado junto à Corregedoria Parlamentar, que dará ciência do fato à
Secretaria-Geral da Mesa.
Seção II
Das demais Hipóteses
Art. 12. Nas demais hipóteses de processos judiciais encaminhados à Corregedoria Parlamentar, por despacho do presidente da Câmara dos Deputados,
seguir-se-á o rito adotado no art. 11 desta instrução normativa, após o que,
encaminhar-se-á o processo à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
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CAPÍTULO IV
DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Seção I
Dos Atos do Processo
Art. 13. Os atos do processo não dependem de forma determinada senão
quando a lei expressamente a exigir.
§ 1º Os atos do processo devem ser autênticos, fidedignos e íntegros, devendo ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua
realização e a assinatura do servidor do órgão.
§ 2º Atos e documentos dotados de autenticidade, fidedignidade e integridade, uma vez integrados a um processo, manterão essas características ao
longo do tempo, se não forem regularmente alterados.
§ 3º Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido
quando houver dúvida de autenticidade.
§ 4º O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas, bem como eventuais retificações, que obedecerão ao mesmo princípio,
sendo vedada a extração de folhas ou a existência de falhas na numeração
sequencial;
§ 5º a renumeração de folhas do processo somente será admitida quando
for constatada falha ou omissão na numeração;
§ 6º Sempre que o processo atingir o limite de 200 (duzentas) folhas será
aberto novo volume, o qual receberá na capa numeração sequencial correspondente em algarismos romanos;
§ 7º Os documentos que integram processos deverão ser preservados ao
longo do tempo para que cumpram seu papel correcional, administrativo e
histórico, pelo que deverão ser observados os seguintes cuidados:
I – documentos devem ser manuseados com higiene;
II – caso seja necessário fazer furos, deverão ser feitos de forma centralizada;
III – deverão ser seguidas as instruções da NBR 13142 quando houver necessidade de dobrar documentos que possuam formato maior do que A4;
IV – as práticas de grampear e de colar documentos devem ser evitadas, exceto quando houver necessidade de protocolizar documentos com formato
menor do que A4;
V – quando necessário, deverão ser utilizadas presilhas de plástico ou metal
não oxidável;
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VI – mídias magnéticas deverão ser mantidas longe de campos magnéticos
que possam afetar a distorção ou a perda de dados.
§ 8º Documentos encaminhados à Corregedoria Parlamentar por sistema de
transmissão de dados e imagens tipo fac-símile obedecerão ao disposto na
Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999.
Art. 14. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, respeitados os
horários descritos no art. 21 desta instrução normativa.
Art. 15. Aos processos investigativos e correcionais aplicam-se, no que couber,
as normas deste capítulo.
Seção II
Do Recebimento dos Autos
Art. 16. Todos os autos processuais serão recebidos por meio do Sistema de
Documentação da Casa e, após serem autuados no âmbito da Corregedoria
Parlamentar:
I – receberão número próprio, a ser estampado na capa por etiqueta;
II – serão cadastrados no sistema SisCopar.
Seção III
Da Apensação e da Desapensação
Art. 17. Dois ou mais processos poderão ser apensados quando houver correlação entre eles e a tramitação conjunta favorecer a elucidação da matéria
neles tratada, conservando cada processo, todavia, sua identidade, numeração
e independência.
Parágrafo único. Os processos serão apensados mediante preenchimento
de termo de apensação, após o que serão superpostos e presos por ordem
cronológica crescente, passando o processo mais antigo a ser o principal.
Art. 18. Processos poderão ser desapensados quando houver necessidade
de tramitarem ou de serem concluídos separadamente, mediante preenchimento de termo de desapensação.
