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RESUMO 

O trabalho aborda, sob o enfoque do neoinstitucionalismo, o comportamento parlamentar dos 

membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados nas votações de 

quebra de decoro de seus pares. Consideraram-se nas representações deliberadas pelo Órgão 

aspectos processuais, especialmente, a existência de vínculo partidário direto ou por coalizão 

entre representados, autores e relatores. Os resultados indicam que as representações atingem em 

sua maior parte, parlamentares integrantes da coalizão governista; que o maior número de 

representações não deliberadas se referiu a casos em que o representado pertencia à coalização e 

o autor, não, bem como que os resultados desfavoráveis foram proporcionalmente mais elevados 

nas representações em que autor e representado não pertenciam à coalizão.  

Palavras-chaves: Neoinstitucionalismo, Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Decoro 

parlamentar, Ética política, Bloco parlamentar, Comportamento parlamentar, Coalizão. 

 

  

  



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................. 8 

1 NEOINSTITUCIONALISMO ................................................................................................ 13 

2 SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO E COALIZÕES ................................................. 15 

3 ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR ................................................................................. 23 

4 PENALIDADES DO CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR .................... 27 

5 PROCESSO DISCIPLINAR ................................................................................................... 32 

6 METODOLOGIA DE PESQUISA ......................................................................................... 40 

7 ANÁLISE DOS DADOS .......................................................................................................... 43 

8 CONCLUSÃO ........................................................................................................................... 53 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 56 



8 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este projeto tem por objetivo identificar evidências de influência dos partidos 

políticos no posicionamento dos membros do Conselho de Ética nas votações de quebra de 

decoro de seus pares. 

A Administração Pública compõe-se de agentes políticos e agentes administrativos. 

Diferente dos agentes administrativos, que atuam nas áreas ‘meio’ do Estado, realizando atos de 

apoio e suporte da máquina pública, os agentes políticos são aqueles que, mediante previsão 

constitucional, atuam de forma independente, por estarem incumbidos da elaboração das 

diretrizes traçadas pelo Poder Público, desenhando os destinos fundamentais do Estado, bem 

como as estratégias políticas necessárias e convenientes para que este atinja seus fins. 

(CARVALHO FILHO, 2015)  

O vínculo político existente assegura a esses agentes determinadas prerrogativas e 

responsabilidades, que repercutem na esfera penal, civil e administrativa, o que, pela natureza dos 

atos praticados, altera a forma de responsabilização desses agentes e modifica aspectos 

processuais na apuração das suas infrações.  

A apuração dos atos praticados pelos agentes políticos tem como finalidade não 

apenas a aplicação de uma penalidade pelo descumprimento das hipóteses previstas na legislação, 

mas a necessidade de fazer prevalecer institutos essenciais para a manutenção do Estado. Entre 

eles, o princípio republicano, o qual exprime tradicionalmente a ideia de respeito à coisa pública, 

e que, de forma subjacente, traz o preceito central de que todos os membros do corpo social são 

igualmente responsáveis perante a lei que os organiza, entrelaçado com o princípio federativo e 

democrático, emanando deveres de transparência e de prestação de contas entre os poderes. 

(LEWANDOWSKI, 2005) 

A existência de três poderes fez incidir diferentes formas de responsabilização dos 

agentes políticos. Os Chefes do Poder Executivo são responsabilizados por crime de 

responsabilidade, na forma do artigo 85, da CF, para Presidente da República; da Lei nº 1.079, de 

1950, para Governador; e do Decreto Lei nº 201, de 1967, para Prefeitos. Os Chefes do Poder 

Judiciário também respondem por crime de responsabilidade, por expressa disposição da Lei nº 
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1.079, de 1950, combinada com a Lei Complementar nº 35, de 1979, que instituiu a Lei Orgânica 

da Magistratura (LOMAN).  

Todavia, para os membros do Poder Legislativo Federal, Senadores e Deputados 

Federais, a Constituição Federal previu um Estatuto, no qual estão contidas tanto prerrogativas 

quanto responsabilidades.  No que se refere à responsabilização pelas faltas cometidas, o disposto 

no inciso II, do artigo 55, da Constituição Federal (CF), relaciona a inobservância ao decoro 

parlamentar como uma dentre as seis causas de perda do mandato do Deputado.  

Atualmente, o decoro parlamentar não se limita a tipificar atos impróprios ao 

exercício do mandato, mas prescreve uma avaliação do comportamento do Parlamentar segundo 

critérios de "honra" e "dignidade",  de vida pública e vida privada sob o domínio da existência 

política, da autonomia da política no ambiente normativo em questão, por meio de um código de 

auto conduta, que independente de se configurar juridicamente crime ou não, traz parâmetros à 

definição de um padrão de conduta hábil de ser avaliado por seus pares. (TEIXEIRA, 1999) 

Consubstanciado na transparência, o decoro parlamentar engloba tanto a vida pública 

como a vida privada do parlamentar (sua condição de representante político, de sujeito de 

direitos; sua postura no exercício, ou não, das funções políticas); e confere aos parlamentares, que  

praticam atos irregulares diversos daqueles para os quais  a sociedade os elegeu, seja por 

interesse próprio ou de terceiros, as devidas punições; a fim de manter a imagem, os valores e a 

legitimidade do Congresso Nacional na vida política. 

No caso da Câmara dos Deputados, a matéria encontra-se disposta no art. 244 de seu  

Regimento Interno e, de modo detalhado, na Resolução nº 25, de 2001, também conhecida como 

Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, que “estabelece os princípios 

éticos e as regras básicas de decoro que devem orientar a conduta dos que estejam no exercício 

do mandato, bem como estabelece o procedimento disciplinar e as penalidades aplicáveis em 

caso de descumprimento” (BRASIL, 2001). Aos Deputados Estaduais e Distritais e aos 

Vereadores, aplicam-se as disposições do Código de Ética e do Regimento Interno da Assembleia 

ou Câmara do ente federativo a que pertençam.  
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O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados – CEDP dispõe, 

no art. 7º, sobre a criação de um Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, composto de 21 

membros titulares, com igual número de suplentes, designados pelas Lideranças ou de ofício pelo 

Presidente, no silencio destas, para o exercício de um mandato de dois anos, observado o 

princípio da proporcionalidade de representação numérica dos partidos e blocos parlamentares.  

O Conselho de Ética pode ser caracterizado como um órgão sui generis no Poder 

Legislativo Federal, possuindo determinadas prerrogativas de investigação. Cabe a ele apreciar as 

representações apresentadas por qualquer cidadão, na forma do art. 9º, caput e §1º, do CEDP, ou 

pela subscrição de partido político representado no Congresso Nacional, na forma do §3º, do 

mesmo artigo, em desfavor de parlamentares que atuarem em desconformidade com a ética e o 

decoro no decorrer de seus mandatos.   

Na primeira hipótese de ser apresentada por cidadão, a Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados instaurará procedimento destinado a apreciá-lo, para verificar a existência de indícios 

suficientes e pela inocorrência de inépcia. Havendo indícios, ela encaminhará a representação ao 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou na hipótese de censura escrita, de sua competência, 

ela a aplicará. Todavia, as representações acontecem, na prática, pela subscrição de partido 

político com representação no Congresso Nacional, sendo encaminhadas diretamente pela Mesa 

ao Conselho. (BRASIL, 2001) 

Uma das atribuições desse colegiado é a elaboração do parecer pelo relator a ser 

apreciado e deliberado pelos membros que compõem o Conselho de Ética. O parecer pode ser 

pela improcedência ou pela procedência, caso em que conterá em apenso, o respectivo projeto de 

resolução, a ser submetido à apreciação do Plenário da Câmara. (BRASIL, 2001).  

A procedência do parecer no Conselho de Ética gera ao acusado, na forma da 

legislação, as penalidades de perda do mandato; suspensão temporária do exercício do mandato; 

suspensão de prerrogativas regimentais e censura, verbal ou escrita. A aplicação, desta última, 

não está prevista ao Conselho, cabendo a adoção de providências pelo Presidente da Câmara dos 

Deputados na hipótese de censura verbal; pela Mesa Diretora, quando se tratar de censura escrita. 

As demais penalidades serão aplicadas pelo Plenário da Casa, na forma de projeto de resolução 
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elaborado pelo próprio Conselho de Ética, na hipótese de suspensão de prerrogativas regimentais; 

e na votação ostensiva e por maioria absoluta do Plenário, em virtude de provocação da Mesa 

Diretora ou de partido político representado no Congresso Nacional, nas hipóteses de suspensão 

do exercício do mandato e de perda do mandato. (BRASIL, 2001).  

O processo disciplinar, de fato, só atinge o Conselho nas hipóteses de suspensão de 

prerrogativas, a suspensão de exercício do mandato ou a perda de mandato, uma vez que as 

demais hipóteses são resolvidas em outros órgãos da Casa, ainda que em sede de recurso. Tal 

ocorrência também não impede que, a depender da postura do parlamentar, determinada 

representação inicie no Conselho sob a incidência de uma penalidade mais grave e encerre com 

uma penalidade menos gravosa. 

Trata-se, portanto, dos supostos casos de infrações mais graves ao decoro 

parlamentar. O presente estudo tem por foco esse espaço de atuação do Conselho de Ética, 

buscando verificar se as decisões por ele adotadas, na análise das representações, são 

influenciadas pelas vinculações partidárias dos membros do colegiado nas votações de quebra de 

decoro de seus pares. Para tanto, serão examinados diversos aspectos processuais, especialmente 

a existência de vínculo partidário direto ou por coalizão entre representado e relator, entre autor e 

relator, observando: 

a) se as representações são propostas por integrantes de partidos oponentes àqueles 

aos quais os representados estão vinculados; 

b) se os relatores se encontram posição de proximidade ou distanciamento em relação 

ao partido do representado; 

c) se existe alguma similaridade no resultado das votações do Conselho, conforme o 

posicionamento do partido do representado, do autor e do relator na coligação governista no 

período da instauração da representação. 

Esse tipo de estudo faz análise do comportamento estratégico parlamentar (sob o 

prisma do decoro), de uma instituição (o conselho de ética), de acordo com as normas vigentes, 

em interação com outras instituições (os partidos políticos), no âmbito de uma instituição mais 

ampla (a Câmara dos Deputados).  
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Por esta razão, parece adequado adotar, como referencial de análise, o enfoque do 

neoinstitucionalismo, em especial em sua vertente da escolha racional. Uma breve revisão desse 

referencial se encontra no capítulo a seguir.  
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1 NEOINSTITUCIONALISMO  

A opção pelo referencial teórico do neoinstitucionalismo para a realização de estudo 

se justifica pela natureza do objeto analisado. Esse referencial se desdobra em várias vertentes, 

das quais as mais significativas são: o neoinstitucionalismo histórico, o sociológico e a escolha 

racional. 

A vertente histórica se preocupa com a construção, a manutenção e a mudança das 

instituições, tendo em vistas as trajetórias de desenvolvimento institucional consistentes com o 

perfil da sociedade em que se elas se inserem. Busca compreender como as instituições 

respondem às demandas dessa sociedade e, quando deixam de fazê-lo, as razões para essa 

dissociação, que normalmente surge em momentos de crise social ou econômica. 

A vertente sociológica, mais presente no âmbito do estudo das organizações, busca 

entender como o contexto cultural ou simbólico se faz presente ou determina as estruturas 

formais e como elas interagem com seu contexto político, econômico e técnico. Uma das suas 

principais contribuições se situa no entendimento dos conflitos entre legitimidade das estruturas 

formais, em termos de consensos sociais, e necessidade de eficiência, em termos de resultados, 

produtos e serviços. 

A vertente da escolha racional toma o contexto da evolução histórica e cultural como 

dado e busca examinar, em determinado momento e sob certas circunstâncias estabelecidas, 

como se dá o comportamento político, estrategicamente considerado, tendo em vista a 

maximização dos interesses dos atores envolvidos.1 

Entende-se, segundo esse enfoque, que os parlamentares no Conselho agem com 

objetivo de maximizar seu nível de satisfação individual. Ainda que delimitadas pela legislação, 

as decisões parlamentares estão condicionadas à sua própria imagem, à sua relação com a 

sociedade, com o eleitorado, com a mídia, bem como a formação de coalizões, a intensidade dos 

conflitos políticos e as transações no âmbito da democracia, entre outros aspectos do sistema 

político. Pela institucionalização, “os atores desenvolvem expectativas, orientações e 

                                                 
1 Para uma descrição detalhada dessas três vertentes, ver TAYLOR, P.; HALL, R. As três versões do neo-

institucionalismo. Lua Nova, v. 58, p. 193-224, 2003. 
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comportamentos baseados na premissa de que essa prática ou organização prevalecerá no futuro 

previsível. Em política, institucionalização significa que os atores políticos têm expectativas 

claras e estáveis em relação ao comportamento dos outros atores.” (MAINWARING; TORCAL, 

2005) Assim, analisar a representação de seus pares, elaborar o parecer e votá-lo, são práticas 

reguladas pela legislação, mas condicionadas, em certa medida, as decisões estratégicas relativas 

ao próprio mandato e às circunstâncias a ele vinculadas.  

Nesse sentido, a Câmara dos Deputados, como instituição, apresenta e emprega uma 

série de características e pressupostos comportamentais, delimitados, a fim de produzir mais 

informações para seu processo de tomada de decisões, reduzindo, assim, as incertezas, em face da 

gama de situações existentes em sua atividade fim. Formada por agentes políticos, é organizada 

de acordo com a existência de partidos e blocos partidários, que atuam representando o povo 

brasileiro nas atividades legislativas.   

Assim, aborda-se a seguir o sistema de partidário brasileiro: sua formação, função, 

influências e efeitos no denominado presidencialismo de coalizão.   
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2 SISTEMA PARTIDÁRIO BRASILEIRO E COALIZÕES 

O objetivo da presente seção é evidenciar a relevância dos partidos políticos no 

condicionamento do comportamento parlamentar, de modo a observar seus reflexos no que 

ocorre no âmbito do Conselho de Ética e Decoro. 

Entende-se que: “um sistema partidário institucionalizado é aquele em que os atores 

desenvolvem expectativas e comportamentos baseados na premissa de que os contornos e as 

regras fundamentais da competição e do comportamento partidários prevalecerão no futuro 

previsível.” (MAINWARING; TORCAL, 2005) 

 “sistemas mais institucionalizados manifestam considerável estabilidade nos 

padrões de competição entre partidos, [...] os partidos têm raízes fortes na 

sociedade, a maioria dos eleitores tem ligações partidárias e algumas 

associações de interesse estão intimamente ligadas a eles, [...] os atores 

políticos conferem legitimidade aos partidos, considerando-os  uma parte 

necessária da política democrática, mesmo quando criticam determinados 

partidos e manifestam ceticismo em relação aos partidos em geral, e [...] as 

organizações partidárias não estão subordinadas aos interesses de uns poucos 

líderes ambiciosos; elas adquirem um status e um valor independente próprio.” 

(MAINWARING; TORCAL, 2005) 

Sartori (1976), apud Mainwaring e Torcal (2005), define um sistema partidário como   

um conjunto de partidos que interagem de maneiras padronizadas e que deve ter pelo menos dois 

elementos constitutivos:  ao menos dois partidos; a existência de interações padronizadas entre 

eleitores e eleitos; e a alguma continuidade nos componentes que o formam, ou seja, 

institucionalização das agremiações partidárias.  

Em um sistema bipartidário, os partidos são rivais por natureza e dão margem a 

posicionamentos com uma certa margem de tolerância, ou ainda que de forma extremista, criam 

lacunas de ideais hábeis para o surgimento de posicionamentos independentes, que impulsionam, 

por consequência, ao sistema multipartidário, um sistema de oposições, compostos de atividades 

políticas isoladas e fechados em relação as demais. (DUVERGER, 2002) 

Não obstante, “em parlamentos multipartidários, conforme aumenta o número de 

partidos efetivos, as coalizões tornam-se instáveis.” (PEREIRA; MUELLER, 2002) E de forma 

antagônica, “quando um partido detém a maioria das cadeiras na Câmara dos Deputados a 
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instabilidade do processo legislativo reduz-se.” (PEREIRA; MUELLER, 2002) Todavia, ter um 

sistema multipartidário, com fracionamento parlamentar entre o médio e o mediano, apresenta 

coalizões com índices semelhantes àqueles observados em vários países que gozam de 

estabilidade democrática e alta legitimidade. (ABRANCHES, 1988) Ou seja, possuir ou não 

coalizões no governo não diz por si só qual grau de qualidade democrática dos países. Contudo, 

“é nas sociedades mais divididas e mais conflitivas que a governabilidade e a estabilidade 

institucional requerem a formação de alianças e maior capacidade de negociação.” 

(ABRANCHES, 1988) 

 “Os sistemas de partidos são o resultado de numerosos e complexos fatores, de cada 

país e outros gerais. Entre os primeiros, podemos citar a tradição e a história, a estrutura 

econômica e social, as crenças religiosas, a composição, as rivalidades nacionais, etc.” 

(DUVERGER, 2012) Por exemplo, a oposição entre os democratas e republicanos nos Estados 

Unidos.  

Entende-se também que a configuração de um sistema partidário decorre do sistema 

eleitoral adotado. Ele delimita de forma preponderante o número de partidos, sua dimensão, suas 

alianças e grau de representação. (DUVERGER, 2012) 

O Brasil adota o sistema proporcional de lista aberta para as eleições de deputados 

federais e distritais. Basicamente, esse s sistema busca assegurar a diversidade de opiniões dentro 

do parlamento, a equidade matemática entre votos dos eleitores e representação partidária, a fim 

de fazer do parlamento um espelho da sociedade.  

“Os sistemas proporcionais ajustam-se melhor à diversidade, permitindo admitir 

à representação a maioria desses segmentos significativos da população e, ao 

mesmo tempo, coibir a proliferação artificial de legendas, criadas para fins 

puramente eleitorais e sem maior relevância sócio-política.” (ABRANCHES, 

1988) 

O resultado desse sistema eleitoral é o multipartidarismo que, no Brasil, apresenta um 

vasto número de partidos políticos com representação no Poder Legislativo. Essa realidade tem 

implicações importantes na governabilidade, promovendo, via de regra, o surgimento de 

coalizões partidárias. 
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Para isso, busca-se garantir um certo grau de correspondência entre votos e cadeiras 

recebidas por um partido em uma eleição. O modelo de lista, elaborado por D’Hondt, permite que 

a representação seja expressa por uma lista de candidatos proposta pelos partidos políticos 

existentes e a distribuição das cadeiras seja realizada de acordo com a proporção de votos 

recebidos por cada lista. O sistema de proporcional de lista aberta garante que os candidatos que 

obtiverem o maior número de votos na lista do partido (ou coligação), uma vez atingido o 

quociente eleitoral, garanta sua cadeira na Câmara dos Deputados.  

Entende-se por governabilidade, “a possibilidade de ação governativa eficaz. Quer 

dizer, traduz a aptidão de um Estado determinado realizar objetivos a que se propõe – a sua 

missão –, não em abstrato, mas em face de um quadro concreto” (VIEIRA, 2017) 

Contudo, a depender de cada democracia, esse sistema utilizará de alguns recursos 

para atingir seus objetivos, por exemplo, possibilidade de coligações, formulas para alocação de 

cadeiras, regras de seleção de candidatos da lista, cláusula de barreira, etc... Utilizando desse 

sistema, o Brasil, recentemente, adotou novos métodos de para definição das sobras, ou seja, 

novo método para ocupação das cadeiras não garantidas pelos partidos, também denominadas de 

não-ocupadas. Todavia, não adotou a cláusula de exclusão, por se mostrar “compatíveis com o 

princípio democrático e com os direitos e garantias fundamentais”.  

Nesse sentido, a existência de um parlamento diversificado somada à necessidade de 

uma ação governativa eficaz, faz com que um dos elementos necessários à governabilidade seja a 

formação de coalizões.  

Assim: 

Coalizão é a união de bancadas, depois da eleição, em um bloco parlamentar, 

sob liderança comum; nesse caso, no jargão parlamentar brasileiro, blocos e 

coalizões devem assumir designação própria. [...] A finalidade clássica da 

coalizão - em particular, no sistema parlamentarista - é dar base e sustentação 

legislativa ao governo, o qual nesse caso é referido como "governo de coalizão". 

Coalizões podem ocorrer, também para o propósito inverso: coordenar ações de 

oposição parlamentar e política ao governo que estiver no poder. (FARHAT, 

1996) 
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Cabe ressaltar, que a presença de coalizões não decorre exclusivamente do sistema 

eleitoral adotado pelo Brasil. Diversas democracias que adotam sistemas eleitorais totalmente 

diversos, utilizam as coalizões como um mecanismo de governabilidade. A formação de 

coalizões não é por si só um elemento hábil para medir a qualidade da responsividade dos atuais 

governos democráticos. Porém, tratar de coalizões é tratar da ação criativa da instituição, ou seja, 

é abordar o comportamento parlamentar como uma prática política, que raramente é individual. 

“A intervenção de governos, as lutas sociais conduzidas ou exploradas por organizações 

representativas de grupos, a formalização do compromisso por parte do legislador, devem ser, em 

parte, consideradas para dar conta da transformação das instituições e para descrever a hierarquia 

de suas relações.” (AGLIETTA, 1997 apud. THÉRET, 2003) 

Por outro lado, o Brasil adota um sistema presidencialista. À luz da doutrina 

constitucional, um sistema presidencialista apresenta como características primordiais a 

existência de um Presidente da República que acumula as funções de chefe de Estado e de chefe 

de Governo; os ministros de Estado atuam como auxiliares deste,  de livre nomeação e 

exoneração; um relacionamento específico entre Executivo e Legislativo , respaldado pelo 

princípio da separação e da independência dos poderes, da  existência de mandato fixo e 

autônomo, que, em princípio,   afasta a necessidade de confiança do Legislativo para permanecer 

no poder.  

Todavia, a Ciência Política mostra que não é assim que esse sistema funciona 

institucionalmente. Sérgio Abranches definiu o presidencialismo brasileiro como a combinação 

de multipartidarismo e “presidencialismo imperial”, denominada de presidencialismo de coalizão. 

Essa configuração visa a obtenção de maiorias e governabilidade após o período eleitoral, 

seguindo determinados eixos partidários e regionais. (BITTENCOURT, 2012) 

“Dada a fragmentação partidária existente, faz-se necessário que o Presidente da 

República eleito busque aliança com partidos representados no Congresso a fim de viabilizar seu 

programa de governo.” (VIEIRA, ca.2000), sobretudo, por meio da “subordinação prática do 

Legislativo à agenda presidencial de políticas públicas.” (BITTENCOURT, 2012) 
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“Enquanto a execução de políticas públicas fica a cargo quase que 

exclusivamente do Poder Executivo, a governabilidade, no âmbito da separação 

de Poderes, relaciona-se, em boa medida, com a capacidade de o Poder 

Executivo e de a coalizão que lhe dá suporte aprovarem medidas legislativas no 

Parlamento. (VIEIRA, 2017) 

Assim, “a própria agenda do Executivo é resultado de barganhas protagonizadas 

pelos mesmos grupos que irão discuti-la dentro do Legislativo”. (BITTENCOURT, 2012) 

Fabiano Santos (2002), entende que o sistema presidencialista brasileiro é melhor expresso 

conceitualmente como um sistema presidencialista de coalizão racionalizado. Ou seja, o 

parlamento adotou mecanismos para garantir a previsibilidade, coordenando bancadas, 

implementando políticas públicas alinhadas com os poderes decisórios do Poder Executivo. O 

mesmo ocorre quando os parlamentares da oposição se afinam para garantir apoio hábil para se 

aproximarem da coalizão governista. 