Seção IV
Do Desmembramento e do Desentranhamento
Art. 19. O desmembramento e o desentranhamento são as únicas possibilidades de retirada regular de documentos de um processo, sendo o:
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I – desmembramento a retirada de documentos com a finalidade de criação de
um novo processo, que se faz necessária quando um processo já em tramitação
contiver solicitação de competência simultânea de outro órgão da Câmara
dos Deputados ou quando for necessária a reversão de anexação indevida;
II – desentranhamento a retirada de documentos sem que a haja a criação de
um novo processo, mediante fundamentação legal ou regimental;
Parágrafo único. Num caso ou noutro deverá ser preenchido e anexado o
processo o termo de desmembramento ou de desentranhamento.
Seção V
Da Distribuição
Art. 20. Processos em tramitação na Corregedoria Parlamentar serão distribuídos aos assessores para elaboração de parecer composto de relatório
e voto, de acordo com critérios estabelecidos pelo chefe de gabinete da
Corregedoria Parlamentar.
Seção VI
Das Intimações
Art. 21. O corregedor parlamentar determinará a intimação do investigado,
ou de qualquer das pessoas listadas no inciso IX do artigo 2º desta instrução
normativa, para ciência de decisão ou efetivação de providências e diligências.
§ 1º A intimação conterá as seguintes informações, dentre outras:
I – a identificação do intimado;
II – a finalidade da intimação;
III – a data, hora e local em que deve comparecer, fazer-se representar ou
apresentar manifestação escrita;
IV – a informação de que o processo tramitará por impulso oficial, independentemente do seu comparecimento;
V – a indicação dos fundamentos legais pertinentes.
§ 2º A intimação será considerada válida e eficaz, ainda, por aposição de
ciência do intimado no processo.
Art. 22. O cumprimento de intimações será executado por servidores da
Corregedoria Parlamentar.
§ 1º A administração da Câmara dos Deputados providenciará identidades
funcionais específicas aos servidores da Corregedoria Parlamentar, por solicitação do titular do órgão.
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§ 2º Havendo impedimento de o investigado receber pessoalmente a intimação, o cumprimento do mandado poderá ser feito por intermédio de seu
procurador legalmente autorizado.
§ 3º Após três tentativas infrutíferas, o mandado será considerado cumprido
após sua publicação no Diário Oficial da União.
Seção VII
Da Conclusão
Art. 23. Após a instrução processual, os autos serão conclusos ao corregedor
parlamentar para elaboração do parecer.
Seção VIII
Da Certificação
Art. 24. Todos os atos e procedimentos processuais serão certificados no
processo por meio de aposição de carimbo que contenha as respectivas
informações, com menção expressa do local, data, hora e nome do servidor.
Seção IX
Da Publicação
Art. 25. Todos os atos do corregedor parlamentar serão publicados no Diário
da Câmara dos Deputados, exceto as intimações, que serão publicadas no
Diário Oficial da União.
Seção X
Da Produção de Provas
Art. 26. Em caso de produção de prova testemunhal, no local e data determinados pelo corregedor parlamentar ou comissão de sindicância, observar-se-ão as seguintes normas:
I – a testemunha prestará compromisso e falará somente sobre o que lhe for
perguntado, sendo-lhe defeso a explanação ou consideração inicial à guisa
de introdução;
II – ao corregedor parlamentar ou membro de comissão de sindicância poderá
inquirir a testemunha no início do depoimento e a qualquer momento que
entender necessário;
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III – se a testemunha se fizer acompanhar de advogado, este não poderá intervir ou influir, de qualquer modo, nas perguntas e nas respostas, sendo-lhe
permitido consignar protesto ao corregedor parlamentar.
Seção XI
Dos Prazos
Art. 27. A contagem do prazo iniciar-se-á a partir do dia útil seguinte àquele
em que ocorrer a intimação 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.
CAPÍTULO V
DA REPRESSÃO DISCIPLINAR NO ÂMBITO DA CASA
Art. 28. Quando, nos edifícios da Câmara dos Deputados, for cometido algum
delito, instaurar-se-á inquérito a ser presidido pelo diretor de serviços de segurança ou, se o indiciado ou o preso for membro da Casa, pelo corregedor
parlamentar ou corregedor parlamentar substituto.