Todavia, a realização de coalizões, ainda que decorrente da realidade fática do mundo 

político, é delimitada por regras constitucionais e regimentais. “Nesse sentido, é necessário 

analisar as bases institucionais da relação de cooperação entre Poder Legislativo e Executivo [...] 

e normas regimentais que permitem a concentração de poder nas mãos dos líderes partidários, 

apontados pela Ciência Política como um dos pilares do modelo vigente.” (VIEIRA, 2017) 

“Limongi e Figueiredo [...] apontam no sentido de que os partidos políticos brasileiros têm 

coesão interna suficiente para tornar a ação parlamentar previsível e que os líderes partidários 

têm controle sobre a agenda, definindo o que e quando se vota” (VIEIRA, ca.2000) Assim, 

integrando a coalizão do Executivo “o partido ou grupo então passa a “possuir” a política em tela, 

com o correspondente encargo de defendê-la também no Legislativo. (BITTENCOURT, 2012) 

O partido, nesse sentido, influencia o comportamento do parlamentar, conforme o 

alinhamento do partido na coalizão. O Presidente da Câmara e Colégio de Líderes possuem forte 

influência sobre os parlamentares e atuam como os principais atores responsáveis pela construção 

da agenda de deliberação. Assim, por exemplo, “além de nortear a discussão e a votação de 

propostas, os líderes acumulam uma série de atribuições[...]. No Plenário, cabe ao líder orientar a 

bancada quanto ao voto; falar por sua bancada no período destinado às comunicações das 

lideranças.” (BRASIL, 2014).  Figueiredo (1999) afirma que mesmo o Regimento Interno 
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reservou papel crucial a um grupo restrito, o colégio de líderes, na condução do processo 

legislativo. A prática reforça tal realidade sob um sistema de comissões permanentes 

especializadas e de rota obrigatória das proposições legislativas que vão ser objeto de apreciação 

em plenário, mas a influência do colégio de líderes pode alterar o fluxo ordinário das matérias, 

retirando das comissões sua prerrogativa decisória, por meio dos recursos da urgência. 

Tais considerações mostram a relevância das coalizões nas atividades institucionais 

da Casa, e como os parlamentares são conduzidos nas deliberações para atender não 

exclusivamente aos interesses do partido, mas da coalizão à qual pertençam.  (MORAES, 2001). 

Assim, considerando que a Câmara dos Deputados convive institucionalmente com coalizões 

partidárias e que as deliberações são condicionadas por elas, é necessário considerar na análise do 

comportamento parlamentar, no âmbito do Conselho de Ética, com relação às representações de 

quebra de decoro, não apenas a vinculação partidária direta de seus membros, mas também o 

perfil das coalizões a que esses partidos pertencem.  

É evidente que não se pode afirmar que a influência partidária que incide sobre os 

membros do Conselho de Ética nas hipóteses de quebra de decoro é igual àquela que ocorre nas 

comissões permanentes na deliberação de proposições legislativas. De fato, o objeto de análise 

deste trabalho é específico: a vida parlamentar do agente político, os limites constitucionais de 

suas imunidades, sua qualidade como membro da Instituição e como representantes do eleitorado. 

A formação de coalizões tem implicações na formulação e deliberação sobres proposições 

legislativas, com o objetivo de compor a maioria de votos em Plenário.  

No entanto, não se pode deixar de supor que a eventual busca de apoio (a favor ou 

contra) de natureza "corporativa" irá se dar, preferencialmente, entre os correligionários, no 

próprio partido e, por extensão, na coalizão; ainda que determinado partido político possa preferir 

a "condenação" de um de seus membros, de acordo com a fundamentação da representação, para 

manter sua imagem, junto ao eleitorado e à sociedade. Desse modo, é de se esperar que a 

existência de coalizões também produza impacto no que ocorre no âmbito do Conselho de Ética e 

Decoro Parlamentar.  
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É fato que as disposições do CEDP buscam garantir a independência da atuação do 

parlamentar integrante do Conselho. O seu art. 7º, § 1º assegura-lhe um mandato de dois anos, 

durante o qual ele não pode ser afastado de sua vaga. O §6º do mesmo artigo garante que: 

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 cinco reuniões consecutivas ou, 

intercaladamente, a 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. (BRASIL, 2001) 

Assim, as atividades dos membros do Conselho estariam protegidas pelo mandato. 

Em tese, os atos lá praticados seriam um dos mais independentes em relação aos demais atos 

praticados na Casa. Isto, porém, não significa, necessariamente, que seus votos não guardem 

qualquer relação com suas respectivas vinculações partidárias.  

A afirmativa: “o mandato dos membros do Conselho de Ética inibe a influência 

partidária” pode ser tão verdadeira quanto “o mandato não é suficiente para impedir a influência 

dos partidos no Conselho”. Trata-se de uma proposição ou uma hipótese a ser utilizada como 

impulso à pesquisa. Este é exatamente o foco deste trabalho: examinar a existência de influência 

de partidos ou coalizões nas decisões do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. 

Algumas evidências prévias dão ensejo a um estudo dessa natureza.  O texto 

atualmente vigente do CEDP prevê o princípio da proporcionalidade de representação numérica 

dos partidos e blocos parlamentares. Mas nem sempre foi assim. Antes da Resolução entrar em 

vigor em 2001, o Conselho era composto por 15 membros, sem a devida observância da 

proporcionalidade partidária. As denúncias eram recebidas pelo corregedor da Câmara que 

definia discricionariamente sobre o processamento e a fixação de prazos. A primeira reforma do 

CEDP, por meio do projeto de Resolução 137/2004, que resultou na Resolução nº 02/11, ampliou 

o poder de atuação do Conselho com o aumento do número de membros, a fim de permitir a 

participação de partidos até então não incluídos.  

A influência dos partidos pode ser ainda era observada de outras formas. Em nota 

taquigráfica, realizada em 13 de julho de 2005, o Deputado Júlio Delgado, aborda a influência 
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partidária dentro do Conselho, mencionando também a importância da existência de um mandato 

de dois anos aos membros do Conselho, como barreira para tais influências: 

Sr. Presidente, quero apresentar a V.Exa. uma questão de ordem com base no 

art. 7º do nosso Código de Ética e Decoro Parlamentar, subsidiado pelo art. 28, § 

1º, do nosso Regimento Interno. V.Exa. sabe muito bem que nessas duas últimas 

reuniões eu estive ausente, sendo um dos Parlamentares mais assíduos deste 

Conselho de Ética, justamente por motivo de mudança partidária, assunto sobre 

o qual aguardo o entendimento por parte do partido de que eu fazia parte há até 

duas semanas. Sem nenhum juízo de valor, achei que assim poderia dar uma 

contribuição muito melhor a esta Comissão, Deputado Cezar Silvestri. 

Diz o art. 7º do Código:  "Art. 7º. O Conselho de Ética de Decoro Parlamentar 

compõem-se de 15 membros titulares e igual número de suplentes com mandato 

de dois anos." E diz o art. 28 do Regimento Interno: "Art. 28. Estabelecida a 

representação numérica dos Partidos ou Blocos Parlamentares nas Comissões, os 

Líderes comunicarão ao Presidente da Câmara, no prazo de cinco sessões, os 

nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, 

irão integrar cada Comissão.  § 1º O Presidente fará, de ofício, a designação se, 

no prazo fixado, a Liderança não comunicar os nomes da sua representação para 

compor as Comissões, nos termos do § 3º do 45." Fiz uma solicitação à 

companheira Angela, e ela comunicou-me que nós já estamos na 20ª reunião 

desta terceira Sessão Legislativa. Eu iniciei os trabalhos aqui, por indicação do 

partido, em 2003. Permaneci em 2004, mesmo no exercício da Liderança. E em 

2005, por não ter sido fixada nas 5 primeiras sessões uma alteração de membro, 

entende-se que o mandato deveria ser prorrogado por mais 2 anos, o mandato 

como membro desta Comissão. (BRASIL, 2005) 

Em audiência, evidenciam-se também discussões de aspecto partidário:  

Então ele faz a afirmativa, e depois completa, no item seguinte: "Devo ressaltar, 

entretanto, que questiono a autoridade legal e moral e a capacidade de isenção 

para me julgar, em qualquer foro, por parte dos Deputados dos partidos PP e PL 

que se beneficiaram do pagamento do mensalão." Então, ele já está fazendo um 

juízo de valores quanto aos Deputados do PP e do PL. E prossegue: "Por 

analogia, rejeito a participação de Deputados Federais do PT nos plenários em 

que estou sendo inquirido, na tentativa afoita de preservar a imagem de seu 

partido ao preço da minha honra pessoal e da integridade do PTB." (BRASIL, 

2005) 

Este capítulo, destacando a importância das coalizões partidárias na organização dos 

Poderes e na sua interação, evidencia a relevância dessa dimensão analítica para o exame das 

decisões tomadas pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar sobre as representações a ele 

submetidas.  
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3 ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR  

Pelo capítulo anterior, sabe-se que os parlamentares agem com objetivo de maximizar 

seu nível de satisfação individual, em conformidade com o posicionamento dos partidos e 

consequentemente, da coalizão a que pertençam. Todavia, a relação da vinculação partidária com 

o comportamento parlamentar no Conselho de Ética se dá sob as regras que presidem o ‘jogo 

político’, as regras estabelecidas por modelos de conduta e por normas formais e procedimentais, 

em especial aquelas nas contidas no Código de Ética de Decoro Parlamentar, ainda que isto 

resulte em deliberações sub-ótimas em relação à sociedade. 

 As decisões parlamentares estão condicionadas à sua própria imagem, à sua relação 

com a sociedade, com o eleitorado, com a mídia, etc. Por consequência, analisar a representação 

de seus pares, elaborar o parecer e votá-lo, mesmo sob regulações da legislação, são atos 

condicionados, em certa medida, por decisões estratégicas relativas ao próprio mandato, de 

acordo com os padrões de racionalidade que podem ser objeto de análise. Parece de todo 

oportuno analisar o comportamento parlamentar no julgamento do decoro, no âmbito do “jogo 

político”.  

O Conselho de Ética atua na apuração e exame da postura dos parlamentares frente a 

uma ética institucional, a regras estabelecidas por modelos de conduta e por normas formais e 

procedimentais, que compõem esse ‘jogo político’. 

Definições de ética não faltam. Desde Aristóteles, o tema é abordado por diversos 

autores de distintos ramos da ciência. Em geral, o termo ‘ética’ é associado a elementos 

temporais, ‘quando o ato foi praticado?’; circunstâncias, ‘onde e como foi praticado?’; e finais, 

‘por que e para que o foi?’. 

 “A ética é sempre atual, renova-se, torna-se nova em cada situação; está sempre 

renascendo dos acontecimentos da vida, da ciência, da história.” (PEGORARO, 2010.) E juízos 

éticos, ainda que provenientes de cientistas da área e mesmo desvinculados a uma situação 

específica são apenas discursos a respeito do tema, apenas um ‘modo de pensar’. Para que tal 

raciocínio possa prevalecer de forma generalizada, além da retórica, há necessidade de 

instrumentos que possam convalidar o que se exprime. (PEGORARO, 2010.) 
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Nesse sentido a ética é reafirmada mediante mandamentos, consuetudinários ou, no 

caso dos Estados de Direito, mediante a elaboração de normas que limitam o juízo ético, com “o 

que se tem” ou “o que se espera” do corpo social. Em ambos os casos, a ética é manipulada 

constantemente pelo saber popular, pela ciência, pelo mercado, e por outros formadores de 

opinião, que a consolidam conforme as circunstâncias e os atritos no ambiente.  

Ela “representa não o consenso dos agentes, mas a expressão hegemônica de 

determinada fração que impõe, no campo político, regras éticas, morais, num momento 

histórico.” (DE MENEZES, 2000) E em um processo de ressignificação, a lei envelhece quando 

o conflito entre os novos e os antigos hábitos passam a preponderar no corpo social, e um novo 

discurso sobre o que é ou não ético passa a prevalecer. A ética tem muita força, uma vez que ao 

se desviar dela, o parlamentar depara-se com a censura e a represaria dos próprios pares, cujo 

resultado pode ser mais cruel do que a sanção legal, que o cumprimento de pena pré-estabelecida 

em norma jurídica. (BARROSO, 2000) 

Observa-se que a ética é vista como um processo de ressignificação direcionado ao 

futuro, seja este de curto ou longo prazo. (FORELL, 2005) Pode a ética, portanto, estar 

interligada com a ciência, com a legislação, com meio-termo para o equilíbrio social, mas ela 

,quando delimitada na legislação, decorre da atuação de determinada autoridade estatal; 

(PEGORARO, 2010), seja o Legislador com seu poder originário ou derivado, seja o Judiciário 

com os controles de constitucionalidade preventivo e repressivo.  

O importante é que nesse momento há um ‘monopólio da ética’ frente aos 

relativismos da vida civil, que carregam duas acepções. Uma ética “expressa a partir de regras 

jurídicas legitimadas pelos preceitos da ordem democrática contidos na Constituição, nos códigos 

de ética e em regimentos internos; e uma sub ética, cujo funcionamento se dá pelas regras 

internas informais ou invisíveis estabelecidas”. (DE MENEZES, 2000)  

Na política, de forma mais intensa, a ética permeia os interesses do corpo social e da 

manutenção do status quo dos governantes. Assim, as leis passam a vigorar exclusivamente em 

situações em que os atos podem ou não ser realizados, pois sendo necessário ou impossível de 
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realizar, surge o dizer, de que “os fins justificam os meios” e que na política há prevalência da 

utilidade, ainda que decorrente da existência de um homem moral. (BOBBIO, 1992) 

Não obstante, 

[...]A ética no campo político seria considerada [...] expressão de luta 

concorrencial entre pares ou facções políticas formadoras do que o autor 

denomina habitus. [...] O habitus representa as práticas sociais desenvolvidas, 

que sem razões explícitas nem intenções de agente singular são consideradas 

“sensatas”, “razoáveis”, “objetivamente” orquestradas no interior do campo. 

Dito doutra forma, representa regras morais duráveis ou “modos de 

engendramentos” que impõem definições diferentes e fazem com que alguns 

sintam como “naturais” práticas que outros sentem impensáveis, escandalosas. 

No jogo de relações configuradas pela mediação entre a moral formal – expressa 

por leis e códigos de ética - e a aplicação quotidiana dessa prática moral. (DE 

MENEZES, 2000) 

Todavia, essa mesma ética, sobretudo, no ambiente parlamentar, torna-se a junção das 

responsabilidades do cargo, do comportamento pelas disputas de poder, pela dinâmica das 

relações políticas e pela manutenção da res publica, pela legitimidade das instituições estatais, 

que visam assegurar o bem-estar social, que, ponderado e delimitado no Código de Ética e 

Decoro Parlamentar, denomina-se de decoro parlamentar. 

Por esse motivo, o parágrafo primeiro, do art. 55, da CF, exprime ser “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”.  

O decoro parlamentar, do latim ‘decōrum’, que significa decência ao agir; seriedade, 

dignidade e compostura nas maneiras (HOUAISS, 2018), prescreve, pela própria ética, uma 

avaliação do comportamento do Parlamentar segundo critérios de "honra" e "dignidade", que não 

depende necessariamente de infração criminal e não se limita a tipificar atos impróprios ao 

exercício do mandato, podendo incidir na vida pública e vida privada, no domínio da condição 

política, na qualidade do meio em questão.  

“O decoro parlamentar impõe que os membros do Parlamento tenham uma 

conduta ilibada, exercendo com honra, respeito e honestidade a função 

legislativa. Apresenta uma similitude com o instituto da probidade 
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administrativa, no sentido de que o interesse público, do Parlamento, deve 

prevalecer sobre os interesses privados, e ainda obedecer aos princípios 

previstos no art. 37 da Constituição Federal de 1988 ou seja: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.” (CHERCHI, 2009) 

Em estudo, Pereira (2012) dispôs que o decoro parlamentar é conjunto de regras de 

comportamento moral, social e ético; um conceito não bem definido, que deixa margem a 

discussões na esfera política e judicial. Um termo subjetivo e abstrato, requerendo avaliação caso 

a caso, para que as punições respondam não apenas aos anseios da instituição, mas da sociedade, 

que depositou seu voto, e sua confiança naquele que a desprestigiou. “Representar o povo e a 

Casa Legislativa da qual faz parte com dignidade, moral e decência faz com que o parlamentar 

demonstre respeito ao povo que o elegeu e reforça a boa imagem da Instituição e toda a carga de 

trabalho que ela desenvolve.” (PEREIRA, 2012) 

Note-se que a postura parlamentar, seja no exercício de suas funções políticas ou 

como fora dela, deve garantir a respeitabilidade institucional, a imagem do Poder Legislativo, 

mantendo e propagando a legitimidade, a credibilidade do Congresso Nacional e os valores na 

vida política, afinal, “as instituições político-administrativas possuem um ‘design institucional’, 

ou seja, uma forma de ser, de se moldar para os fins que lhe foram incumbidos.” (POWER, 

2015).  

Portanto, um mecanismo de garantir que esse ‘design institucional’ se mantenha 

íntegro e, sobretudo, legítimo, decorre da incorporação e aplicação de regras de conduta à postura 

dos seus membros, no caso da Câmara dos Deputados, pelo Código de Ética e Decoro 

Parlamentar.  Para tanto, o disposto no inciso II, do artigo 55, da Constituição Federal (CF), 

assegura observância ao decoro parlamentar o devido status, como uma dentre as seis causas de 

perda do mandato do parlamentar. 
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4 PENALIDADES DO CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR 

 Respeitando a hierarquia normativa do texto da Constituição e do Regimento 

Interno, a Resolução nº 25, de 2001, também conhecida como Código de Ética e Decoro 

Parlamentar da Câmara dos Deputados, “estabelece os princípios éticos e as regras básicas de 

decoro que devem orientar a conduta dos que estejam no exercício do mandato, bem como 

estabelece o procedimento disciplinar e as penalidades aplicáveis em caso de descumprimento”, a 

fim de garantir a integralidade da instituição, a defesa do Poder Legislativo, a respeitabilidade 

pelo parlamentar ao cargo ocupado e as prerrogativas e franquias que lhe foram asseguradas para 

o exercícios do mandato popular, em prol da sociedade; que depositou, pelo voto, sua confiança 

em troca do devido comprometimento na solução de suas demandas.  

Na Constituição Federal, os arts. 53 a 56 abordam  o denominado Estatuto dos 

Congressistas que compreende: as imunidades parlamentares (material e formal), em estado de 

defesa e estado de sítio; as licenças e investidura no cargo de ministro de Estado; as 

incompatibilidades e impedimentos dos parlamentares; o foro por prerrogativa de função, em 

concurso, ou não, de agentes; a desobrigação de testemunhar; a incorporação às Forças Armadas; 

a extinção do mandato; o processo de cassação de mandato; a perda de mandato dos 

parlamentares; entre outros aspectos. 

As delimitações constitucionais e regimentais de condutas atentatórias, vedadas e  

incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar, além de criar um rol de atos praticáveis no 

limite do permitido às ‘regras do jogo’, visa a manter a integralidade da instituição como um 

elemento do Estado, que atua em prol do corpo social, por meio dos representantes eleitos, cujo 

poderes e prerrogativas, não privilégios, lhes garantem proteção para exercício das competências 

que lhes foram atribuídas, mas que em contra partida lhes obrigam a adotar um comportamento 

condizente com os princípios constitucionais, aos moldes do que é ético, digno e decente no 

contexto social, legal, jurídico.  

No CEDP, constam, em seu art. 10, as penalidades atribuíveis aos parlamentares que 

não observarem o decoro no exercício de suas funções.  
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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 seis meses; III – suspensão do 

exercício do mandato por até seis meses; IV – perda de mandato.  

A gradação das penalidades está correlacionada com o tipo de conduta que pode ser 

apenada: incompatível ou atentatória ao decoro parlamentar. 

 O art. 4º, do CEDP, estabelece as condutas incompatíveis com o decoro parlamentar: 

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.  

O texto constitucional dispõe, no art. 55, sobre outras hipóteses de perda de mandato: 

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.  (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 76, de 2013)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc76.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc76.htm#art1


29 

 

 

§ 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.(Incluído pela Emenda 

Constitucional de Revisão nº 6, de 1994) 

A primeiro inciso decorre da inobservância dos impedimentos para o exercício do 

cargo, presentes no art. 54, da CF/88:  os parlamentares não poderão estar vinculados a órgão ou 

cargos privados, nem mesmo realizar determinados atos, desde a expedição do diploma ou da 

posse, em nome do princípio da moralidade. Esse instituto visa evitar a influência dos 

parlamentares em determinados ramos econômicos e estatais antes do exercício do mandato, bem 

como inibir eventuais pressões desses grupos antes e depois do período eleitoral. Assim, o artigo 

54 dispõe: 

“Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma:  a) firmar ou manter contrato com pessoa 

jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia 

mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato 

obedecer a cláusulas uniformes;  b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego 

remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades 

constantes da alínea anterior; 

II - desde a posse: a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que 

goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou 

nela exercer função remunerada; b) ocupar cargo ou função de que sejam 

demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a"; c) patrocinar 

causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, 

"a"; d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.” 

 

As hipóteses dos incisos IV, V, VI, do art. 55 decorrem de deliberações provenientes 

do Poder Judiciário. As hipóteses dos incisos II e III derivam de atos produzidos no exercício do 

mandato parlamentar, interessando, para fins do presente trabalho, o inciso II e o §1º do 

mencionado artigo.  

No art. 5º, do CEDP, constam os atos atentatórios ao decoro parlamentar que não 

geram a perda do mandato, mas as penalidades de censura verbal ou escrita, suspensão do 

exercício do mandato ou suspensão das prerrogativas regimentais.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr6.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/ECR/ecr6.htm#art1
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A censura verbal decorre da combinação dos art. 5º, I e II com o art. 11 do CEDP:  

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

puníveis na forma deste Código: 

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

Comissão;  

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

Casa;  

[...] 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 

 

 A censura escrita decorre dos mesmos incisos do art. 5º, porém, em virtude da 

reincidência do ato. Também é imputada a penalidade de censura escrita na hipótese do inciso III, 

desse artigo. 

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

condutas puníveis na forma deste Código: 

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; 

[...] 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.  

 

A suspensão das prerrogativas regimentais se relaciona com a incidência do disposto 

nos incisos VI, VII e VIII, do art. 5º, combinado com o art. 13, do CEDP.  

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

puníveis na forma deste Código: 

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;  

[...] 

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. 



31 

 

 

As suspensões de prerrogativas se referem a: uso da palavra em sessão, no horário 

destinado ao Pequeno ou Grande Expediente;  encaminhamentos de discurso para publicação no 

Diário da Câmara dos Deputados;  candidatura ou  permanência em 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; e  designação de relatoria de 

proposição em Comissão ou no Plenário. Elas podem ocorrer de forma cumulativa ou não, não 

podendo se estender por mais de seis (art. 13, VIII, CEDP). 

Por fim, os incisos IV, V, IX e X do art. 5º, do CEDP, impõem as penas de suspensão 

do exercício do mandato e, por consequência, de todas as prerrogativas regimentais e são 

processadas na forma do art. 14, também do CEDP.  

 

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

puníveis na forma deste Código: 

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;  

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. 

[...]Art. 14. A aplicação das penalidades de suspensão do exercício do mandato 

por no máximo seis meses e de perda do mandato é de competência do 3 Caput 

com redação dada pela Resolução nº 47, de 2013. Código de Ética e Decoro 

Parlamentar 4ª edição 15 Plenário da Câmara dos Deputados, que deliberará em 

votação ostensiva e por maioria absoluta de seus membros, em virtude de 

provocação da Mesa ou 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. 
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5 PROCESSO DISCIPLINAR  

A instauração do processo se dá em virtude de requerimento de representação, feito 

diretamente à Mesa da Câmara dos Deputados. Qualquer cidadão é parte legítima para requerer 

representação em face de Deputado que tenha incorrido em conduta incompatível ou atentatória 

ao decoro parlamentar (art. 9º, caput e §1º, CEDP). O requerimento também pode ser subscrito 

por partido político representado no Congresso Nacional, nos termos do § 2º do art. 55 da 

Constituição Federal. (art. 9º, §3º, CEDP).  Na primeira hipótese, a Mesa instaurará procedimento 

destinado a apreciá-lo, em termos de existência de indícios suficientes e pela inocorrência de 

inépcia. Havendo indícios, ela encaminhará a representação ao Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar ou na hipótese de censura escrita, de sua competência, o fará. 

Todavia, as representações acontecem, na prática, pela subscrição de partido político 

com representação no Congresso Nacional. Todas as 143 representações examinadas neste estudo 

foram subscritas por pelo menos um partido, assinadas por seus Presidentes.  

Na representação, devem constar os fatos e as provas do ocorrido. Cabe lembrar que, 

conforme o caso no qual o representado incide, o trâmite processual será distinto. 