§ 1º Serão observados no inquérito o Código de Processo Penal e os regulamentos policiais do Distrito Federal, no que lhe forem aplicáveis.
§ 2º A Câmara dos Deputados poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos
policiais especializados ou requisitar servidores de seus quadros para auxiliar
na realização do inquérito.
§ 3º Servirá de escrivão funcionário estável da Câmara, designado pela autoridade que presidir o inquérito.
§ 4º O inquérito será enviado, após a sua conclusão, à autoridade judiciária
competente.
§ 5º Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á a prisão do
agente da infração, que será entregue com o auto respectivo à autoridade
judicial competente, ou, no caso de parlamentar, ao presidente da Câmara,
atendendo-se, nesta hipótese, ao prescrito nos arts. 250 e 251 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.
§ 6º O policiamento dos edifícios da Câmara e de suas dependências externas, inclusive de blocos residenciais funcionais para deputados, compete,
privativamente, à Mesa, sob a suprema direção do presidente da Câmara dos
Deputados, sem intervenção de qualquer outro poder.
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Art. 29. Excetuados os membros do Departamento de Polícia Legislativa, é
proibido o porte de arma de qualquer espécie nos edifícios da Câmara e suas
áreas adjacentes, constituindo o descumprimento infração disciplinar, sem
prejuízo das demais sanções cíveis, penais e administrativas.
Parágrafo único. Incumbe ao corregedor parlamentar, ou corregedor parlamentar substituto, supervisionar a proibição do porte de arma, com poderes
para mandar revistar e desarmar.
CAPÍTULO VI
DO GABINETE E DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA PARLAMENTAR
Art. 30. Compete ao chefe de gabinete da Corregedoria Parlamentar supervisionar todas as ações relacionadas a processos que tramitem no órgão e:
I – distribuir processos aos assessores, determinando prazos para a elaboração de pareceres;
II – proceder à revisão e aprovar parecer a ser submetido ao corregedor
parlamentar;
III – fazer conclusos ao corregedor parlamentar os processos com instrução
encerrada;
IV – supervisionar as atividades administrativas;
V – representar o corregedor parlamentar sempre que solicitado.
Art. 31. Incumbe à Secretaria da Corregedoria Parlamentar, entre outras
atribuições:
I – criar e manter bancos de dados necessários ao bom desempenho dos
serviços;
II – gerar relatórios gerenciais e acompanhar a evolução dos trabalhos distribuídos pela chefia de gabinete;
III – expedir instruções, certidões, portarias, mandados e outros atos necessários ao bom funcionamento dos serviços;
IV – solicitar à administração da Casa a concessão de diárias e passagens aéreas
a servidores da Corregedoria Parlamentar que estiverem no desempenho de
atribuições afetas à sua área de atuação fora da capital federal;
V – preparar a pauta do corregedor parlamentar para as reuniões da Mesa
Diretora da Câmara dos Deputados, sob supervisão da chefia de gabinete;
VI – preparar a pauta, expedir convocações e organizar as reuniões das comissões de sindicância em atuação no âmbito do órgão;
VII – demais atividades administrativas.
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Parágrafo único. Certidões emitidas pela Corregedoria Parlamentar terão validade de 30 (trinta) dias.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 32. Para a apuração de fatos e responsabilidades previstas no Código de
Ética e Decoro Parlamentar, o corregedor parlamentar poderá solicitar, por
intermédio da Mesa Diretora, auxílio de outras autoridades públicas.
Art. 33. Ficam convalidados os atos praticados nos processos cuja tramitação
não se encerrou no âmbito da Corregedoria Parlamentar antes da vigência
desta instrução normativa.
Art. 34. Os casos omissos serão resolvidos pelo corregedor parlamentar.
Art. 35. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação.
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