Com o encaminhamento da representação ao Conselho de Ética, o processo é 

considerado instaurado, sendo sequencialmente: registrado e autuado; designada a relatoria; e 

notificado o representado para realização da defesa escrita.  

Relator “é o parlamentar designado pelo Presidente da comissão para apresentar 

parecer sobre matéria de competência do colegiado.” (BRASIL, ca.2000). No caso do Conselho 

de Ética, o comportamento do parlamentar. Cabe ao relator da representação adotar as medidas 

necessárias à instrução processual: proceder com as diligências e a instrução probatória que 

entender necessárias ao processo; inquirir testemunhas; e, elaborar o parecer, a ser apreciado pelo 

Conselho, contendo o relatório da representação e seu voto sobre o caso. 

Conforme o CEDP (art. 13), o relator é designado pelo Presidente do Conselho, 

escolhido dentre os integrantes de uma lista composta por três de seus membros, formada 

mediante sorteio. O relator: a) não poderá pertencer ao mesmo Partido ou Bloco Parlamentar do 
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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. Tal previsão decorre da necessidade de assegurar um julgamento 

imparcial, livre de eventuais influências externas à representação.  

Nesse sentido, a atuação do Presidente é fundamental. Suas atribuições são definidas 

de forma esparsa no Código, mas enumeradas mediante remissão do Regulamento do órgão ao 

RICD. De modo que, além de designar relatores e relatores-substitutos e distribuir-lhes a matéria 

sujeita a parecer, ou avocá-la, nas suas faltas, compete ao Presidente do Conselho, “assinar a 

correspondência e demais documentos expedidos pelo Conselho; convocar e presidir todas as 

reuniões e nelas manter a ordem e a solenidade necessárias; fazer ler a ata da reunião anterior e 

submetê-la a discussão e votação; dar ao Conselho conhecimento de toda a matéria recebida e 

despachá-la; conceder a palavra aos membros; advertir o orador que se exaltar no decorrer dos 

debates; interromper o orador ou testemunha que estiver falando e retirar-lhe a palavra conforme 

o caso; submeter a votos as questões sujeitas à deliberação do Conselho e proclamar o resultado 

da votação; tomar parte da votação para desempatá-la, entre outras atribuições. 

A escolha da presidência do Conselho se faz por eleição para o cargo, realizada em 

reunião especialmente convocada para este fim pelo Presidente da Câmara, aplicando-se, no que 

couber, os procedimentos estabelecidos no Regimento Interno, constantes nos artigos 39 a 45. A 

votação é realizada por escrutínio secreto, pelo sistema eletrônico, exigido maioria absoluta de 

votos, em primeiro escrutínio, e maioria simples, em segundo escrutínio, presente a maioria 

absoluta dos membros.  Essa reunião é presidida pelo último Presidente do Conselho, se reeleito 

Deputado ou se continuar no exercício do mandato e, na sua falta, pelo Deputado mais idoso, 

dentre os de maior número de legislaturas. 

Embora a escolha do Presidente seja realizada por procedimento formal, exista uma 

gama de competências previamente definidas para o exercício do cargo e um criterioso rol de 

condições para a escolha dos relatores, bem como procedimento próprio para isso, ocorrem, ainda 

assim, questionamentos quanto à parcialidade na designação de relatores para as representações.  
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Em 2015, a ocorrência de destituições das relatorias gerou insatisfação entre os 

membros do órgão. Como reação, no mesmo ano, foi apresentado o Projeto de Resolução 

106/2015 com a finalidade de dar nova redação ao § 1º do art. 46 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados e acrescentar alínea ao inciso I do art. 13 do Código de Ética e Decoro 

Parlamentar da Câmara dos Deputados, visando a impedir a destituição do relator designado pelo 

Presidente do Conselho, ressalvadas as hipóteses já contempladas no Código. Todavia, o projeto 

ainda aguarda designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC).  

Outro aspecto em questão, é que o Código não deixou de forma clara esses 

impedimentos à relatoria devem ser averiguados tendo como termo inicial a data da instauração 

do processo. Desta forma, os impedimentos podem ser plenamente questionados ao final do 

curso, conforme o lapso temporal definido para escolha do relator. Em 2016, o projeto de 

resolução n. 122/2016 mesmo não sendo transformado em norma jurídica, evidenciou essa 

lacuna. Visando assegurar a clareza do Código, acrescentava as alíneas “a” e “c” do inciso I do 

artigo 13: o termo “no momento da instauração do processo”, destacando assim o momento hábil 

para indicação do relator; além de incluir dois parágrafos, na qual estipulava limitação temporal e 

circunstancial para que fosse averiguado e definido a condição de impedimento do relator, afinal 

não pareceria sensato que este fosse destituído após proferir e tornar público seu parecer. 

(BRASIL, 2016) 

Diante do exposto, há evidências de questionamentos sobre eventual parcialidade dos 

pareceres e das votações. Esta é uma interessante evidência a sugerir a pertinência da presente 

pesquisa, que busca analisar a relação entre autores, relatores e representados e o resultados das 

apreciações do Conselho, tendo em vista as suas vinculações partidárias a coalizões 

parlamentares existentes.  

De todo modo, algumas questões relevantes devem ser consideradas. Nem sempre o 

parlamentar efetivamente se alinha com a orientação do partido, da bancada ou da coalizão, ainda 

mais em um contexto dito de eventual independência de atos, como é apresentado o Conselho de 

Ética. Todavia, não parece haver impedimento de que as circunstâncias políticas do partido ou da 
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coalizão conduzam o comportamento dos membros do Conselho, ainda que a decisão de votar ou 

não favorável ao parecer do relator, seja de íntima discricionariedade daquele que vota.  

De toda forma, ainda que até certo ponto simplificador, a utilização do critério de 

vinculação partidária a coalizão para analisar o comportamento parlamentar apresenta 

objetividade que permite levantar evidências sugestivas – como se verá mais adiante – que 

podem ser objeto de estudo mais aprofundado, considerando outras características que orientam 

esse comportamento, como ideologia, conexão eleitoral, padrão de votação, participação nas 

esferas de poder, etc. 

Designada a relatoria, o representado será notificado para realização da defesa escrita. 

A notificação ocorre mediante ‘instrumento específico’, que esclarece os aspectos gerais da 

representação, e vem acompanhada de uma cópia da representação, o representado dá ciência no 

recibo do respectivo instrumento e, a partir desse momento, abre-se o prazo para realização da 

defesa escrita. Na defesa escrita, a ser apresentada em até dez dias úteis, constarão os documentos 

e o rol de até oito testemunhas. Na ausência de defesa, cabe a nomeação pelo Conselho de um 

defensor dativo, deputado não membro do Conselho, a fim de ser-lhe assegurado amplo direito de 

defesa e de acompanhamento dos atos processuais. (art. 10, RCOETICA) 

A ampla defesa, nesse sentido, permite ao representado trazer ao processo todos os 

meios de prova admitidos pelo direito com documentos e testemunhas, além de constituir-se de 

defesa técnica, nas hipóteses de suspensão e perda de mandato, aspectos que, se inobservados, 

podem resultar na decretação de nulidade da representação.  

Veja-se, por exemplo, o que consta na Reclamação n. 19133, julgada em 04/12/2014, 

apresentada junto ao Supremo Tribunal Federal, de relatoria da Min. Cármen Lúcia: 

“[...] na Representação n. 25/2014, impetraram o Mandado de Segurança n. 

30.088, cujo objeto é o exame da legalidade de atos praticados pelo Presidente 

da Câmara dos Deputados, pelo Presidente do Conselho de Ética e de Decoro 

Parlamentar e pelo Relator daquele processo ético-disciplinar, instaurado para 

apurar a imputação de quebra de decoro parlamentar [...]. Sustenta-se, naquela 

impetração, terem as autoridades Impetradas cerceado o direito de defesa do 

parlamentar e atentado contra as prerrogativas profissionais dos advogados que o 

representam, por terem negado a extração de cópia integral de documentos 
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remetidos à Câmara dos Deputados por este Supremo Tribunal (Petição n. 5.170, 

Reclamação n. 17.623 e Inquérito n. 3.596) e por não terem assinalado prazo 

para sua análise, o que teria prejudicado a elaboração de sua defesa técnica. [...] 

No exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo 

Lewandowski deferiu, parcialmente, a medida liminar para assegurar aos 

Impetrantes advogados a imediata vista e extração de cópia dos autos da 

Representação n. 25/2014, com a abertura de prazo para sobre eles se 

manifestarem. Indeferiu, contudo, o pedido de suspensão da representação 

disciplinar.” (BRASIL,2015) 

O Regulamento do Conselho de Ética dispõe que nos casos puníveis com perda ou 

suspensão de mandato, poderá o Conselho, mediante requerimento, contendo os fatos, a causa do 

pedido e os documentos de que necessita, solicitar à Mesa a quebra de sigilo bancário, fiscal e 

telefônico do representado. O requerimento será deliberado em Plenário (art. 14). O Conselho 

também poderá solicitar a transferência dos documentos obtidos em Comissão Parlamentar de 

Inquérito, com requerimento similar. (art. 15). Todavia, tais documentos serão admissíveis se 

forem referentes à pessoa do Representado. As informações sigilosas de terceiros, porém, 

somente será cabível mediante relatório preliminar circunstanciado justificando sua necessidade. 

(art. 16). 

Quando se trata de defesa, ter conhecimento dos prazos é essencial.  Os prazos no 

Conselho são contados em dias úteis, inclusive para recurso ou pedido de vista, sendo cabível a 

suspensão de sua contagem em períodos de recesso, salvo na hipótese de inclusão de matéria de 

sua competência na pauta de convocação extraordinária, observando, no que couber o disposto 

nos art. 280 e 281 do Regimento Interno.  

Art. 280. Salvo disposição em contrário, os prazos assinalados em dias ou 

sessões neste Regimento computar-se-ão, respectivamente, como dias corridos 

ou por sessões deliberativas e de debates da Câmara dos Deputados efetivamente 

realizadas; os fixados por mês contam-se de data a data. § 1º Exclui-se do 

cômputo o dia ou sessão inicial e inclui-se o do vencimento. § 1º-A Considera-se 

sessão inicial a do dia em que ocorrer o fato ou se praticar o ato. § 2º Os prazos, 

salvo disposição em contrário, ficarão suspensos durante os períodos de recesso 

do Congresso Nacional. § 3º Para atender o disposto no caput, será considerado 

para efeito de contagem de prazo a sessão deliberativa que ocorrer primeiro e, 

em não havendo, a sessão de debates, apurando-se o quórum previsto no § 2º do 

art. 79, até 30 (trinta) minutos após o horário previsto para o início da primeira 

sessão. § 4º A contagem do prazo a que se refere o § 3º será apurada uma única 

vez no dia em que ocorrer a sessão ou sessões.  
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Art. 281. Os atos ou providências, cujos prazos se achem em fluência, devem ser 

praticados durante o período de expediente normal da Câmara ou das suas 

sessões ordinárias, conforme o caso. 

 

Segundo o Código, os prazos para o representado apresentar sua defesa são os 

seguintes:  cinco dias úteis, no caso de censura escrita, e dez dias úteis, no caso de suspensão e 

perda de mandato. Nessa segunda hipótese, ele poderá apresentar até oito testemunhas. Assim, 

essas disposições, na prática, prevalecem em relação ao que dispõe o Regulamento do Conselho 

de Ética e Decoro Parlamentar, que prevê prazos de cinco sessões ordinárias e rol de cinco 

testemunhas.  

De forma concomitante, o relator procederá às diligências e a instrução probatória 

que entender necessárias, desde meros esclarecimentos à defesa até a quebra de sigilo bancário, 

fiscal e telefônico do Representado, nas hipóteses de perda ou suspensão de mandato, já 

comentada anteriormente. As diligências também seguem prazo disposto no Código, de quinze 

dias úteis, prorrogáveis por igual período, para suspensão de prerrogativas regimentais; de trinta 

dias para suspensão do exercício do mandato; e de quarenta dias para perda de mandato. (art. 14, 

IV)  

Todavia, as prerrogativas conferidas ao Conselho e o detalhamento das normas para 

seu funcionamento não pareceram suficientes para inibir a influência dos representados na 

condução dos processos. Em 2016, diversos projetos de resolução foram apresentados, a fim de 

garantir o afastamento dos Membros da Mesa, em caso de investigação pelo Conselho de Ética e 

Decoro Parlamentar, uma vez que se observou a influência destes na protelação dos atos do 

Conselho. Veja-se, por exemplo, a justificação do PRC 120/2016: 

“assegurar mais imparcialidade e isenção aos trabalhos de apuração de conduta 

atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar. [...] Ao analisar mais 

criteriosamente as aludidas atribuições, parece-me, no mínimo, contraditório, o 

regramento interno possibilitar que o membro da Mesa detenha poderes 

decisórios nos processos que envolvem a análise da conduta ética e, 

simultaneamente, ser objeto de investigação nos referidos processos. [...] 

Ademais, a proposição em tela sugere o afastamento cautelar do lugar de 

membro da Mesa, para a apuração isenta e independente dos processos 

disciplinares. Não se trata, portanto, de destituição definitiva do cargo ou de 

lugar. 
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Ainda pendentes de deliberação, tais propostas de resolução são evidências de 

lacunas no o texto do CEDP.  

Regimentalmente é considera concluída a instrução processual com a entrega do 

parecer do relator, contendo o relatório da representação e seu voto sobre o caso, a ser apreciado 

pelo Conselho. O parecer do relator poderá ser pela: inépcia, inadmissibilidade ou aplicação de 

penalidade.  

Aprovado o parecer pela inépcia ou inadmissibilidade, em votação ostensiva, ocorre o 

arquivamento da proposição. Caso a proposição tenha sido de autoria de partido político, cabe 

recurso de 1/10 (um décimo) dos seus membros ao Presidente da Casa. Cabe lembrar que 

somente após Emenda Constitucional n.º 76/2013, as votações passaram a ser ostensivas, ou seja, 

com votos abertos.  

O não acolhimento do parecer pelo Conselho gera a designação de novo relator, pelo 

Presidente, preferencialmente entre aqueles que, durante a discussão da matéria, tenham se 

manifestado contrariamente à posição do primeiro.  Além dessa hipótese, a substituição do relator 

ocorre regimentalmente por: a) impedimento ou desistência da relatoria; b) pela inobservância do 

relator aos prazos para realização das diligências e da instrução do processo.  

O parecer aprovado. prevendo a aplicação de pena de suspensão de prerrogativas 

regimentais, suspensão do exercício do mandato e perda de mandato. será oferecido, em apenso, 

com o respectivo projeto de resolução, a ser deliberado pelo Plenário da Casa. Uma vez “lido no 

expediente, publicado e distribuído em avulsos, a Mesa terá o prazo improrrogável de duas 

sessões ordinárias para incluí-lo na pauta da Ordem do Dia.” (art. 16, §2º, CEDP)  

O parecer aprovado, que não incida nessas hipóteses, também poderá ser destinado à 

declaração propondo a requalificação da conduta punível e da penalidade cabível, a ser aplicada 

pela autoridade competente do Presidente da Câmara dos Deputados, da Mesa Diretora ou de 

Comissão. 

As representações podem ser arquivadas por término da legislatura, na forma do 

artigo 105, do RICD. Assim, é possível que determinadas representações examinadas neste 
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estudo tenham sido arquivadas por tal razão, mesmo após o pronunciamento do parecer pelo 

relator e sua respectiva deliberação. Existindo alguma irregularidade no processo, o representado 

poderá recorrer, nos prazos de dois ou cinco dias, ao Plenário e à Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJC), respectivamente. Dois dias, nos casos de censura, e cinco dias, 

nas demais hipóteses. A CCJC deve se pronunciar no prazo de 5 dias úteis. 

A duração dos processos instaurados no Conselho não poderá exceder 60 dias úteis, 

nas hipóteses de suspensão de prerrogativas regimentais e suspensão do exercício do mandato, e 

90 dias, na hipótese de perda de mandato. Esgotados esses prazos, e não instruído o processo, 

poderá o Presidente avocar a relatoria ou designar relator substituto. Se instruído, mas ainda 

pendente de deliberação, a representação sobrestará imediatamente a pauta do Conselho. Se em 

sede de recurso a CCJC, ela sobrestará imediatamente a pauta da Comissão. Se já houverem 

decorrido duas sessões ordinárias de inclusão na pauta da Ordem do Dia, ela entrará como 

preferência. 
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6 METODOLOGIA DE PESQUISA 

Para atingir os objetivos da pesquisa, em verificar a existência de relação entre a 

vinculação partidária e a tramitação e o resultado das votações de representações de quebra de 

decoro no âmbito do Conselho de Ética, a pesquisa foi tratada de modo predominantemente 

quantitativo, com objetivos exploratórios e descritivos, utilizando-se de um referencial 

bibliográfico e documental, bem como dos dados abertos oferecidos pela Câmara dos Deputados. 

Foram analisadas 143 representações apresentadas no Conselho de Ética, no período 

de 18/02/2002 a 26/09/2017, compreendendo a 51ª à 55ª legislaturas.  Foram contrastados os 

dados de posicionamento do representado, autor e relator em relação à coalizão governista. As 

coalizões definidas na tabela a seguir se fundamentam nos estudos de Figueiredo e Limongi 

(2007); Figueiredo, Da Guia Rosa e De Pádua Rodrigues (2012); Inácio e Rezende (2015); e 

Scheeffer (2016). 

 

Tabela 1 – Composição das Coalizões conforme os Governos de 2002 a 2017 

COALIZÕES PARTIDÁRIAS 

LEG. GOVERNO VIGÊNCIA COALIZÕES 

55 

Temer (1) 06/2016 - 11/2017 

PSB-PV-PPS-PROS-PTN-PHS-PSD-

PMDB-PR-PEN-PTB-PSDB-PRB-PP-

SD-DEM-PSC-PRTB-PRP-PSL 

Dilma II (2) 03/2015 –05/2016 
PT-PR-PCdoB-PMDB-PP-PDT-PRB-

PSD-PTB 

Dilma II (1) 01/2015 – 03/2015 
PT-PR-PCdoB-PMDB-PP-PDT-PRB- 

PSD-PTB-PROS 

54 

Dilma I (3) 10/2013 – 12/2014 PT-PR-PCdoB-PMDB-PP-PDT-PRB 

Dilma I (2) 03/2012 – 10/2013 PT-PR-PCdoB-PSB-PMDB-PPPDT-PRB 

Dilma I (1) 01/2011 – 03/2012 PT-PR-PCdoB-PSB-PMDB-PP-PDT 

53 

Lula II (3) 08/2009 - 03/2010 
PCdoB-PDT-PMDB-PP-PR-PRB-PSB-

PT-PTB 

Lula II (2) 04/2007 - 08/2009 
PCdoB-PDT-PMDB-PP-PR-PRB-PSB-

PT-PTB-PV 

Lula II (1) 02/2007 - 04/2007 PT-PCdoB-PSB-PTB-PP-PMDB-PDT 

52 

Lula I (5) 07/2005- 01/2007 PT-PL-PCdoB-PSB-PTB-PP-PMDB 

Lula I (4) 05/2005- 07/2005 PT-PL-PCdoB-PSB-PTB-PMDB 

Lula I (3) 02/2005 - 05/2005 PT-PL-PCdoB-PSB-PTB-PV-PMDB 

Lula I (2) 01/2004 - 01/2005  
PT-PL-PCdoB-PSB-PTB-PPS-PV-

PMDB 
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Lula I (1) 01/2003 - 01/2004  PT-PL-PCdoB-PSB-PTB-PDT-PPS-PV 

51 
Cardoso II (2) 03/2002 - 12/2002  PMDB-PSDB-PPB 

Cardoso II (1) 01/1999 - 03/2002  PSDB-PFL- PMDB-PPB 

Fonte: (FIGUEIREDO; LIMONGI, 2007); (FIGUEIREDO; DA GUIA ROSA; DE 

PÁDUA RODRIGUES, 2012); (INÁCIO; REZENDE, 2015); (SCHEEFFER, 2016). 

 

Para realizar a análise, foi necessário superar algumas atipicidades encontradas em 

algumas representações. Dentre as 143 representações, seis foram desconsideradas no estudo 

geral (representações 20/2014, 15/2004, 107/2006, 06/2005 e os processos 79/2006 e 39/2005). 

Conta-se, assim, 137 representações para análise dos s dados.  

Consideraram-se os seguintes atores: representado, autor e relator. Em uma 

representação, são atores fixos: o(s) autor(es) e o representado. A condição do representado, por 

exemplo, não se altera durante o processo, uma vez que a averiguação dos atos lesivos incide 

exclusivamente sobre sua pessoa. O processo de representação é individual, não existindo, como 

em outros ramos do direito, uma espécie de litisconsórcio passivo em relação ao representado. 

Todavia, cabe ressaltar que uma representação pode ser subscrita por mais de um partido ou 

parlamentar.  Os relatores, contudo, podem variar, ou seja, é possível a existência de processo 

com mais de um relator, pertencente à mesma coalizão d o relator anterior ou de uma coalizão 

totalmente diversa. Assim, ao realizar a análise, as então 137 representações foram 

individualizadas, conforme suas relatorias, e o posicionamento do Conselho, diante dos seus 

pareceres. Assim, tem-se 151 relatorias, que proporcionaram resultados favoráveis, contrários e 

não deliberados pelo órgão em questão.   

Para isso tratamento dos dados, foi utilizada uma classificação binária. Conforme a 

coalizão formada em cada período, foi atribuído o número “1” ou “0” a cada ator, de acordo com 

o posicionamento do partido do parlamentar. Se o parlamentar pertencia a um partido integrante 

da coalizão governista, conferiu-se o valor “1”, caso contrário, “0”.  

 As representações consideradas não deliberadas são aquelas que não tiveram 

pareceres aprovados pelo Conselho, não se incluindo as que simplesmente tiveram se desfecho 

por um ato da Mesa Diretora. Uma representação com deliberação do Conselho e posteriormente 
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arquivada por término da legislatura foi considerada como deliberada, mesmo que a penalidade 

definida pelo órgão não tenha produzido seus efeitos. 
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7 ANÁLISE DOS DADOS 

De plano, analisam-se os resultados obtidos no Conselho, considerando representado 

e autor; em seguida, representado e relator; e por fim, representado, autor e relator. Ao analisar 

representado e autor, analisa-se o desfecho da representação, desconsiderando os pareceres 

vencidos, constando as 137 representações. Assim temos: 

Tabela 2 – Resultado das Representações apresentadas ao Conselho de Ética, por 

participação do partido do representado e do autor na coalizão governamental -  2002-2017 

Partido do 

Representado 

Partido do 

Autor 

Resultado em relação ao Representado Total 

Favorável Desfavorável Sem 

deliberação 

Na coalizão 

Na coalizão 

% 

9 

(6,6) 

4 

(3,0) 

- 

(-) 

13 

(9,6) 

Fora da coal. 

% 

25 

(18,2) 

14 

(10,2) 

47 

(34,3) 

86 

(62,7) 

Fora da 

coalizão 

Na coalizão 

% 

7 

(5,1) 

- 

(-) 

- 

(-) 

7 

(5,1) 

Fora da coal. 

% 

11 

(8,0) 

9 

(6,6) 

11 

(8,0) 

31 

(22,6) 

Total 

% 

52 

(37,9) 

27 

(19,8) 

58  

(42,3) 

137 

(100,0) 

Fonte: (BRASIL, Representações, 2018) 

Os dados da tabela 2 evidenciam que as representações atingem, em sua maior parte 

(99, isto é, mais de 72% do total), parlamentares integrantes da coalizão governista. Como seria 

de se esperar, dentre essas, a quase totalidade (86) é de autoria de parlamentares não pertencentes 

à coalizão. Considerando os resultados das representações, observa-se que parcela substancial 

(58, isto é, 42,3%) não chegou a ser objeto de deliberação. Nesse subconjunto, a frequência maior 

de representações não deliberadas se encontra entre os casos em que o representado pertence à 

coalização e o autor, não (47 em 86, praticamente a metade).   

Ora, no período analisado, as coalizões governamentais eram, numericamente, 

amplamente majoritárias em relação ao conjunto de parlamentares integrantes dos demais 

partidos, o que certamente se refletiu na composição do Conselho de Ética. Estarão, portanto, 

estes números sugerindo um comportamento estratégico dos partidos da coalizão no sentido de 

preservar os seus parlamentares? Essa indagação apresenta maior sentido quando se leva em 
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conta que, também nas representações em que tanto o representado como o autor não pertencem à 

coalizão, o número de casos sem deliberação é expressivo (11 em 31, isto é, quase 36%). 

Atuariam os mesmos mecanismos protetivos, inclusive com a cooperação dos pertencentes à 

coalizão, estimulados pelas suas próprias motivações relativas aos processos que atingem seus 

integrantes? 

Tabela 3 – Resultado das Representações deliberadas pelo Conselho de Ética, por 

participação do partido do representado e do autor na coalizão governamental na 

proporção dos eventos -  2002-2017 

Partido do 

Representado 

Partido do 

Autor 

Resultado em relação ao 

Representado 

Total 

Favorável Desfavorável 

Na coalizão 

Na coalizão 

% 

9 

(69,2%) 

4 

(30,8%) 

13 

(100%) 

Fora da coal. 

% 

25 

(64,1%) 

14 

(35,9%) 

39 

(100%) 

Fora da 

coalizão 

Na coalizão 

% 

7 

(100%) 

- 7 

(100%) 

Fora da coal. 

% 

11 

(55%) 

9 

(45%) 

20 

(100%) 

Fonte: (BRASIL, Representações, 2018) 

Considerando apenas as representações sobre as quais houve deliberação, cabe 

destacar o fato de que, sendo os representados pertencentes à coalizão de governo, as conclusões 

que lhes foram desfavoráveis apresentaram proporções similares quando a autoria foi de origem 

interna ou externa à coalizão: 30,8% e 35,9%, respectivamente. São taxas relativamente elevadas, 

mas não tanto quanto a observada entre as representações em que autor e representado não 

pertencem à coalizão (45%). Haverá falta de unidade ou coesão entre os partidos externos à 

coalizão que repercute na ausência de comportamento estratégico no âmbito do Conselho de 

Ética? Ou será esse resultado exatamente expressão de outro comportamento estratégico, voltado 

para tomada de posição e preservação de imagem, já que partidos fora do governo têm pouco ou 

nenhum acesso a outros recursos para destinar a suas bases? 

Finalmente, é preciso comentar que, nos poucos casos em que foram apresentadas 

representações com autoria na coalizão e tendo como alvo parlamentar a ela externo, foram todas 

deliberadas, com resultado favorável ao representado. Estará esse dado indicando algum tipo de 
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atuação estratégica da coalizão, com o objetivo de temperar o ímpeto de apresentação de 

representações por parte dos demais partidos? Obviamente a resposta a esta e às demais 

indagações já apresentadas depende de análise qualitativa dos próprios processos. Para os 

objetivos do presente estudo, porém, essa primeira análise dos dados é sugestiva de hipóteses 

para investigações futuras. 

De todo modo, ainda no âmbito deste trabalho, é possível avançar nessa direção, 

examinando agora as representações sob o prisma da relação entre autor e relator. 

Essa análise deve ser feita de forma individualizada, considerando todos os pareces 

produzidos, ainda que entre eles se encontrem os vencidos.  Assim, a Tabela 4 apresenta não as 

137 representações, mas as 151 relatorias observadas, entre elas as 14 relatorias vencidas. 

Tabela 4 – Resultado do Posicionamento do Conselho em relação aos pareceres 

apresentados pelos relatores -  2002-2017 

Partido do 

Representado 

Partido do 

Relator 

Posicionamento do COÉTICA em relação 

aos pareceres dos relatores 
Total 

Aprovados Rejeitados 
Sem 

deliberação 

Na coalizão 
Na coalizão 30 4 26 60 

Fora da coal. 22 6 21 49 

Fora da 

coalizão 

Na coalizão 15 3 4 22 

Fora da coal. 12 1 7 20 

Total 79 14 58 151 

Fonte: (BRASIL, Representações, 2018) 

Destaca-se que, dos 151 pareceres proferidos, 79 foram acolhidos de plano, ou seja, 

sem necessidade de designação de novo relator; 14 tiveram os pareceres vencidos; e, 58 

representações não foram deliberadas pelo Conselho. Isto sugere que, de modo geral, existe 

acordo de deliberação e de não-deliberação entre os integrantes do Conselho. 

Dito isso, temos as deliberações do Conselho em relação aos 151 pareceres 

apresentados: 
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Tabela 5 – Resultado das Representações apresentadas ao Conselho de Ética, por 

participação do partido do representado e do relator na coalizão governamental -  2002-

2017 

Partido do 

Representado 

Partido do 

Relator 

Resultado em relação ao Representado Total 

Favorável Desfavorável Sem 

deliberação 

Na coalizão 

Na coalizão 

% 

26 

(17,2%) 

8 

(5,3%) 

26 

(17,2%) 

60 

(39,7%) 

Fora da coal. 

% 

17 

(11,2%) 

11 

(7,3%) 

21 

(13,9%) 

49 

(32,4%) 

Fora da 

coalizão 

Na coalizão 

% 

14 

(9,3%) 

4 

(2,7%) 

4 

(2,7%) 

22 

(14,7%) 

Fora da coal. 

% 

8 

(5,3%) 

5 

(3,3%) 

7 

(4,6%) 

20 

(13,2%) 

Total 

% 

65 

(43%) 

28 

(18,6%) 

58 

(38,4%) 

151 

(100%) 

Fonte: (BRASIL, Representações, 2018) 

Observa-se que as relatorias sob esse aspecto aparecerem distribuídas de forma bem 

equânime, uma vez que 54,4% são da coalizão governista, e 45,6% não pertencentes a ela. É 

interessante também observar que, entre os casos de representação dirigida a parlamentar da 

coalizão, 55% (60 em 109) das relatorias foram entregues a parlamentar de partido também dela 

integrante. Entre os casos de representação voltada para parlamentar externo à coalizão, 52% (22 

em 42) das relatorias foram entregues a deputados da coalizão. De certo modo, há um equilíbrio 

entre a origem dos relatores, de acordo com sua participação, ou não, da coalizão governamental. 

No entanto, resta, como hipótese de interesse, verificar se o fato de o relator pertencer à coalizão 

atenua (ou não) a desejada independência que o Código de Ética e Decoro Parlamentar buscou 

assegurar, ao proibir que relator e representado sejam do mesmo partido. 

Os dados das relatorias podem ser também analisados horizontalmente, isto é, 

considerando a distribuição dos resultados por tipo de representado e relator. É o que se encontra 

na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Resultado das Representações apresentadas ao Conselho de Ética, por 

participação do partido do representado e do relator na coalizão governamental nas 

proporções dos eventos -  2002-2017 

 

Partido do 

Representado 

Partido do 

Relator 

Resultado em relação ao Representado Total 

Favorável Desfavorável Sem 

deliberação 

Na coalizão 

Na coalizão 

% 

26 

(43,3%) 

8 

(13,4%) 

26 

(43,3%) 

60 

(100%) 

Fora da coal. 

% 

17 

(34,7%) 

11 

(22,5%) 

21 

(42,8%) 

49 

(100%) 

Fora da 

coalizão 

Na coalizão 

% 

14 

(63,6%) 

4 

(18,2%) 

4 

(18,2%) 

22 

(100%) 

Fora da coal. 

% 

8 

(40%) 

5 

(25%) 

7 

(35%) 

20 

(100%) 

Fonte: (BRASIL, Representações, 2018) 

 

Observa-se que os resultados com relatores da coalizão governista tendem a ser mais 

favoráveis aos representados (63,6%, quando não são da coalizão, e 43,3%, quando são) do que 

os resultados provenientes dos relatores não pertencentes (40% e 34,7%, respectivamente), 

quando analisados nas proporções de cada evento.  

Que sugerem esses dados? O comportamento mais brando dos relatores pertencentes 

à coalizão guarda relação com acordos estratégicos, de autoproteção dos correligionários e 

negociação com os partidos de fora? Ou as representações, majoritariamente apresentadas por 

autores externos à coalizão, eram de fato insubsistentes e caracterizavam apenas tomada de 

posição ou mesmo pressão parlamentar desses autores? 

Como já mencionado, essas questões requerem análises qualitativas específicas dos 

processos. No entanto, o caminho para seu esclarecimento pode ser ainda delineado com 

tratamento adicional dos dados ora coletados.  Veja-se, por exemplo, a Tabela 7, que distribui os 

resultados dos processos no Conselho reunindo o atributo de participação (ou não) da coalizão 

para o representado, o autor e o relator da representação. 
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Tabela 7 – Resultado das Representações apresentadas ao Conselho de Ética, por 

participação do partido do representado, do autor e do relator na coalizão governamental -  

2002-2017 

Partido do 

Representado 

Partido do 

Autor 

Partido do 

Relator 

Resultado em relação ao Representado Total 

% Favorável 

 % 

Desfavorável 

% 

Sem 

deliberação 

% 

Na coalizão 

Na 

coalizão 

Na 

coalizão 

8 

(5,4%) 

2 

(1,3%) 
0 

10 

(6,7%) 

Na 

coalizão 

Fora da 

coal. 

1 

(0,7%) 

2 

(1,3%) 
0 

3 

(2%) 

Fora da 

coal. 

Na 

coalizão 

18 

(11,9%) 

6 

(4%) 

26 

(17,3%) 

50 

(33,2%) 

Fora da 

coal. 

Fora da 

coal. 

16 

(10,6%) 

9 

(6%) 

21 

(14%) 

46 

(30,6%) 

Fora da coalizão 

Na 

coalizão 

Na 

coalizão 

4 

(2,6%) 
0 0 

4 

(2,6%) 

Na 

coalizão 

Fora da 

coal. 

3 

(2%) 
0 0 

3 

(2%) 

Fora da 

coal. 

Na 

coalizão 

10 

(6,6%) 

4 

(2,6%) 

4 

(2,6%) 

18 

(11,8%) 

Fora da 

coal. 

Fora da 

coal. 

5 

(3,3%) 

5 

(3,3%) 

7 

(4,6%) 

17 

(11,2%) 

Total: 65 

(43%) 

28 

(18,5%) 

58 

(38,5%) 

151 

100% 

Fonte: (BRASIL, Representações, 2018) 

As duas combinações mais frequentes encontram-se entre as representações 

relacionadas a parlamentares de partidos membros da coalizão e com autores de partidos não 

pertencentes a ela. Nesses casos, a distribuição de relatorias entre parlamentares da coalizão (50) 

ou não (46). O mesmo se dá quanto aos resultados favoráveis dos processos: nos dois casos, a 

proporção situou-se entre 35% (18 em 50) e 36% (16 em 46). Já com relação aos desfavoráveis e 

não deliberados, os percentuais apresentaram maior variação: 52% (26 em 50) não foram objeto 

de deliberação quando relator e representado integravam a coalizão. Esse percentual, embora 

menor, também permaneceu elevado nas situações em que o representado integrava a coalizão e o 

relator, não: 46% (21 em 46). Consequentemente, o peso dos relatórios desfavoráveis também foi 

algo diferenciado: 12% (6 em 50), na hipótese dos dois atores integraram a coalização e 19%, na 

outra combinação.  
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Chama a atenção o número de representações sobre as quais não chegou a haver 

deliberação, superior até mesmo ao de resultados favoráveis. 

 Entre as representações originárias de partidos não integrantes da coalizão e em que 

houve identidade de representado e relator como vinculados a partidos da coalizão podem ser 

destacadas algumas representações que envolviam a perda do mandato. São os casos, por 

exemplo, das relacionadas aos Deputados Eduardo Cunha, Natan Donadon, Wanderval Santos e 

João Paulo Cunha. Essas representações receberam, no Conselho de Ética, pareceres pela perda 

do mandato. Para Wanderval Santos e João Paulo Cunha, contudo, o Plenário manteve-lhes o 

mandato. Eduardo Cunha e Natan Donadon sofreram a perda do mandato.  

Entre as representações voltadas para parlamentares de partidos integrantes da 

coalizão e em que houve identidade entre autor e relator, como vinculados a partidos não 

integrantes da coalizão, constam as representações dos parlamentares: José Aleksandro, Nilton 

Capixaba, Lino Rossi, Cabo Júlio, Josias Gomes, João Magno, Paulo Pereira Da Silva, Professor 

Luizinho e Pedro Corrêa. 

O caso do Deputado José Aleksandro também se encerrou em arquivamento. O 

primeiro parecer, prevendo censura escrita, foi rejeitado; novo parecer estabeleceu penalidade de 

perda de mandato. Sua votação, contudo, foi anulada, por coincidir com a período da Ordem do 

Dia do Plenário. 

A representação do Deputado Nilton Capixaba, por sua vez, recebeu parecer no 

Conselho pela perda do mandato. No entanto, com base no art. 164, I, RICD (“O Presidente da 

Câmara ou de Comissão, de ofício ou mediante provocação de qualquer Deputado, declarará 

prejudicada matéria pendente de deliberação: por haver perdido a oportunidade”), o processo 

arquivado. O mesmo se deu com os casos dos Deputados Lino Rossi e Cabo Júlio. 

As representações dos Deputados Josias Gomes e João Magno receberam, no 

Conselho, pareceres pela perda do mandato, que foram rejeitados em Plenário. No caso do 

Deputado Paulo Pereira, o parecer do relator, pela perda de mandato, foi rejeitado pelo Conselho; 

sob nova relatoria, a conclusão foi pelo arquivamento da representação. 
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As representações referentes aos Deputados Professor Luizinho e Pedro Correia 

receberam pareceres pela perda do mandato, no Conselho. Em Plenário, o primeiro foi absolvido, 

e o segundo foi o único com mandato cassado.  

Dois casos peculiares são os dos parlamentares João Correia e José Mentor. Na 

representação ao Deputado João Correia, o parecer originário, pela perda do mandato, foi 

rejeitado pelo Conselho, sendo vencedor parecer elaborado por parlamentar não membro da 

coalizão, pela improcedência da representação. Esta foi posteriormente arquivada em decorrência 

do término da legislatura. No caso de José Mentor, o primeiro parecer, elaborado por parlamentar 

não pertencente a coalizão, foi rejeitado pelo Conselho; o parecer vencedor, de relator 

pertencente a coalizão governista, recomendou a perda do mandato. O Plenário, todavia, absolveu 

o representado.  

Os casos em que houve identidade, como membros da coalizão, entre representado e 

autor, e relator vinculado a partido externo à coalizão, são numericamente muito reduzidos: 

apenas três, dos quais dois apresentaram resultados desfavoráveis aos representados, ambos pela 

perda de mandato. São as representações referentes aos Deputados José Dirceu e Roberto 

Jefferson. Já o caso do Deputado João Magalhães recebeu parecer pelo arquivamento, no 

Conselho, por contrariar jurisprudência firmada pelo órgão. 

Na situação de identidade entre representado, autor e relator, todos vinculados a 

partidos integrantes da coalizão, ocorreram dez representações, das quais oito tiveram resultado 

favorável aos representados. Das duas com parecer desfavorável no Conselho, uma foi pela perda 

de mandato (caso do Deputado Romeu Queiroz), o que não foi acolhido pelo Plenário. A outra 

referiu-se ao Deputado Sandro Matos, que foi apenado com censura escrita.  

Passando aos casos em que parlamentares de partidos não integrantes da coalizão 

foram alvo de representação apresentada por parlamentar vinculado à coalizão (sete casos), 

nenhum deles recebeu parecer desfavorável ou deixou de ser deliberado no Conselho, 

independentemente do fato de o relator integrar ou não a coalizão. Entre outros, os casos dos 

parlamentares Jean Wyllys, Roberto Freire, Alberto Fraga e Raul Jungmann. 
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Finalmente, contam-se as representações em que representado e autor estão 

vinculados a partidos que não integram a coalizão. São 35 casos, dos quais 18 sob a relatoria de 

parlamentar integrante da coalizão e 17, não. No primeiro subgrupo, em relação ao segundo, a 

proporção de relatórios favoráveis foi mais elevada (56% contra 29%), a de relatórios 

desfavoráveis foi menor (22% contra 29%) e a não deliberação, bem menor (22% contra 41%) 

correspondeu a 22% dos casos. Aqui se encontram as representações em desfavor dos Deputados 

André Vargas, Jaqueline Roriz, Edmar Moreira, José Janene, Carlos Alberto Leréia, José Divino, 

André Luiz e Jean Wyllys.  

Como já mencionado, é elevado o número de representações não deliberadas pelo 

Conselho. A Tabela a seguir discrimina o que se sucedeu com essas ocorrências:  

Tabela 8 – Resultado das Representações apresentadas ao Conselho de Ética e Motivos 

para não deliberação do Órgão -  2002-2017 

Motivo Representações 

Arquivadas 

(Prejudicada - art. 164, I, RICD) 

21 

(36,2%) 

Arquivadas  

(Termino da legislatura - art. 105, RICD) 

37 

(63,8%) 

TOTAL: 
58 

(100%) 

Fonte: (BRASIL, Representações, 2018) 

 

A tabela evidencia que mais metade das representações não foram deliberadas pelo 

Conselho foi arquivada em decorrência do término da legislatura. Esse dado dá ensejo a 

questionamento sobre o prazo de deliberação do colegiado. As 79 representações deliberadas pelo 

Conselho obtiveram uma média de 60 dias úteis. Todavia, o art. 16, do CEDP, dispõe que os 

processos no Conselho não poderão exceder o prazo de sessenta dias úteis para deliberação nas 

hipóteses de suspensão de prerrogativas regimentais e suspensão do exercício do mandato; e de 

noventa dias para perda do mandato.   

Nesse sentido, no espaço amostral utilizado, constam 27 representações com 

pareceres deliberados pela perda do mandato (com pareceres vencedores e vencidos), com uma 
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média de deliberação de 79 dias úteis, com um desvio padrão de 34 dias úteis. Todavia, dentre os 

que obtiveram pareceres vencedores favoráveis à perda do mandato constam 23, deliberados com 

um média 76 dias úteis e um desvio padrão de 35 dias úteis. As quatro representações excedentes, 

obtiveram resultado favorável ou ainda que desfavorável com penalidade menos gravosa, 

tramitando numa média de 95 dias úteis e um desvio padrão de 22 úteis. As 52 representações 

que tramitaram sem pareceres pela perda do mandato, perduram uma média de 49 dias úteis e um 

desvio padrão de 39 dias úteis. 

Diante dos resultados obtidos, observa-se que os processos são realizados 

regimentalmente dentro do prazo estipulado pelo Código. O que sugerem um aparente grau de 

regularidade nas tramitações. Todavia, considerando que o desvio padrão é capaz de trazer, em 

valores, o grau de dispersão das deliberações; tem-se nas hipóteses analisadas, uma variação de 

mês para mais e para menos em relação as médias. Ou seja, no caso das 27 representações de 

perda de mandato, ainda que a média de tramitação seja de 79 dias úteis, é possível ver processos 

com duração superior a cem dias úteis, bem como, com duração inferior a cinquenta dias úteis. 

Tal ocorrência, mostra a presença de um conjunto de processos com uma alta 

variabilidade em relação a média, o que pode indicar uma ausência de uniformidade no 

comportamento do Conselho, possivelmente agravada pela presença de influências partidárias. 

Ademais, o irregular período de deliberação, pode sugerir um considerável grau de 

vulnerabilidade do órgão, sobretudo quando tais processos se alongam em períodos superiores a 

coalizão formada no momento da instauração processual. 
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8 CONCLUSÃO 

O presente estudo, fundamentado nos pressupostos do neoinstitucionalismo, em sua 

vertente da escolha racional, buscou identificar, nos processos de representações apreciados pelo 

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, evidências sugestivas de comportamento estratégico 

dos integrantes desse colegiado (como relatores e nos resultados das votações), de acordo com a 

sua vinculação a partidos participantes, ou não, da coalizão governamental, em relação à 

correspondente vinculação partidária dos autores das representações e dos próprios representados. 

O escopo do trabalho, o primeiro a lidar com a atuação desse Conselho, foi limitado 

ao levantamento e tratamento descritivo de dados que permitam, mais adiante, estudos 

qualitativos e explicativos do comportamento parlamentar nesse espaço da Câmara dos 

Deputados.  Buscou-se elaborar uma base sistematizada de informações que possibilite não 

apenas levantar hipóteses subsequentes consistentes, como identificar caminhos sólidos para 

nortear essas investigações.  

Os principais resultados encontrados são: 

a) As representações atingiram, em sua maior parte, parlamentares integrantes da 

coalizão governista. Dessas, a quase totalidade foi de autoria de parlamentares não pertencentes à 

coalizão. 

b) Parcela substancial das representações não chegou a ser objeto de deliberação. O 

maior número de representações não deliberadas se referiu a casos em que o representado 

pertencia à coalização e o autor, não. 

c)  Entre as representações sobre as quais houve deliberação, em que os representados 

eram pertencentes à coalizão de governo, as conclusões que lhes foram desfavoráveis 

apresentaram proporções similares quando a autoria foi de origem interna ou externa à coalizão. 

Os resultados desfavoráveis, porém, foram proporcionalmente mais elevados nas representações 

em que autor e representado não pertenciam à coalizão. 

d) Entre os casos de representação dirigida a parlamentar da coalizão, mais da metade 

das relatorias foram entregues a parlamentar de partido também dela integrante. Entre os casos de 
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representação voltada para parlamentar externo à coalizão, a proporção de relatores vinculados à 

coalizão foi semelhante. Houve equilíbrio entre a origem dos relatores, de acordo com sua 

participação, ou não, da coalizão governamental. 

e) Nos poucos casos em que foram apresentadas representações com autoria na 

coalizão e como alvo, parlamentar a ela externo, foram todas deliberadas, com resultado 

favorável ao representado. 

f) Os resultados com relatores da coalizão governista tendem a ser mais favoráveis 

aos representados do que os resultados provenientes de relatores não a ela pertencentes. 

Os dados assim organizados são sugestivos e levam a questões qualitativas que 

podem ser objeto de investigações futuras. 

No período analisado, as coalizões governamentais eram, numericamente, 

amplamente majoritárias em relação ao conjunto de parlamentares integrantes dos demais 

partidos, o que certamente se refletiu na composição do Conselho de Ética. Os números 

encontrados podem estar sugerindo um comportamento estratégico dos partidos da coalizão no 

sentido de preservar os seus parlamentares.  Essa hipótese apresenta maior sentido quando se leva 

em conta que, também nas representações em que tanto o representado como o autor não 

pertenciam à coalizão, o número de casos sem deliberação foi expressivo. É plausível a 

possibilidade de atuação de mecanismos protetivos, inclusive com a cooperação dos pertencentes 

à coalizão, impulsionados pelas suas próprias motivações relativas aos processos que atingem 

seus integrantes? 

A maior incidência de resultados desfavoráveis quando as representações foram de 

autoria e se referiram a parlamentares externos à coalizão pode ser evidência para exame de 

eventual falta de unidade ou coesão entre seus respectivos partidos, repercutindo na ausência de 

comportamento estratégico no âmbito do Conselho de Ética. Ou então, evidência de outro 

comportamento estratégico, voltado para tomada de posição e preservação de imagem, já que 

partidos fora do governo têm pouco ou nenhum acesso a outros recursos para destinar a suas 

bases. 
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O fato de que, nas representações de autoria de parlamentar integrante da coalizão e 

voltadas para parlamentares a ela externos, os resultados foram sempre favoráveis aos 

representados, pode ser analisado sob a hipótese de existência de algum tipo de atuação 

estratégica da coalizão, com o objetivo de temperar o ímpeto de apresentação de representações 

por parte dos demais partidos. 

 Finalmente, os dados são sugestivos no sentido de aprofundar análises para verificar, 

como hipótese de interesse, se o fato de o relator pertencer à coalizão atenua (ou não) a desejada 

independência que o Código de Ética e Decoro Parlamentar buscou assegurar, ao proibir que 

relator e representado sejam do mesmo partido. 

Em resumo, observou-se comportamento mais brando dos relatores pertencentes à 

coalizão. Poderá ele ser explicado por acordos estratégicos, de autoproteção dos correligionários 

e negociação com os partidos de fora? Ou as representações, majoritariamente apresentadas por 

autores externos à coalizão, eram de fato insubsistentes e caracterizavam apenas tomada de 

posição ou mesmo pressão parlamentar desses autores? Os dados coletados evidenciam a 

possibilidade de que avancem estudos na direção de responder a indagações dessa natureza.  
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